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Estimados so ios e so ias:
É para min un pra er poder dirixirme por primeira vez a todos vós

on motivo da

edi ión deste novo número de Informest. Nestes últimos meses, a nosa so iedade

Sabías que?

organizou diferentes a tividades entre as que

abe desta ar a

elebra ión do I En ontro

Luso-Galai o de Estatísti a no Medio Ambiente e na E oloxía ( elebrada en
oa So iedade Portuguesa de Estatísti a), o

olabora ión

urso Introdu ión a R: Software estatísti o

libre para PEMES e as dúas xornadas de forma ión para elaborar proxe tos de Estatísti a
(levadas a

abo en

olabora ión

oa Aso ia ión Galega de Profesorado de Edu a ión

Matemáti a e a Funda ión Barrié). Como xa saberedes, este mes de Xaneiro tamén
tivo lugar a Asemblea Xeral da nosa so iedade, antes da
da

al se

elebrou unha xorna-

o obxe tivo de mostrar posibles apli a ións da Estatísti a e a Investiga ión Operativa.

Ao longo deste ano desenvolveranse novas a tividades. Unha destas a tividades é o XII
Congreso Galego de Estatísti a e Investiga ión de Opera ións, organizado polo Departamento de Estatísti a e Investiga ión Operativa da Universidade de Santiago de Compostela, que terá lugar no Pazo de San Mar os, en Lugo, do 22 ao 24 de outubro. A páxina
web do

Dire

ongreso é xii ongreso.sgapeio.es.

ión:
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Tamén haberá unha nova edi ión do Con urso In ubadora de Sondaxes
e Experimentos, que se vén
últimos

elebrando

on periodi idade ao longo dos

in o anos. O período de ins ri ión para o mesmo estará aberto

do 1 ao 15 de abril. Toda a informa ión sobre o

on urso está dispoñible

no seguinte enderezo web.

Outra futura a tividade que temos previsto levar a
Estatísti a. Esta xornada, organizada en

abo é unha xornada sobre Big Data e

olabora ión

o grupo MODES e a Rede de Te -

noloxías Cloud e Big Data para HPC, terá lugar o 19 de xuño na Fa ultade de Informáti a
da Universidade da Coruña. A ins rip ión xa está aberta na páxina web bigdata.sgapeio.es
Destas e doutras a tividades iremos informando a través da páxina web da SGAPEIO,
www.sgapeio.es, e nas próximas edi ións de Informest.
Por último, gustaríame agrade er a

olabora ión de todos os membros que parti ipan nas

a tividades que organiza esta so iedade xa que sen a súa parti ipa ión todo isto non sería
posible e, en espe ial, a aqueles que

olaboraron nesta e noutras edi ións deste boletín.
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Cartografando a in ertidume e fa endo predi ións en tempos desaantes.

por Juan Pi os

do

J

uan Pi os é Enxeñeiro de Montes pola Universi-

mén, de

dade Polité ni a de Madrid e Doutor pola Universidade de Vigo. A tualmente é Profesor

ambio

limáti o para o ambiente e a so iedade

dependerán da resposta do sistema terrestre pero, taómo a Humanidade afronte dito reto

on

ambios te nolóxi os, e onómi os, no estilo de vida e

ontratado

nas políti as.

doutor do Departamento de Enxeñería dos Re ursos Naturais e Medio Ambiente da Universidade

Os re ursos naturais forman o eixo vertebrador de

de Vigo na Área de Enxeñería Agroforestal. Foi

moita da a tividade e onómi a mundial e dos modos

Dire tor da Aso ia ión Galega Monte Industria e

de vida da prá ti a totalidade da nosa so iedade. Ade-

a tualmente é membro do Team of Spe ialists on

mais os espazos menos alterados onteñen a maior par-

Forest Se tor Outlook, da Comisión E onómi a das

te dos lugares de importan ia

Na ións Unidas para Europa (UNECE) e a Organi-

ultural e históri a. Os

espazos naturais son tamén uns que requiren a xestión

za ión para Alimenta ión e a Agri ultura das Naións Unidas (FAO), vo al da Xunta Dire tiva da
So iedade Española de Cien ias forestais e de ano

máis

lara, parti ipada, aínda que, á vez, altamente a

máis

omplexa e in erta.

autonómi o do Colexio de Enxeñeiros de Montes.

O pasado mes de novembro fun

onvidado pola So-

iedade Galega para a Promo ión da Estatísti a e da
Investiga ión de Opera ions (SGAPEIO) a aportar,
no mar o do I En ontro Luso-Galai o de Estatísti a
no Medio Ambiente e na E oloxía (EES2014), a miña visión sobre o papel que estas dis iplinas están a
desenvolver neste eido. Centrei a miña interven ión,
sobre a que baseo este texto, na miña visión sobre a
xera ión, análise e emprego de Estatísti as Públi as
referidas aos re ursos naturais e o seu efe to na toma
de de isións para políti as públi as e estratexias empresariais.

