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Estimados soios e soias:Síntome enormemente satisfeita ao dirixirme por primeira vez aos soios e soias onmotivo da ediión dun novo boletín que inlúe diversas novidades. Estas novidadesson a ontinuaión das que xa foran iniiadas polo anterior equipo editorial, ao que lleagradezo, en nome do onsello exeutivo, o seu traballo en prol da mellora ontinuadadeste boletín.Vivimos tempos de ambio nos que se impoñen as tenoloxías da informaión e daomuniaión e a SGAPEIO ten que adaptarse a esta nova etapa. Neste sentido esteboletín, que antes se faía en formato papel, xa dende o anterior número só estádispoñible na páxina web da SGAPEIO, aesible para alquera usuario. O feito de queo boletín só se edite en formato dixital fai que sexa máis áxil e permite, polo tanto,elaborar máis números ao ano. A nova periodiidade será de tres números ao ano, queestarán dispoñibles aproximadamente en marzo, xullo e novembro.Ademais da modernizaión do boletín ao onvertelo en dixital, nesta nova etapa estamosintentando abrir a soiedade á olaboraión, on artigos de divulgaión, de expertos queempregan a estatístia para resolver os problemas aos que se enfrontan, dende diferentesámbitos (e non só o estritamente estatístio). Este é o aso da primeira olaboraión desteboletín que proede do ampo da eonomía. Nos seguintes boletíns inluiremos ola-boraións dos ampos do ensino seundario, a empresa, universidade e a estatístia o�ial.Coa idea de darlle máis importania ao aspeto divulgativo dos ontidos deste boletín,na segunda parte inluiranse entrevistas a persoeiros destaados do mundo aadémioou profesional, reensións bibliográ�as ou omentarios de software. Neste último puntoinluiranse omentarios sobre software utilizado en diferentes ámbitos e tamén pequenasdesriións dos paquetes R que se desenvolvan nas universidades galegas. Alternaranseestes tres temas nos tres boletíns que se editarán ao longo dun ano natural. Neste boletínomezamos unha entrevista a Eduardo Garía Portugués, gañador do I Premio aosNovos Investigadores no XI Congreso Galego de Estatístia e Investigaión de Operaiónselebrado na Coruña.Continuaremos inluíndo as diferentes atividades desenvolvidas por SGAPEIO, así omoas novas do Instituto Galego de Estatístia (IGE). Tamén engadiremos un apartadode uriosidades estatístias onde se tratará de inluír uriosidades sobre as apliaiónsda estatístia á vida otiá. Neste punto pedimos a olaboraión de todos os soios e soias.Como novidade inluiranse os resumos de teses, traballos �n de máster e traballos �n degrao presentados nas universidades galegas. E xa por último, e o obxetivo de oñeermellor aos nosos soios, en todos os números faremos unha entrevista on preguntas�xas a un soio ou soia.Para rematar, quero agradeer a olaboraión prestada por todas aquelas persoas quepartiiparon neste número do boletín. Tamén quero soliitar a olaboraión de todos ossoios e soias para ahegar ontidos de interese para o noso boletín. Todos os quequeirades olaborar podedes poñervos en ontato on nós a través da nosa páxina webwww.sgapeio.es. A olaboraión de todos os membros da SGAPEIO é indispensable paraque este boletín resulte interesantes para os soios e soias. 1| Informest
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ColaboraiónRelamando danos eonómios e ambientais oa utilizaiónde métodos uantitativos no xuízo do buque Prestigepor María LoureiroMaría Loureiro é profesora no Departamentode Fundamentos da Análise Eonómia, na Faul-tade de Cienias Eonómias da USC.ResumoO xuízo da marea negra do Prestige (outubro de 2012-xullo de 2013) xerou a oportunidade de presentar un-ha relamaión por ompensaión de danos ambientaispor primeira vez en España. O presente ensaio resumea experienia de presentar devandito informe que se o-rrespondía a estimaión do dano eonómio total oa-sionado pola maior atástrofe ambiental aonteida enEuropa nos últimos 15 anos. A pesar de ser onsidera-do pola soiedade española omo un xuízo un vereditodeepionante, posto que o xurado non atopou ningunhadas partes ausadas responsables de neglixenia ou malaonduta, o informe de valoraión eonómia presentadopode sentar un preedente en España. Coa admisión notribunal e posterior defensa dun estudo que uanti�abaos danos eonómios e ambientais empregando funda-mentalmente ferramentas estatístias e eonométrias,ábrase unha breha de erta esperanza para que no futu-ro se empreguen ténias uantitativas nas relamaiónsde danos (tanto ivís omo penais). Ditas ténias podenaxudar omo ferramentas base para soliitar ompensa-ións omparables aos danos oorridos, que son óptimasdende un punto de vista de benestar soial e poden axu-dar na apliaión diaria do prinipio �o que ontaminapaga�.1.IntroduiónO xuízo da marea negra do Prestige posibilitou relamardanos ambientais por primeira vez na prátia xurídiaen España. O Ministerio Públio usou as estimaións dedanos ambientais oasionados pola marea negra que fo-ran publiados por Loureiro, Loomis e Vázquez (2009),a �n de relamar as perdas ambientais intanxibles (aque-las asoiadas on bens e servizos naturais que non teñenprezos de merado) ausadas polo derrame do buquenas ostas españolas. Esta foi a primeira vez en Espa-ña que se relamaban os danos ambientais oasionadospor un verquido utilizando unha peza de investigaiónaadémia, e engadindo así aos pouos asos en Europanos que os xuíes permitiron estimaións de valoraióneonómia nun xuízo. O presente ensaio resume as ex-perienias de presentar o informe de avaliaión de danoseonómios e ambientais, ou danos eonómios totais

