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A sensación global que se desprende ao analizar o noso 
sector, e a sociedade en xeral, é que o ritmo de evolución 
das tecnoloxías se atopa lonxe de diminuír ou de estancar-
se. Como recollía a revista Wired recentemente, as cousas 
nunca se moverán de xeito tan lento como ata o de ago-
ra. De feito, a tecnoloxía impregna cada vez máis todos os 
ámbitos da nosa vida e é un aspecto fundamental á hora 
de valorar unha organización, unha contorna ou mesmo 
a unha persoa. Máis do 80% da poboación considera máis 
atractivo un centro de estudos ou unha empresa que sexa 
tecnoloxicamente avanzado, o que mostra como o investi-
mento en tecnoloxía ten un retorno positivo claro.

Pero ademais, hai unha serie de tendencias con capa-
cidade disruptiva que empezan a tomar corpo e prometen 
cambiar de forma radical a nosa sociedade: a Internet das 
Cousas, a denominada Industria 4.0, a robótica ou a reali-
dade aumentada liderarán a cuarta revolución industrial, 
impulsada pola transformación dixital, que suporá un sal-
to cualitativo na organización e xestión da cadea de valor 
do sector.

Todos estes avances víronse reflectidos nos premios do 
CPEIG entregados no marco da VIII Noite da Enxeñaría en 
Informática de Galicia. Mediante estes galardóns, distingui-
mos a aquelas persoas, empresas e institucións que, co seu 
traballo, están a consolidar a Sociedade da Información na 
nosa comunidade.  Estamos especialmente orgullosos da 
calidade dos galardoados, proba do excelente estado do 
noso sector TIC dentro e fóra das nosas fronteiras e a todos 
os niveis. 

Un exemplo desta aposta é a iniciativa UAVs impulsada 
pola Consellería de Industria, que situará a Galicia como 
unha das rexións líderes a nivel mundial no desenvolve-
mento e fabricación de avións non tripulados de ámbito 
civil. 

Pero as demandas da nova industria tamén son un bo 
exemplo da necesidade de cooperación e colaboración en-
tre empresas. Nesta verdadeira transformación global en 
que nos atopamos, requírese a creación de ecosistemas de 
innovación capaces de atraer o talento, de novas “startups” 
e emprendedores, ademais da participación das empresas 
amplamente consolidadas.

Máis alá das empresas, sexa cal sexa ou seu tamaño, o 
fundamental son as persoas, especialmente nun sector no 
que o talento non só permite diferenciar entre un proxecto 
máis e un éxito, senón que é unha materia prima inesgota-
ble, renovable e compartible.

Consideramos que a tecnoloxía ha de ser integradora e 
non supor unha barreira nin un factor limitante para colec-
tivos desfavorecidos. Como dixo Henry Ford: “o verdadeiro 
progreso é o que pon a tecnoloxía ao alcance de todos”. 

E se ben hai fortalezas no sector, tamén temos que ser 
conscientes dos desafíos aos que debemos enfrontarnos 
nun futuro próximo e que deben ser tidos en conta para 
evitar que condicionen negativamente o desenvolvemento 
da Sociedade da Información. Un deles refírese á necesi-
dade de incorporar máis mulleres no mercado laboral no 
sector das tecnoloxías da información, xa que estamos a 
perder un talento fundamental. 

E se o aumento do número de mulleres no noso sec-
tor é un dos grandes retos, outro é a ciberseguridade, cuxo 
número de incidentes aumentou da orde dun 80% no últi-
mo ano. As autoridades están a tomar conciencia de que a 
seguridade tecnolóxica é fundamental para a evolución da 
Sociedade da Información. Nos próximos anos producirase 
un destacado crecemento do mercado da ciberseguridade, 
destacando a imperiosa necesidade de considerar a priva-
cidade e seguridade ao longo de todo o ciclo de vida dos 
servizos así como a necesidade de contar con profesionais 
preparados e cualificados para afrontar os retos que os ci-
berdelincuentes van expor.