Vivimos tempos desaantes. A aparente estabilidade
da segunda metade do sé ulo XX deu paso a unha
sensa ión de vertixe. Nun planeta globalizado, no que
a informa ión úe dunha punta a outra á velo idade
da luz, as fontes de in erteza multiplí anse e as auto-

Durante os últimos anos vénse poten iando un pro eso

ridades vense enfrontadas a numerosos desafíos, pois

de parti ipa ión públi a, un pro eso de identi a ión

redibilidade das

e in orpora ión das preo upa ións, ne esidades e va-

oa exibilidade ne esaria para superar

lores dos distintos axentes na toma de de isións. Por

teñen que ser quen de
súas a

ións

onxugar a

situa ións imprevistas. Nun mundo global non hai

exemplo, O Convenio de Aarhus (1998) sobre a

lugar para regras estritas e

á informa ión, parti ipa ión públi a na toma de de i-

on ep ións ríxidas,

o-

eso

mo tampou o para a improvisa ión e a in apa idade

sións e a

de rea

así omo a normativa omunitaria derivada do mesmo,

ión. Nun ambiente e onómi o que

entre re esión e

ambalea

re emento, os nego ios afrontan vo-

latilidade aumentada de exixen ia. As previsións e

eso á xustiza en materia de medio ambiente,

tentan implantar o

on epto da Administra ión públi-

a aberta e transparente no eido medioambiental. O

plans pasaron de anuais a trimestrais, logo, a men-

públi o goza así do dereito a a

suais e, despois, a semanais.

ambiental que as autoridades públi as posúen, e obrí-

eder á informa ión

gase á difusión de ampla informa ión ambiental,
Ao mesmo tempo, o

ambio

limáti o propor iona a

eviden ia da variabilidade inherente do

lima da Terra

e a súa resposta á inuen ia humana. As impli a ións
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omo

é, por exemplo, informa ión sobre a lexisla ión, sobre
o estado do medio ambiente, sobre proxe tos, plans
e programas ou sobre de isións que se adopten que
poidan afe tar ao medio ambiente.

Colabora ión
Cada vez máis

idadáns son usuarios da informa ión

estatísti a, pero, ao mesmo tempo,

ada vez máis

dadáns son produtores de informa ión

i-

das, non haberá ningún diálogo, ningún
e ningunha a

ompromiso

ión.

on poten ial

valor estatísti o.

As axen ias gobernamentais normalmente

omuni an

as estatísti as o iais ao públi o sen fa er pra ti aTendo en

ales son os desafíos

mente ningunha men ión á in erteza das estima ións

ampo da estatísti a relativa ao Medio Ambiente?

in luídas nelas. Obviamente hai publi a ións té ni-

A primeira barreira a superar é entender qué tería

empregados que propor ionan informa ión sobre os

que ser medido e prognosti ado e

erros de mostraxe, pero pou as ve es se aborda a

no

onta esta situa ión,

as que do umentan a orixe dos datos e os métodos

on qué pre isión

e periodi idade. Ás ve es o que ne esita ser prognos-

existen ia de erros alleos ás mostraxes. Débese fa er

ti ado non son os pro esos, senón os drivers dos

un maior esforzo por manifestar de xeito explí ito as

mesmos. Outras ve es a solu ión máis e iente pasa

fortalezas e limita ións dos datos forne idos, tomando

por deslindar o que non se sabe. A mellora non pasa

tanto

sempre por aumentar a pre isión do que se mide, se-

oidado para entender e expli ar o que se sabe

omo o que non se sabe. Que as estatísti as o iais

nón ter unha medida da in erteza de dita medi ión e

só se transmitan

das

ha ade uada referen ia aos erros, proxe ta una falsa

onse uen ias que a mesma impli a.

sensa ión de
A segunda barreira a superar é a eptar que prognosti ando algúns
sexa

omportamentos isolados, ainda que

unha alta pre isión, non se

onsegue nada,

an-

omo estima ións puntuais, sen un-

erteza. Tamén é

erto que os poli y

makers e, in luso, o públi o aparentemente desexan
re ibir informa ión que transmita
dita

erteza aínda que

erteza posúa unha total falta de

redibilidade.

do ese pro eso é sus eptible de vir inuen iado por
Deste xeito, os usuarios desta informa ión ( ada vez

outros dos que non temos informa ión.

máis numerosos, e,
A ter eira barreira a superar é o determinismo de

rer

que un bo prognósti o será sempre exa to. É impres-

ada vez, máis fonte de pres ri-

ión) a aban asumindo ino entemente que os erros
son pequenos e sen

onse uen ias.

indible poder valorar diversos es enarios e ser quen
de mudar as hipóteses de partida e, rápido, ver o efe -

Tamén é

to daqueles

motivo e o xeito nos que os usuarios das estatísti as

ambios no modelo. Á parte de mellorar a

adaptabilidade, isto

ontribuirá a

onstruír

onsenso

ao redor das de isións a tomar ou plans a levar a

abo.

erto que temos moi pou o

oñe emento do

as interpretan. Algúns poden erroneamente tomalas
ao pé da letra. Non obstante, outros poden asumir a
existen ia dos erros máis variados en magnitude ou

A

uarta barreira refírese aos novos paradigmas na in-

forma ión sus eptible de ser tratada estatisti amente.
Xa vivimos nun mundo no que os sensores forne en
a otío grandes datasets, estamos nos tempos da Big
Data. Porén, moita desta informa ión é numerosa pero in ompleta, a fa ilidade
nuns lugares

ontrasta

on que se adquiren datos

oa inexisten ia de datos nou-

tros.

Finalmente, se as tenden ias non son ben

dire

ión. É ne esario afondar en

omo os resultados

estatísti os son empregados e reelaborados na toma
de de isións. Vivimos tempos in ertos
des

ertas. Anti ipar, impulsar,

on ne esida-

oordinar e fa ilitar

a parti ipa ión, son os desafíos aos que a Estatísti a,
omo dis iplina, terá que
mento de que uni amente

ontribuír. Teño o

onven e-

unhas axeitadas Estatísti-

as Públi as e unha axeitada explota ión das mesmas
é posible desenvolver políti as no que atinxe ao Medio

omuni a-

Natural e aos aproveitamentos/valores do mesmo.
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Betanzos magi town
por Guido I. Novoa Flores e Balbina V. Casas Méndez.

B

etanzos magi

Magi

town, de Carmen Cotelo e Salvador Naya: unha re ensión

town (Cidade máxi a) foi unha pelí ula de 1947,

dirixida por William Wellman e protagonizada por James
Stewart e Jane Wyman. Trata dunha empresa dedi ada
ás sondaxes de opinión que bus a

on entusiasmo unha

espe ie de milagre estatísti o: que a opinión dunha pequena
se

idade rei ta a de todo o país. Cando as

ousas

ompli an e a empresa pare e estar abo ada á ban a-

rrota, publí anse os resultados dunha enquisa realizada a
milleiros de persoas en todo o país. Sorprendentemente,
eses resultados

oin iden

os da sondaxe realizada pola

empresa na pequena vila de Grandview.

O resumo desta pelí ula pódenos a hegar ao libro Betanzos magi

town, es rito pola xornalista e fun ionaria

da Xunta de Gali ia, Carmen Cotelo e polo matemátio e profesor de estatísti a da Universidade da Coruña,
Salvador Naya. Está prologado polo políti o e politólogo Xosé Luís Barreiro Rivas, quen arma que se trata
dunha a hega ne esaria para os estudos de márketing
e

omuni a ión políti a. Publi ouse en 2013, que foi

de larado Ano Interna ional da Estatísti a.

Naturalmente, o equivalente de Grandview, no libro de
Cotelo e Naya, é a

idade de Betanzos e remóntanos

aos tempos, non tan afastados,

ando Manuel Fraga, o

políti o ex-presidente da Xunta de Gali ia, pedía os resultados de Betanzos, xunto

os de Vilalba (a súa vila

natal) e Miño (muni ipio no que dende sempre pasaba
o tempo de des anso) ao terminar un pro eso ele toral.
Pero, por que tiña Fraga tanto interese nos resultados
de Betanzos?. . .

O libro ten unha primeira parte na que se fai un per orrido ata a a tualidade de autores e estudos, a hega do
que hoxe

oñe emos por magi

towns, desde os estu-

dos ini iais dos so iólogos norteameri anos Robert Lynd
Staughton e Helen Lynd Merrell, profesores da Columbia
University e o Sarah Lawren e College, respe tivamente.
Eles publi aron en 1929 o primeiro traballo sobre este
tema. Nese traballo a uñouse o nome de middletown,
é di ir,

idade media, en referen ia a Mun ie (Indiana),

que é a

idade na que fo alizaron os seus primeiros es-

tudos, e que no libro de Carmen e Salvador se des ribe
e onómi a e so ialmente

on moitísimo detalle. Póde-

se men ionar que un orixinal dun dos libros dos Lynd,
sobre esta temáti a, atópase na Bibliote a Améri a da
Universidade de Santiago de Compostela.

Nesta parte, revísanse as té ni as de enquisas apli adas
desde as ele

ións en España de 1977 ata hoxe; fála-

se da empresa demos ópi a do matemáti o e estatístio estadounidense George Gallup, que ademáis exer ía o
Salvador Naya na presenta ión do libro.
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xornalismo, ou das primeiras longas noites ele torais e

Re ensión bibliográ a
os avan es ele torais e té ni os que permitiron a urtalas. Atopamos middletowns alternativas,

hegamos ao

hamado teorema do votante medio, proposto polo ma-

omo o problema da estima ión dos votos mediante enquisas ou os motivos polos

ales as enquisas ele torais

poden errar. Preséntanse as denominadas for adas ele -

temáti o e politólogo fran és N. de Condor et, e que se

torais e outras estima ións dos erros ou

aso ia a senllos artigos de H. Hotelling e D. Bla k, e de

tamaño da mostra.

aí aos

ómo elixir o

hamados home de Essex ou mamá do ho key

sobre xeo, entre outros, e a súa rela ión
de determinadas ele

os resultados

ións.

Todo o anterior vai dando resposta á gran
libro respe to de Betanzos, e
resultados nas ele

uestión do

omo apoio faise uso dos

ións autonómi as de Gali ia en 1997,

2001, 2005 e 2009. Para expli ar as

ara terísti as que

fan de Betanzos unha middletown, máis espe i amente, que algunha das súas se

ións

ensuais son mesas

test sostidas no tempo, realízase unha aproxima ión á
súa realidade so ial, fa endo uso de datos o iais ofreidos polos Institutos Galego e Na ional de Estatísti a
(IGE e INE).

A última parte estable e e estuda o paralelismo entre
Betanzos e Mun ie, a middletown de Robert e Hellen
Lynd, e para iso resulta de grande importan ia a ampla
des ri ión demográ a, so ial e e onómi a de Betanzos
que se fai.

O Anexo que se ofre e revela a ampla do umenta ión
onsiderada para a prepara ión do libro. In lúe unha
enumera ión de fontes e re ursos de informa ión sobre
Carmen Cotelo,

magi

oautora do libro.

A segunda parte o úpase do

towns e mesas test, artigos en revistas espe ia-

lizadas, libros, artigos xornalísti os e noti ias en medios

aso de Betanzos e da de-

mostra ión estatísti a de que os resultados das ele

ións

autonómi as en Betanzos son similares aos obtidos ao

de

omuni a ión; des ribe o soporte audiovisual que in-

lúe a pelí ula Magi

town en DVD e, nalmente, ofre e

bibliografía estatísti a.

nivel de toda a

omunidade galega. Para iso, fanse uso

de medidas de

orrela ión e de distan ia e exe útanse

Indubidablemente, o tema tratado neste libro é moi su-

ontrastes de hipóteses. Fálanos do denominado test

xestivo, está tratado de forma rigorosa e amplamente

Betanzos, alusivo ao interese que xa se men ionou de

do umentado, presentado de forma moi amena e por to-

Manuel Fraga a er a dos resultados ele torais de Betan-

do iso, na nosa opinión, é de re omendable le tura para

zos. Introdú ese a rela ión existente entre a estatísti a e

un amplo se tor de le tores, en parti ular para estudan-

as ele

tes e profesionais da estatísti a e das

ións e abórdase a resposta a diferentes

uestións

ien ias so iais.