Se o reto da seguridade e a privacidade é unha das 
principais preocupacións de usuarios e administracións, 
debemos de garantir que os responsables da mesma, 
presentes en todo o ciclo de deseño e desenvolvemento 
dos produtos e servizos, deben de ser profesionais debi-
damente formados e certificados. 

A pesar dos avances sinalados, non se debe pensar en 
ningún momento que percorremos a maioría do cami-
ño. No horizonte, novas tecnoloxías e desenvolvementos 
introducirán un nivel de intelixencia superior en todas as 
contornas da nosa vida como o traballo, o fogar, o coche 
ou a cidade.

Por unha tecnoloxía 
cooperativa, integradora 
e segura da man de 
profesionais certificados
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Sandra Sinde Cantorna
Directora Compra Pública 
Innovadora e Innovación 
Aberta en IDOM Consulting

Compra Pública 
Innovadora: 
das Smart Cities 
ás Cidades 
Innovadoras

Están preparadas as administracións públicas locais para 
facer realidade as Smart Cities?. O gran reto das Smart Cities 
é xestionar a innovación no público e aproveitar o potencial 
da Compra Pública Innovadora

As Smart Cities son urbes que están acometendo importan-
tes cambios organizativos, tecnolóxicos, económicos e sociais co 
fin de crear cidades innovadoras que, desde o punto de vista do 
cidadán,  sexan  cidades fáciles e adaptadas ás necesidades da 
súa poboación.

Este novo modelo de cidade baséase en catro conceptos 
básicos: tecnoloxía, sustentabilidade, integración e innovación; 
os cales deben converterse en valores e inculcarse a toda a po-
boación para que o desenvolvemento da Cidade Innovadora sexa 
xerado tanto pola Administración como polos propios cidadáns.

De todos é sabido que as Smart Cities apostan pola creación 
de sistemas intelixentes en sectores como a saúde, o transporte, 
as infraestruturas, a enerxía ou o turismo, sen que estes teñan 
unha repercusión negativa no medioambiente e que sexan ca-
paces de xerar modelos sociais inclusivos e facer a cidade máis 
atractiva para os investimentos e as actividades económicas. 
Neste sentido, os desenvolvementos tecnolóxicos parecen non 
ter límite e as solucións a problemas cotiáns emerxen cunha 
rapidez inquietante, pero: todo o demais avanza a igual velo-
cidade?

A día de hoxe,  xa non é abondo abordar a innovación nas 
cidades como unha  sucesión de proxectos tecnolóxicos (mellor 
ou peor ordenados), prestar servizos de apoio a emprendedores 
e pemes,  xa que gran parte dos elementos diferenciadores das 
cidades innovadoras residen nos valores intanxibles e nas capa-
cidades dos  cidadáns e a súa contorna social para innovar. Por 
iso é necesario que as entidades públicas se convertan no mo-
tor do cambio, o que lles obrigará a innovar “de portas adentro”, 
desde a propia Administración, transformando a innovación nun 
proceso estratéxico para o desenvolvemento da Cidade que per-
mita identificar oportunidades e xerar a partir delas ideas propias 
e aproveitar as foráneas, para transformalas en realidades que 
acheguen valor a todos os niveis.
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A cidade innovadora é aquela que se prepara para bus-
car de forma sistemática e deliberada facer cousas no-
vas  nun contorno colaborativo ou facer as mesmas cousas 
de formas novas, propoñéndose retos significativos e de-
safíos que acheguen valor aos cidadáns e á sociedade no 
seu conxunto.

Este proceso de innovación na cidade fai que interaccionen de 
forma complexa e sinérxica varios elementos: os cidadáns, as redes 
do ecosistema de innovación e o propio proceso de innovación.

A innovación nas cidades constitúe unha realidade dual e 
complexa. Por unha banda, é necesario desenvolver unha serie de 
grandes plans e proxectos innovadores de cidade (plans de inno-
vación, plans de Smart Cities) e por outra banda, a innovación é o 
resultado de múltiples iniciativas individuais que xeran un verda-
deiro caos creativo do que emerxen novas formas de orde dentro 
do ecosistema de innovación cidadán.