Praza dos Irmáns Gar ía Naveira, en Betanzos.
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A tividades da SGAPEIO
ti as dende SGAPEIO e que, ademais, é a primeira vez

Introdu ión a R: software estatísti o
libre para PEMES.

que a SGAPEIO se a hega ao mundo da empresa. Por
iso valoramos esta asisten ia positivamente, aínda que
onsideramos que debemos mellorala en futuras edi ións.

Ma José Ginzo e Rebe a Villaverde
A So iedade Galega para a Promo ión da Estatísti a e
a Investiga ión de Opera ións (SGAPEIO) en
ión

olabora-

oa Fa ultade de Matemáti as, organizou o

urso

INTRODUCIÓN A R: SOFTWARE ESTATÍSTICO LIBRE PARA PEMES. O

urso foi impartido por María

José Ginzo da USC e Rebe a Villaverde de Anova Multi onsulting.

Este
de

Na última sesión pediuse ao alumnado que realizase unha
serie de valora ións

ontidos, tarefas levadas a
intereses do

urso así

sobre a satisfa

urso entra dentro do obxe tivo xeral da SGAPEIO

to entre a universidade e as empresas galegas. Este
obxe tivo xeral

on retouse, neste

urso, en ofre er for-

ma ión en materia estatísti a ás empresas galegas que
realizan estudos de mer ado, tratamento de datos de

abo, apuntamentos e outros

omo unha valora ión

ión xeral do

O grao de satisfa

onseguir, dende a So iedade, un maior a er amen-

ualitativas en rela ións aos obxe -

tivos, motivos para parti ipar, informa ión, poñentes,
uantitativa

urso.

ión medio do

urso foi de 7.

Tras os bos resultados a adados nas valora ións do

urso

e a boa a ollida entre o alumnado asistente, é probable
que se

elebren vindeiras edi ións do mesmo e doutra

forma ión rela ionada

on fundamentos teóri os estatís-

ti os.

enquisas, análise de datos do propio fun ionamento
da empresa,. . . Centrouse prin ipalmente naquelas fe-

Dende SGAPEIO agrade emos á Fa ultade de Matemá-

rramentas que ne esitan no día a día. Para fa ilitar a

ti as a súa

asisten ia, fíxose na modalidade semipresen ial. O

relatoras e a todos os alumnos, o seu interese e esforzo.

so

ontou

ur-

olabora ión na organiza ión deste

urso; ás

oa asisten ia de 11 alumnos. Aínda que, a

priori, poidan pare er pou os, hai que ter en

onta que

A

é a primeira vez que se fai un

ara terís-

valora ións.

urso destas

ontinua ión móstranse os resultados prin ipais das

Avalía segundo a túa opinión as metas e obxe tivos deste

urso en fun ión de:

Moi alta

Alta

Media

Baixa

Moi baixa

Relevan ia para o meu traballo

11.11 %

44.44 %

44.44 %

0.00&

0.00 %

Realismo e pra ti idade

0.00 %

44.44 %

55.56 %

0.00 %

0.00 %

Claridade, estrutura ión dos obxe tivos

0.00 %

55.56 %

44.44 %

0.00 %

0.00 %

Estou interesado en adquirir máis

oñe ementos en:

Estatísti a des ritiva
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23.08 %

Estatísti a avanzada

46.15 %

Linguaxe de programa ión R

23.08 %

Outra linguaxe de programa ión ou software estatísti o

7.69 %

Outros

0.00 %

A tividades de SGAPEIO
En

Asemblea Xeral da SGAPEIO 2014

a tividades

de Biometría, a nais do

O día 29 de xaneiro de 2015 tivo lugar, na Fa ultade de
Matemáti as de Santiago de Compostela, a Asemblea
Xeral da SGAPEIO do ano 2014. Antes de
impartíronse dúas

ás

futuras,

a

Presidenta

de

ros pasos para a realiza ión do II Congreso Luso-Galai o

Balbina Casas Méndez

omezar,

onferen ias: Solu ións estatísti as

para retos a tuais en enxeñería e

anto

SGAPEIO informa de que se están a dar os primei-

ien ia de materiais

por Javier Tarrío, profesor da Universidade da Coruña, e
Votando se uen ialmente por Julio González, investigador da Universidade de Santiago de Compostela.

organizado

urso 2015-16 en Gali ia,

oa SPE. En xuño de 2015,

o-

elebrarase na

Fa ultade de Informáti a da Coruña unha Xornada sobre Big Data, en

olabora ión

o grupo de investiga ión

MODES da Universidade da Coruña. Polo que se rere ás axudas e onómi as para 2015, obtívose unha do
Ministerio de E onomía de 7.900 euros e outra da Funda ión Barrié de 3.000, para a realiza ión do V Con urso
In ubadora e para unha nova Xornada Formativa

on

AGAPEMA.

Outros asuntos dos que se informou foron a nova

onta

ban aria da So iedade para fa ilitar a xestión e onómia do XII Congreso SGAPEIO e a asisten ia de Soly
Santiago á reunión do Consello Galego de Estatísti a
en de embro de 2014, na que se trataron asuntos de
trámite.

Aprobouse o balan e e onómi o de 2013 e 2014 e o orzamento do ano 2015. Informouse de que se realizou xa
a

onvo atoria e a difusión do V Con urso In ubadora.

Finalmente, Luís Ramil falou do XII Congreso Galego de
Estatísti a e Investiga ión de Opera ións, que se
Os

elebra-

rá no Pazo de San Mar os de Lugo os días 22, 23 e 24 de

onferen iantes: Javier Tarrío e Julio González.

outubro de 2015. Constituíronse os

Tras aprobar a a ta da Asemblea anterior e informar
do número de so ios, que a tualmente é de 180 indivi-

e

ientí o e

omités organizador

reouse a páxina web para ir in orporando

toda a informa ión, http://xii ongreso.sgapeio.es.

duais e 7 institu ionais, realizouse unha re ompila ión
Haberá

das prin ipais a tividades de SGAPEIO en 2014.

atro

onferen ias plenarias: Philippe Vieu, da

Universidade Paul Sabatier (Toulouse), espe ialista en
Unha delas foi o IV Con urso In ubadora de Sondaxes e
Experimentos que

ontou

on 36 equipos parti ipantes.

Fíxose tamén unha Xornada de Forma ión a profesores
de Ensino Se undario en

olabora ión

on AGAPEMA

en novembro. Houbo 90 ins ritos. Constou dun taller de

epidat

e outro de

geogebra, e senllas

a

onferen ias de M

Jesús Casado e Igna io Gar ía Jurado.

dire tora, Paula Raña, xa ten plani ado o

ontido dos

tres números previstos para 2015. Tamén en novembro, María José Ginzo e Rebe a Villaverde, impartiron
urso de R para PEMES. Contou, este

urso,

on

11 asistentes e as enquisas realizadas revelaron un alto
grao de satisfa
informouse da

ión. Para nalizar esta re ompila ión,
olabora ión de SGAPEIO

datos fun ionais; Móni a Bé ue, da Universidade Polité ni a de Cataluña, espe ialista na análise estatísti a de
datos textuais; Jorge López Muñiz, responsable da área
de Intelixen ia de Nego io da empresa Hijos de Rivera,
S.A. e Julio González, investigador na Universidade de
Santiago de Compostela,
ia

En 2014 saíron dous números de INFORMEST e a súa

un

métodos estadísti os non paramétri os para a análise de

oa So ieda-

ientí a

on experien ia en transferen-

on empresas do se tor da enerxía.

Están programadas dúas mesas redondas, unha delas sobre os servizos de

onsultoría estatísti a, e tamén

obradoiros, dous deles

omplementarios ás

atro

onferen ias

de Philip Vieu e Móni a Bé ue, respe tivamente. Un,
sobre Control de Calidade e outro estará destinado a
profesores de Ensino Se undario. Prevense tamén a tividades so iais e

ulturais.

de Portuguesa de Estatísti a (SPE) na organiza ión do
I En ontro Luso-Galai o de Estatísti a no Medio Am-

A a ta da Asamblea atópase a disposi ión dos so ios

biente e na E oloxía, elebrado en novembro en Vila Real.

na páxina web da SGAPEIO, no apartado A So iedade,
A tas e Informes (web).
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Novas do IGE
Últimas novidades en publi a ións e
do umentos do IGE

Xerarase informa ión para
tadas sobre
prá ti as

ubrir metas non tra-

apital so ial, parti ipa ión

idadá e

ulturais.

Ne esidade de avanzar no mandato de aproveitar

Análise do se tor da pes a

informa ión administrativa e

A Análise do se tor da pes a é unha publi a ión do Instituto Galego de Estatísti a (IGE) que dá

umprimento á

A tividade de Interese Estatísti o (AIE13) Análise estatísti a de se tores produtivos e da estrutura e onómi a
en xeral re ollida no Programa estatísti o da

omuni-

dade autónoma de 2014.
Esta publi a ión é a ter eira dunha serie de análises iniiadas
e

oa da

adea forestal-madeira, difundida en 2013,

oa análise do se tor da automo ión, difundida en

onseguir a

omo os estable idos

oa Seguridade So ial.

Por último, presentáronse os proxe tos té ni os das opera ións estatísti as:
Indi adores de seguimento das Dire tri es de Ordena ión do Territorio (DOT) e Plan de Ordena ión
do Litoral (POL).

2014. O obxe tivo destas publi a ións é dobre: por unha

Sistema de indi adores

banda, afondar no

de Desenvolvemento Rural (PDR).

oñe emento da e onomía galega a

olabora-

ión da administra ión tributaria mediante a ordos

omplementarios do Plan

través do estudo de se tores desta ados na nosa estrutura e onómi a e, por outra, dar unha mellor difusión ás
estatísti as de síntese e onómi a elaboradas polo IGE.

Consello Galego de Estatísti a

Firma de do umento de

O día 12 de de embro de 2014 tivo lugar a reunión do
Pleno do Consello Galego de Estatísti a,

Convenios

oa seguinte

orde día:

Instituto Galego de Estatísti a (IGE) no mar o do
proxe to: FCT-14-8405 Bioestadísti a para Vivir
y

1. Aproba ión da a ta da sesión anterior
2. Aproba ión da memoria de a tividades do 2013
3. Informe do proxe to de De reto do Programa Estatísti o do 2015

oopera ión entre a Uni-

versidade de Santiago de Compostela (USC) e o

ómo Vivir de la Estadísti a.

Convenio de

olabora ión entre a Universidade de

Santiago de Compostela e o Instituto Galego de
Estatísti a para a realiza ión de prá ti as de alumnos/as do Máster universitario en Plani a ión e
Xestión do Desenvolvemento Territorial e o Grao

4. Proxe tos té ni os das opera ións estatísti as

tade de Xeografía e Historia.

5. Rolda de interven ións
Nesta reunión aprobouse a a ta do pleno de novembro
de 2013 e tamén se aprobou a Memoria de a tividades
do ano 2013. Neste ano

en Xeografía e Ordena ión do Territorio da Fa ul-

elebráronse dous plenos do

Consello Galego de Estatísti a nos que se aprobaron 16
proxe tos té ni os, os resultados do Programa Estatístio Anual do 2012 e o proxe to do Programa Estatísti o
Anual do 2014.