Porén, pouco se traballa en detonar este proceso de trans-
formación e cambio cultural na administración pública (gobernos 
locais e rexionais) que permita xestionar a innovación e converter-
se en motores reais do cambio. A gran maioría continúa  con siste-
mas organizativos e culturais pouco dinámicos, compartimenta-
dos e xerarquizados, con sistemas de avaliación que non inclúen 
o compromiso coa innovación, sen desenvolver programas de 
cultura innovadora para funcionarios públicos, con ferramentas 
de planificación pública afastadas da prospectiva tecnolóxica que 
lles permita ver máis alá do aquí e do agora, sen implantar me-
canismos para interactuar co ecosistema de innovación e inves-
tigación do que fan parte, carecendo de sistemas de indicadores 
sólidos que lle permitan analizar aforros e melloras na calidade 

dos seus servizos;  en definitiva, moi afastadas dun modelo de 
innovación aberta do que se espera para unha verdadeira cidade 
innovadora.

Un exemplo claro é que a forma na que a maioría das en-
tidades públicas pretende xestionar a innovación e incorporar 
a tecnoloxía innovadora aos procesos habituais da xestión da 
cidade, aínda hoxe en día, é a través  do “prego de condicións”, 
un sistema que ten como base un esquema mental obsoleto 
que intenta buscar a solución a un problema preguntándose: 
que deberíamos facer? en lugar de propoñer, como deberíamos 
pensar?

En épocas de grandes transformacións, como a que nos ato-
pamos, non só as nosas habilidades, ferramentas e prácticas caen 
en desuso. De forma máis fundamental, os nosos modelos men-
tais desactualízanse, vólvense ineficaces, enganosos ou mesmo 
perigosos. Os modelos mentais cos que os dirixentes e técnicos 
das  cidades se están enfrontando ás súas problemáticas e ao 
deseño das súas Smart Cties, en moitos casos son modelos men-
tais obsoletos,  xamais se poderá resolver un problema co mesmo 
esquema mental que se creou; polo tanto, é inevitable para as 
entidades públicas entrar na roda da innovación e  chegar moi ao 
fondo, construíndo novos modelos mentais.

En palabras do profesor asociado do Departamento de Direc-
ción de Sistemas de Información da Escola de Negocios Esade, 
Esteve Almirall: “Se non podemos solucionar isto, se non cambia-
mos a nosa forma de xestionar a innovación no público, vai ser difícil 
que as Smart Cities sexan unha realidade”, polo que cambiar isto é 
probablemente o próximo reto de todas as cidades que se queiran 
chamar a si mesmas cidades innovadoras.



Esta aposta pola incorporación da tecnoloxía innovadora 
aos procesos habituais de xestión da cidade alcanza unha gran 
relevancia a través da Compra Pública Innovadora (CPI), a cal 
consiste en construír un novo esquema mental que busca orien-
tar as compras que realizan as administracións públicas, non só 
ao cumprimento dos seus fins, senón para o fomento ao desen-
volvemento tecnolóxico das empresas, a través de procesos de 
compra onde exista un co-desenvolvemento orientado á obten-
ción dun novo produto ou servizo a medida do comprador pú-
blico, e que se considere que ten posibilidade de replicabilidade 
no mercado.

A Compra Pública Innovadora converterase nun instru-
mento básico para as cidades innovadoras, ao permitir pla-
nificar a súa demanda futura de servizos e produtos e xerar 
un tecido empresarial local baseado no coñecemento e a tec-
noloxía.

Este concepto de Compra Pública Innovadora introduciuse 
en España por primeira vez dentro da  Estratexia Estatal de Inno-
vación– E2i en 2008 e a partir de aí foise fortalecendo dentro das 
políticas de innovación de ámbito nacional e rexional.

Pola súa parte, a Comisión Europea apoia o  desenvolvemen-
to de proxectos que supoñan un avance tecnolóxico que poida 
ser incorporado de maneira replicable nas cidades europeas, e a 
OCDE en diferentes estudos avala o impacto deste instrumento 
sobre os indicadores de innovación nas cidades.

Mediante a CPI, as entidades públicas introducen un novo 
concepto chamado “Demanda temperá”, que non é máis cá 
orientación ao mercado sobre qué produtos ou tecnoloxías van  
demandarse nun prazo de dous-tres anos por esas entidades e 
que é case tan importante coma os propios contratos, pois orien-
ta as empresas sobre onde afinar capacidades de I+D+i para ser 
quen de competir nas próximas licitacións.

Para que as entidades públicas estean en disposición de 
crear “mapas de demanda temperá” que agrupen os retos de 
innovación que derivarán en compras, deben ser capaces,  nun 
primeiro momento, de identificar oportunidades de mellora de 
maneira constante a través dun proceso de levantamento de 
retos e  posteriormente desenvolver exercicios de  “vixilancia 
tecnolóxica” e contraste co mercado. Existe no noso sistema 
legal un método para, sen violentar os principios de igualdade 
de oportunidades na contratación, achegar información es-
tratéxica ás entidades públicas contratantes sobre tecnoloxías 
emerxentes: O diálogo técnico ou “market consultation” reco-
llido na Directiva do Parlamento Europeo e do Consello rela-
tiva á contratación pública (COM(2011)0896, aprobada por Re-
solución lexislativa do Parlamento Europeo, do 15 de xaneiro 
de 2014.

Se queremos ter éxito neste novo modelo de cidade inno-
vadora, deben constituírse nas entidades públicas Unidades de 

Innovación, conformadas por persoas capaces de liderar e siste-
matizar este proceso de cambio ofrecendo ferramentas para a 
planificación, xestión e avaliación da CPI a todos os empregados 
da  organización.

Estas unidades de innovación serán a peza clave para despre-
gar o modelo de organización innovadora que terá, entre outras, 
as seguintes premisas:

· Desenvolver unha cultura innovadora nas entidades públicas 
integrando a innovación como unha actividade cotiá e vincular 
a política de innovación coa política de compras públicas.

· Consolidar e xestionar o dobre fluxo para a innovación. Top-
down (Plan de innovación) e Bottom-Up (Living labs, etc.), que 
permitirá alimentar o catálogo de retos públicos.

· Desenvolver un modelo de  innovación aberta e centrada na 
cidadanía, que permita interactuar con todos os axentes do 
ecosistema de innovación (empresas, universidades, centros 
tecnolóxicos e cidadáns).

· Preparar a  demanda pública (funcionarios de contratación, ase-
soría xurídica, técnicos, interventores) para abordar o proceso 
de cambio derivado da  planificación,  xestión e/ou execución 
das actuacións de CPI e dos proxectos de innovación e I+D de 
ámbito local.

· Deseñar programas de apoio para a oferta tecnolóxica (empre-
sas, centros tecnolóxicos) para que desenvolvan estratexias de 
CPI .

· Permitir aproveitar os recursos e fontes de financiamento dis-
poñibles para a innovación e as Smart Cities , de acordo ás  prio-
ridades da cidade.

· Mellorar o posicionamento internacional da cidade e explotar 
fontes de financiamento internacionais.

· Aplicar fórmulas innovadoras de financiamento e fomentar a 
colaboración publico-privada.

· Crear espazos físicos para a innovación nas entidades públicas.

É motivante e alentador o papel que as entidades públicas 
locais poden xogar neste momento histórico, se as fábricas foron 
os impulsores de cambio na Revolución Industrial, as entidades 
públicas teñen o potencial para selo nesta revolución tecnolóxi-
ca, só é cuestión de ter a mentalidade para crelo, motivación para 
impulsalo e a actitude para executalo.

Un exemplo disto é, sen dúbida, cando visito e traballo en 
cidades como Medellín (Colombia) que cumpre con este modelo 
de cidade innovadora.
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O CPEIG DEFENDE OS TEUS INTERESES
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia 
(CPEIG) é un dos colexios profesionais máis activos na defensa dos 
intereses dos seus colexiados e colexiadas e o medio a través do 
cal os profesionais do sector poden participar no ordenamento e 
na regulación do ámbito da enxeñaría en informática.