Cursos
O IGE impartirá, a través da Es ola Galega de Administra ión Públi a (EGAP) e por teleforma ión, o
Cál ulos estatísti os bási os

urso de

o software libre R

Datas: 04/05/2015 a 03/06/2015
Destinatarios: Persoal ao servizo da Administra-

Tamén se presentou o

informe do proxe to de De reto

do Programa Estatísti o de 2015. Este proxe to está dotado

un orzamento de 1,4 millóns de euros e desta an

ión públi a da Comunidade Autónoma de Gali ia
Máis informa ión na seguinte ligazón: web.

os seguintes puntos:
O

alendario é máis esixente e re olle o día de di-

fusión das estatísti as

onxunturais.

Prográmanse novos indi adores sobre plans de infan ia e adoles en ia, fondos europeos, ordena ión
territorial e desenvolvemento rural.
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Oposi ións
Publi ouse a lista dos aspirantes que superaron o pro eso
sele tivo para o ingreso no

orpo superior da Xunta de

Gali ia, subgrupo A1 da es ala superior de estatísti os,
que se pode

onsultar na seguinte ligazón: web.

Traballos de Estatísti a

Traballos de Estatísti a no SUG
Teses

Nonparametri

inferen e with dire tional and linear data

Eduardo Gar ía Portugués.
Dire tores: Wen eslao González Manteiga e Rosa M. Crujeiras Casais.
Data da defensa: 12/12/2014. USC.
Esta tese introdu e novas ferramentas metodolóxi as para a inferen ia nonparamétri a
soporte é a

on datos dire

Os datos dire

ionais apare en en multitude de

ampos apli ados,

omo, por exemplo, proteómi a ou

medioambientais. A tese presenta novos métodos nonparamétri os para a estima ión e o
para as
prin ipais

ionais (o seu

ir unferen ia, a esfera ou a hiperesfera de dimensión arbitraria) e lineais (i.e., datos Eu lídeos usuais).

urvas de densidade e de regresión, en situa ións nas que apare en variables aleatorias dire
ontribu ións desta tese re óllense en seis

No Capítulo 2 empréganse

ien ias

ontraste de hipóteses,
ionais. As

apítulos pro edentes de seis artigos.

ópulas para estimar densidades

ir ular-lineais a partir de métodos paramétri os,

semiparamétri os ou nonparamétri os e amósase unha apli a ión medioambiental. O Capítulo 3 introdu e un
estimador nú leo para densidades dire

ional-lineais e as expresións exa tas para o erro

adráti o medio integrado.

Tres novas propostas de sele tores do parámetro ventana para o estimador nú leo dire

ional son

no Capítulo 4 fronte a propostas previas nun extenso estudo de simula ión. No Capítulo 5
de independen ia,

on

alibrado por permuta ións, que se apli a ao estudo da rela ión entre a orienta ión dos

in endios e o seu tamaño. No Capítulo 6 desenvólvese un teorema
do estimador dire

entral do límite para o erro

adráti o integrado

ional-lineal, que serve para obter a distribu ión asintóti a do test de independen ia e dun

ontraste de bondade de axuste para densidades paramétri as dire
dun novo estimador lo al
dun

omparadas

onstrúese un test

on preditor dire

ional-lineais. O Capítulo 7 dedí ase á proposta

ional e resposta lineal, ó estudo das súas propiedades e á

ontraste de bondade de axuste para fun ións de regresión paramétri as. Este

onstru

ión

ontraste é apli ado a un

onxunto de datos de text mining de alta dimensión.

Advan es in Multiple Hypothesis Testing: The Sequential Goodness-of-Fit Pro edure
Revisited and Expanded

Irene Castro Conde.
Dire tor: Ja obo de Uña Álvarez.
Data da defensa: 18/12/2014. UVIGO.
Os
son

ontrastes de hipóteses múltiples o úpanse da toma de de isións en situa ións onde numerosas hipóteses nulas
onsideradas simultaneamente. Isto o orre, por exemplo,

ao longo dun

onxunto de xenes. Os problemas de

anos debido á gran

ando se

ompara a expresión xéni a en dúas mostras

ontrastes múltiples adquiriron grande importan ia nos últimos

antidade de informa ión dispoñible en

ampos

omo as

ien ias ómi as, a neuroimaxe ou a

farma oloxía.

No ano 2009, nun artigo publi ado en BMC Bioinfomati s, os xenetistas vigueses Antonio Carvajal e Emilio Rolán
introdu iron, en

olabora ión

o matemáti o Ja obo de Uña, o método Sequential Goodness-of-Fit (SGoF).
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Traballos de estatísti a

SGoF de ide qué hipóteses son falsas mediante a
de signi a ión e a

ompara ión do número de

antidade esperada baixo a hipótese nula

p-valores por debaixo dun umbral ini

ial

ompleta. Este método tivo pronto moita penetra ión

na investiga ión apli ada ao garantir unha grande poten ia estatísti a baixo unha tasa de falsos positivos moderada.

Nesta tese, o obxe tivo é estudar máis a fondo as propiedades do método SGoF, e estender esta metodoloxía a
es enarios

p-valores

omo o Bayesiano ou o dis reto. Ademais de a hegas metodolóxi as, que in lúen a deni ión e estudo de

axustados, esta tese presenta un novo paquete de R,

dementos. Varios

hamado

sgof ,

que implementa estes novos pro e-

onxuntos de datos reais da bioloxía, a biomedi ina ou a farma oloxía son usados omo ilustra ión.

A tese, realizada na modalidade de Doutoramento Interna ional, foi defendida o día 18 de de embro de 2014 na
Fa ultade de E onómi as de Vigo, obtendo a

uali a ión de Sobresaliente Cum Laude. O tribunal estivo formado

polos re oñe idos expertos Daniel Yekutieli (Universidade de Tel Aviv), Frank Bretz (Novartis e Universidade de
Hannover) e María Con ep ión Ausín (Universidade Carlos III de Madrid). Parte dos resultados da tese están
xa publi ados en revistas de prestixo interna ional,

omo Biometri al Journal, The R Journal e Computational

Statisti s.

Métodos automáti os non paramétri os de estima ión de

onxuntos

Paula Saavedra Nieves.
Dire tores: Wen eslao González Manteiga e Alberto Rodríguez Casal.
Data da defensa: 06/03/15. USC.
A estima ión de

onxuntos abre un

apítulo relativamente re ente da estatísti a matemáti a onde a xeometría xoga

un papel moi relevante. Esta teoría ten
mostra aleatoria de puntos

omo nalidade estimar un

onxunto no espazo Eu lidiano a partir dunha

uxa distribu ión está intimamente rela ionada

problemas de estima ión do soporte e de

on el. Neste traballo

Existen distintas alternativas na literatura dependendo das

ondi ións de forma asumidas sobre o

onstruír. Se non se dispón de ningunha informa ión a priori, será pre iso
permitan abordar de xeito e iente a maior
trinxe a unha familia de

onxunto a re-

onsiderar estimadores exibles que

antidade de situa ións posibles. Noutro

onxuntos, pódese traballar

aso, se a estima ión se res-

on estimadores máis sosti ados, que se adapten mellor ás

restri ións xeométri as estable idas. A marioría destes estimadores dependen fortemente da ele
de suavizado ao igual que su ede no

entrámonos nos

onxuntos de nivel dunha fun ión de densidade.

ión de parámetros

ontexto da estima ión fun ional non paramétri a. No Capítulo 2, revísanse en

profundidade as metodoloxías automáti as existentes para a estima ión do soporte e de

onxuntos de nivel. Para

os últimos, móstranse tamén os resultados obtidos da realiza ión dun extenso estudo de simula ión onde se analiza
o

omportamento prá ti o dos métodos

onsiderados.

Nos Capítulos 3 e 4, propóñense dous novos algoritmos para re onstruír soportes e
A r- onvexidade é unha
suavizado

ondi ión de forma exible que xeneraliza a no ión de

r pode ser visto tamén

omo un índi e de forma do

onxuntos de nivel r- onvexos.

onvexidade onde o parámetro de

onxunto. O seu valor real é, por suposto, des oñe ido.

O obxe tivo prin ipal deste traballo de investiga ión pasa por estimalo de xeito automáti o e
mostra de puntos para, a
dos

ontinua ión, analizar o

onxuntos de nivel. Para analizar o

omportamento prá ti o dos métodos propostos, realizáronse varios estudos

de simula ión e analizáronse dous problemas
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onsistente a partir da

omportamento teóri o dos estimadores resultantes do soporte e

on datos reais.

Traballos de estatísti a

Traballos n de máster

Sele

ión de variables: unha revisión de

métodos existentes

Compara ión de té ni as de estima ión

de datos xenéti os: imputa ión xenéti a vs

interpola ión espa ial

Ana González Vidal.
Dire tor: Germán Aneiros Pérez.
Data da defensa: 22/01/15.
UDC, modalidade a adémi a.
O tópi o a tratar neste traballo de n de máster é o
da sele

ión de variables expli ativas a ser in orporadas

nun modelo de regresión lineal. En primeiro lugar, in-

Adrián Lema Casal.
Dire tora: Rosa Ma Crujeiras Casais
(USC)
Titora: Raquel Cruz Guerrero (CIMUS).
Data da defensa: 22/01/15.
USC, modalidade prá ti as en empresa.

trodu irase o modelo de regresión lineal e motivarase a

En numerosos estudos de aso ia ión xenéti a

ne esidade da sele

midades avalíase a diferenza en fre uen ia relativa dos

to o

ión de variables. Considerarase tan-

aso en que o total de

ao tamaño muestral,

p

moito maior que

n

n.

,

te

aso

p

, é inferior

orrespondente a

En primeiro lugar, presentaranse

diferentes métodos de sele
propiedades que

ovariables,

omo o

umpren

ión de variables así

omo as

ada un deles. Posteriormen-

ompararase, a través dun estudo de simula ión, o

omportamento dos devanditos métodos de sele

on enfer-

xenotipos en pa ientes e poboa ión sa nun elevado número de SNPs empregando bases de datos

omer iais.

Habitualmente existen diferenzas entre os SNPs xenotipados en
a ión ou

ada base de datos, feito que di ulta a repliombina ión de distintos estudos individuais.

Debido a isto desenvolvéronse diversos métodos de impu-

ión de

ta ión xenéti a que estiman o xenotipo para un SNP non

variables. O traballo de n de máster nalizará apli an-

xenotipado nunha serie de individuos, empregando té -

do os devanditos métodos a algún

onxunto de datos

ni as aso iadas aos modelos de Markov O ultos. Non

reais. Na implementa ión (simula ión e apli a ión a da-

obstante, a fre uen ia relativa dun SNP pode verse mo-

tos reais) utilizaranse rutinas xa existentes en distintos

di ada ao longo dunha rexión xeográ a ampla (en fun-

paquetes de R.

ión da poboa ión estudada). Nestes

asos, i.e.,

ando

o que interesa é maximizar a informa ión xenéti a en
diferentes puntos espa iais resultado da

ombina ión de

diferentes estudos en diversos puntos xeográ os (aínda
non sendo todos os SNPs

oin identes), pódese re orrer

á realiza ión dunha interpola ión espa ial da fre uen ia
poboa ional observada neses puntos, utilizando té ni as
xeoestatísti as

omo o kriging. Este TFM pretende, em-

pregando unha base de datos reais,
ni as de estima ión en

omparar ambas té -

ontextos que poidan resultar de

utilidade en posteriores apli a ións reais.