 O CPEIG agrupa a todas as persoas que, tendo o título oficial 
de Enxeñaría en Informática ou Licenciatura en Informática, 
desenvolven actividades propias da profesión en Galicia.

Cunha estrutura interna democrática e independente das 
Administracións públicas, o CPEIG constituíuse no mes de 
decembro de 2007 como corporación de dereito público e de 
carácter profesional, con personalidade xurídica propia que se 
rexe pola normativa vixente na materia e polos seus estatutos. 
Con sede en Santiago de Compostela, na actualidade conta con 
350 persoas colexiadas.

O CPEIG OFRÉCECHE SERVIZOS:
_  Bolsa de emprego

_  Cursos de formación

_  Xornadas

_  Docencia

_ Servizo de responsabilidade civil gratuíto

O CPEIG OFRÉCECHE INCORPORARTE A:
_Programa Navega con Rumbo polo Ciberespazo. Charlas 

remuneradas nos centros escolares a prol dunha navegación 
en Internet segura e responsable.

_Programación nas Escolas. Charlas remuneradas nos centros 
escolares a prol da introdución da programación en primaria.

_Corpo Oficial de Peritos (COP).

_Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia.

BENEFICIOS COLEXIAIS
Os colexiados e as colexiadas poden beneficiarse de condicións 
vantaxosas nos seguintes organismos e empresas:
_ Aula Tegnix

_ ASISA

_ Universidade Europea de Madrid

_ Escuela Europea de Negocios 

_ ADESLAS

_ Hotel Puerta del Camino (Santiago de Compostela)

_ Hoteis NH Obradoiro (Santiago de Compostela) 

_ ING

_ Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

_ Banco Sabadell

_ Abanca

_ Díaz de Santos

_ Escola de Negocios Abanca 

_ Hotel Louxo A Toxa

_ Hoteis Eurostars

_ Hoteis High Tech

_ Hp

_ La Caixa

_ León y Pérez Abogados

_ Abogados Pintos y Salgado

_ pQliar

_ Viaxes Viloria

_ Hotel Monumento San Francisco

_ CuVit

_ Instituto Madrileño de Formación

_ Pigoo Soluciones Web

_ Previsión Sanitaria Nacional

_ OELS Oficcial English Language School

_ Escolas Infantís PSN Bicos nas cidades da Coruña e Pontevedra

CÓMO COLEXIARSE
Documentación:
_ Fotocopia do DNI ou pasaporte

_ Fotocopia compulsada do título de Licenciado/a ou 
Enxeñeiro/a en Informática.

_ Documento da entidade bancaria onde consten o/a solicitan-
te da colexiación como titular da conta e todos os díxitos da 
mesma,

_ Formulario de colexiación cumprimentado e asinado.

Cota:
60 euros semestrais

A documentación para colexiarse ou pre-colexiarse debe entre-
garse ou remitirse por correo ordinario á sede do CPEIG, situada 
na Rúa Fernando III O Santo, 13-1ºA, 15701 Santiago de Com-
postela.

Podes ampliar esta información na web
www.cpeig.gal
ou a través do enderezo electrónico 
informacion@cpeig.gal
Teléfono: 981 592 773 
Fax: 981 553 997
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As colexiadas e colexiados do Colexio Profe-
sional de Enxeñaría en Informática de Gali-
cia (CPEIG) celebraron o pasado día 3 a oitava 
edición da “Noite da Enxeñaría en Informática 
de Galicia”, unha gala na que a reivindicación 
e a reflexión deixaron lugar tamén para o di-
vertimento. Conducido pola estrela televisi-
va Leo Harlem, o acto celebrouse no Hotel-
Monumento San Francisco, en Santiago de 
Compostela, e contou cun cóctel de benvida e 
diversos entretementos de realidade virtual e 
aumentada, ademais de magos e caricaturis-
tas, a entrega dos premios anuais, unha cea de 
gala e a actuación do artista convidado.