Os traballos n de máster presentados nesta se

ión están dispoñibles na páxina web do máster: Web.
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Coñe éndonos
Coñen endo a un so io da SGAPEIO: Andrés E. Cabana González.

A

o da ESO, de Diversi a ión Curri ular, para

do de 4
ndrés E. Cabana González é Li en iado en

Matemáti as (espe ialidade de Estatísti a e IO)
pola USC. Profesor de matemáti as de Ensino Seundario, fun ionario de

arreira dende 1996. A -

tualmente dire tor do IES Salvaterra de Miño, no
que ten praza denitiva dende o

presentalo ao

on urso de In ubadora de Sondaxes.

Levo anos intentado fa elo xa que anualmente sigo
detalle o

on urso, de feito, no primeiro

on

on urso da

In ubadora fun un dos membros do xurado.

Un

urso que

he gustaría fa er?

urso 1999-2000.
Gustaríame que se seguisen organizando,

oma nes-

tes dous últimos anos, as Xornadas sobre o ensino da
estatísti a. Asistín ás do ano 2013, pero non puiden
asistir ás do 2014. Espero que

ontinúe esta ini iativa.

Que libro de estatísti a ou I.O. re omendarías?
Paré eme moi interesante para unha aprendizaxe divertida da estatísti a La Estadísti a en Cómi  de
Larry Goni k e Wool ott Smith. Imaxino que para
alguén experto na materia é demasiado sinxelo, pero
para os máis profanos, que non nos dedi amos úni a
e ex lusivamente a este

Cantos anos levas traballando en estatísti a ou IO?
En estatísti a ou IO,

omo tal, non traballo espe i-

 amente, pero levo expli ando dende hai vinte anos
ousas de estatísti a dentro do
as. É obvio que son

urrí ulo de matemáti-

ousas elementais do

se undaria e ba harelato, pero, a n de
é traballar

urrí ulo de

ontas, tamén

oa estatísti a.

isto último é algo temporal. O que realmente me gusta
o alumnado.

tatísti o. Pero tirando un pou o pola liña mar ada por
Igna io Gar ía Jurado na súa entrevista, direi que me
sinto máis matemáti o

a estatísti o. Dende a miña

Se oes estatísti a, que é o primeiro que
se he vén á abeza?
Grá os e análise de datos. Lamentablemente, tamén

ando es so io/a da SGAPEIO?

reo que pra ti amente dende a súa funda ión.

Igual estou equivo ado, pero, se non re ordo mal, son
so io dende o ano 1993.

Cal foi o 1o
asisti hes?

A resposta ideal para publi ar en Informest sería: es-

de er a don Enrique Pujales.

a tualidade, dire tor do IES Salvaterra de Miño, pero

Pois

ongreso da SGAPEIO ao que

Non sei se o primeiro foi un que se

elebrou na Coru-

ña, a verdade é que levo tempo sen asistir. Creo que
fun aos tres primeiros e logo abandonei.

se me vén á

abeza o abuso interesado, partidista e

par ial que se fai da estatísti a a través da manipulaión dos datos.

Que é o que máis valoras do labor da
SGAPEIO?
O seu labor divulgativo da estatísti a.

En que
Non

res que deberiamos mellorar?

reo que sexa labor só da SGAPEIO, senón de

todo o profesorado de matemáti as a tuando dende

O tema do teu próximo proxe to/artigo?

idades temperás, a de formar á

Non teño ningún proxe to a

estatísti os

urto prazo en mente. Tal

vez o próximo ano faga algún traballiño
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he gus-

profesor de matemáti as, algo que lle teño que agra-

Son profesor de matemáti as de ensino se undario. Na

Dende

Se non foses estatísti o/a , que
taría ser?

épo a de estudante de BUP no instituto quixen ser

Des ríbenos o teu traballo

é estar na aula

ampo, pódenos resultar moi

útil.

on alumna-

idadanía nunha

tura estatísti a que nos permita ser

ríti os

ul-

os datos

on que, día a día, somos bombardeados

polos medios de

omuni a ión.

Sabías que?
A Investiga ión Operativa na industria da dobraxe.
por Luisa Carpente e Silvia Lorenzo.

Na a tualidade, a industria da dobraxe ten que axustar
o máximo posible os presupostos de produ ión de pelíulas. Para levar a

abo o pro eso de dobraxe

dividir o guión en unidades
takes

oñe idas

ión operativa para obter a plani a ión óptima. Nunha

omo takes. Os

primeira etapa bótase man dun modelo de programa-

orresponden a un pequeno número de frases

que poden

É aí onde ten sentido introdu ir as té ni as de investiga-

ómpre

orresponder a diferentes personaxes. Estes

ión lineal enteira e despois, para aforrar en tempos de
omputa ión, faise uso de algoritmos heurísti os que

personaxes son interpretados por un ou varios a tores de

atopan, na maioría dos

dobraxe.

tos. Por exemplo, na realidade, na dobraxe da pelí ula

Cando a produtora de ide os a tores que deben dobrar

mentres que,

os personaxes, xa sabe

algoritmo heurísti o, tería pagado un total de 35. Así

asos, os esquemas máis bara-

Donkey Xote, a produtora pagou un total de 43 sesións
al é o

usto xo relativo ás apa-

o modelo de programa ión lineal e

o

ri ións dese a tor na pelí ula. Agora ben, a produtora
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