A xuntanza incorpora cada ano un momento 
de reflexión. O presidente do CPEIG, Fernan-
do Suárez Lorenzo, destacou nas palabras que 
lles dirixiu aos presentes “a capacidade trans-
formadora da Industria 4.0, que suporá a pe-
netración masiva da tecnoloxía na contorna 
industrial e demais sectores”.

MÁIS DE 300 
PERSOAS CELEBRAN 
A  CAPACIDADE 
TRANSFORMADORA 
DA INFORMÁTICA, 
REUNIDAS POLO CPEIG
· Entregados os premios anuais 

na “Noite da Enxeñaría en 
Informática de Galicia”, que 
na oitava edición elevou o ton 
reivindicativo
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· O presidente anunciou un 
recurso de reposición contra 
unha convocatoria da 
Deputación da Coruña na 
que admite para postos de 
técnico superior en informática 
a licenciados en Dereito ou 
Económicas, entre outros

Son necesarias máis mulleres
 “Desafío” e ”reto” foron unhas das verbas máis 
empregadas por Suárez Lorenzo, quen aludiu nas 
palabras que lle dirixiu ao público presente a ne-
cesidade de incorporar máis mulleres ao sector das 
tecnoloxías da información para “non perder talen-
to”. Nese sentido, sinalou a fortuna de que tres das 
premiadas sexan mulleres.

Así mesmo, referiuse á ciberseguridade como outro 
dos desafíos da sociedade actual e destacou que o 
número de incidentes relacionados con ela aumen-
tou nun 80 por cento no último ano. “As autorida-
des están a tomar conciencia de que a seguridade 
tecnolóxica é fundamental;  de aí a necesidade de 
contar con profesionais preparados para afrontar os 
retos que os ciberdelincuentes presentan”.

Porén, Suárez Lorenzo falou tamén de excepcións 
e sinalou o caso da Deputación da Coruña, que na 
súa última convocatoria de prazas para postos de 
técnico superior en informática fixou como requisi-
tos de acceso ter desde a licenciatura en Dereito ata 
ser intendente mercantil, pasando pola enxeñaría 
en Informática.  “Por iso acabamos de interpoñer 
un recurso de reposición contra a citada convoca-
toria”, asegurou o presidente do CPEIG con ton rei-
vindicativo. 

“Se o reto da seguridade e a privacidade é unha das 
principais preocupacións de usuarios e administra-
cións, debemos garantir que os responsables das 
mesmas sexan profesionais debidamente formados 
e certificados”, afondou Fernando Suárez dirixíndo-
se aos presentes.

Empresariado do sector TI, representantes acadé-
micos, o reitor da Universidade da Coruña, Julio E. 
Abalde, e cargos públicos coma o conselleiro de 
Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, 
ou Mar Pereira, directora da Amtega, acompañaron 
aos colexiados na celebración.



As entidades, persoas e empresas distinguidas polas enxeñeiras e 
enxeñeiros informáticos galegos na edición de 2016 foron os seguintes:
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PREMIO PROXECTO FIN DE CARREIRA: 

María García García polo proxecto 

Estratexias transaccionais para 
lograr High-Perfomance en 
aplicacións JEE7. O obxectivo do 

traballo é maximizar a eficiencia dos 

sistemas de transacción garantindo a 

integridade e consistencia dos datos.

PREMIO INICIATIVA EMPRENDEDORA: 

A empresa NLPgo, con sede en Bertamiráns 

(Ames), nace en 2015 coa vocación de ser o 

apoio informático necesario para calquera 

lingüista ou grupo de lingüistas que non 

dispoñan do  soporte informático suficiente 

para levar a cabo os seus proxectos.

PREMIO E-INCLUSIÓN: Fundación 

Vodafone España, pola súa acción social, 

que realiza con proxectos apoiados 

en desenvolvementos das TIC a prol 

das persoas maiores e das persoas con 

discapacidade baixo o epígrafe “Connecting 

for Good”. 
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PREMIO ADA BYRON: Nieves Rodríguez 

Brisaboa, catedrática da Universidade da 

Coruña da área de Linguaxes e Sistemas 

Informáticos,  creou en 1996 o Laboratorio de 

Bases de Datos (LBD,) declarado como grupo 

de investigación de excelencia pola Xunta de 

Galicia, que dirixe desde entón. 

PREMIO TRAXECTORIA PROFESIONAL: 
Patricia Rodríguez Dapena, fundadora e CEO 
dunha empresa asentada en Vigo a través da 
cal traballa en proxectos relacionados con 
satélites, coma o Meteosat, e sectores como 
a automoción. Foi enxeñeira de software e de 
calidade de software en diferentes empresas 
españolas e tamén foi staff da Axencia 

Espacial Europea en Holanda (ESTEC). 

PREMIO INICIATIVA EMPRESARIAL:  Autoridade 

Portuaria da Coruña, polo proxecto Smart 

Port  A Coruña, desenvolvido pola UTE Avante 

Emetel-Altia. O Porto da Coruña aposta por 

unha solución tecnolóxica a medida que 

innova sobre solucións existentes e que inclúe 

investigación e desenvolvemento de novas  

funcionalidades. 

PREMIO INICIATIVA DA ADMINISTRACIÓN: 

Consellería de Economía, Emprego e Industria, 

polo seu proxecto Civil UAVs Initiative. Esta 

iniciativa, centrada no sector dos avións non 

tripulados, suporá un investimento de 115 

millóns de euros, a creación de 600 empregos 

e a mellora da concorrencia industrial galega. 
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COLEXIADO DE HONRA: Alejandro Pazos Sierra, 
catedrático da Universidade da Coruña cunha 
dilatada carreira profesional como investigador, 
docente e xestor, é pioneiro en servirlle á medi-
cina desde a intelixencia artificial. Fundou o Gru-
po de Informática Biomédica (GIB), pioneiro en 
España nesa área, na Universidade Politécnica 
de Madrid, e en 1990 o GIB na UDC, pioneiro en 
Galicia.

RECOÑECEMENTO Á ESCOLA SUPERIOR DE 
ENXEÑARÍA INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE 
DE VIGO  polos seus 25 anos de brillante traxec-
toria desde o campus de Ourense.

Todos os premiados recibiron unha estatuíña conmemorativa, agás a 
gañadora do Premio Proxecto Fin de Carreira, quen tamén recolleu un 
cheque por valor de mil euros.

Patrocinadores da Noite

Como patrocinadores ouro: 
Altia, AMTEGA, Bahía Software, Emetel, 
Epson, Everis, HPE-Intel, Indra, Kaspersky, 
NetApp, Oracle, Plexus, R, Retegal, 
Telefónica, Unisys,Vodafone e Xunta de 
Galicia.

Como patrocinadores prata: 
Acuntia, Inforhouse, Atos, Avaya, Balidea, 
Cisco, Deputación de Pontevedra, 
Ednon, EMC, Fortinet, Grupo PSN, Idom, 
Informática de El Corte Inglés, Inycom, 
Oesía, Samsung, Symantec, Taisa, Tech 
Talents e Tecnocom.

A consolidación da Noite da 
Enxeñaría en Informática de 
Galicia como evento TIC de 
referencia  no sector reflíctese no 
aumento do número de empresas 
e entidades patrocinadoras. 
En cada edición, e xa van oito, 
sumamos máis apoios. Desde 
estas páxinas da revista TIG@ 
queremos agradecerlles aos 
nosos patrocinadores a confianza 
depositada no CPEIG e o apoio 
que lle conceden á Enxeñaría en 
Informática.
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14  i o cpeig nos medios de comunicacións

Faro de Vigo I  30 de abril de 2016Faro de Vigo I  28 de abril de 2016

La Voz de Galicia I  12 de maio de 2016 La Voz de Galicia I  29 de maio de 2016
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El Correo Gallego I 5 de xuño de 2016 Faro de Vigo I 11 de xuño de 2016

La Voz de Galicia I  8 de xullo de 2016

Faro de Vigo I  8 de xullo de 2016