no proeso xudiial orrespondente o maior aidenteambiental que suedeu en Europa nos últimos 15 anos.Para tal �n, vaise primeiro esbozar brevemente a histo-ria do aso deste derramamento do peio; logo, seguiraseoa desriión da avaliaión ompleta de danos que asperdas soiais alulado en e4328 millóns.2. A marea negra do Prestige: Unha brevereseña históriaO 13 de novembro de 2002, o Prestige, un petroleiromonoaso de 26 anos, sufriu un grave aidente só 46quilómetros de distania do Cabo Fisterra, no noroes-te de Galiia (España). O Prestige tiña un parentesoompliado. Foi propiedade dunha empresa Liberiana,rexistrado nas Bahamas, era operado por un apitángrego un �lipino e levaba tripulaión grega. Transpor-taba preto de 77 mil toneladas métrias (MT) de peiode baixa alidade. Seis días despois do aidente, e des-pois de viaxar sen unha direión lara fóra da ostaatlántia de Galiia, o Prestige afundiu 222 quilómetrosde distania das Illas Cíes en 19 de novembro de 2002,trala súa rotura en dúas partes (Loureiro et al., 2006 ).No seu amiño ara ao fondo do mar derramou máis de60 mil toneladas de petróleo, poluindo máis de 1.300quilómetros da osta española. A marea negra provo-ada por tal verquido omezou en novembro de 2002 edurou preto de 4 meses, hegando as ostas do nortede Portugal, Norte de España (espeialmente Galiia) eo sur de Frania. Durante a atástrofe, máis de 12.000voluntarios partiiparon nas tarefas de limpeza.Ademais do impato na pesa omerial, no turismo enas atividades onserveiras, existiron outros danos am-bientais onsiderables. En onreto, os mamíferos e avesmariñas foron fortemente afetados. En xaneiro de 2003,a Soiedade Española de Ornitoloxía e BirdLife estimouque o número de aves mortas por este derramamentode petróleo foi entre 65,000-130,000, o que tornaría oPrestige a segunda peor baleirado de petróleo na histo-ria en relaión ao número de aves mortas (Loureiro et al,2006).3. A periial eonómia do PrestigeO obxetivo desta avaliaión de danos presentada omoun informe de expertos pola Fisalía Superior de Galiiafoi uanti�ar o valor eonómio total perdido na ostaCantábria e Atlántia de España dende o 2002-2006.Como é habitual, neste valor eonómio total, están in-luídos tódolos danos, tanto aqueles que teñen un re�exoInformest | 2



Colaboraióneonómio omo outros ambientais. Polo tanto, as per-das estimadas relaionadas os setores eonómios pri-marios, omo os setores de pesa e de mariso (perdasde antidades extraídas), e perdas en imaxe re�etidasen prezos máis baixos, a industria de onservas, e aquelesque se produen no setor do turismo foron todas elas es-tudadas polo miúdo. Para avaliar as perdas en apturas,e perdas de imaxe (medias en aídas de prezos dos pro-dutos pesqueiros), así oma perdas turístias, empregá-ronse bases de datos o�iais subministradas pola Xuntade Galiia e polo Instituto de Estudos Turístios, respe-tivamente, durante 2001-2007. Outras perdas adiionaisque se produiron noutros setores interrelaionados oneste setores menionados (efetos de transmisión tantopara atrás omo para adiante) foron alulados a travésdunha análise de insumo-produto. Os ustos soportadospolos gobernos español e franés (a través de múltiplesministerios, omunidades autónomas e onellos) nas ta-refas de limpeza e restauraión dos eosistemas taménforon ontabilizados. Ademais destes danos eonómios,a avaliaión tamén inluíu os danos ambientais ausadospola marea negra do Prestige estimados por Loureiro,Loomis e Vázquez (2009). Todas as perdas e gastos an-teriores foron expresadas en valores monetarios do 2012,para ser oherente o momento en que a soliitude dereparaión de danos foi presentado ao tribunal. A sumatotal de todos estes oneptos anteriores é de 4.334 mi-llóns, e subtraendo o importe xa pagado polos fondos deompensaión internaional (Internaional Oil PollutionCompensation) (Fondo IOPC, 2014), i engadindo o im-porte soliitado polo Estado Franés, a fatura pendenteasendería a e4.328 millóns (Figura 1).Perdas e Custos Totais (emillóns)2002�2004 2002�2006Galiia 2.080,44 2.439,67España 3.593,37 4.333,93Fonte: Elaboraión Propia.Figura 1: Resumo das perdas oasionadas polobuque Prestige nas Costas Galegas e no total dasCostas EspañolasAgora ben, dende o punto de vista de poñer en práti-a a estimaión de danos, ontouse on dúas limitaiónsfundamentais que di�ultaron dita tarefa. Primeiro, osesasos datos desagregados a nivel espaial e xeográ�-o di�ultaron ás vees poder amosar de forma lara osefetos do verquido no tempo e no espazo dende un pun-to de vista ausal. Relaionada tamén a omplexidadedas estimaións, foi tamén a eleión do que se oñe-e omo a liña base (�baseline�) de partida. Dita liñabase empregase para omparar a situaión ex-ante e aex-post da atástrofe nas zonas do litoral máis afetadason respeto aos parámetros e indiadores de interese(por exemplo, extraións medias, número medio de vi-sitantes e turistas, et). A de�niión de tal situaión departida, non é sempre sinxela. Por poñer un exemplo, noaso da extraión de peixe, algunhas espeies viñan sen-do anteriormente sobre-explotadas, afetando este feito

de forma negativa ao seu rendemento antes xa da a-tástrofe; tamén os temporais do ano 2001 afetaron asapturas de xeito signi�ativo, polo que en suma, nonresultou ser tan sinxelo de�nir de forma orreta a si-tuaión de partida. Tampouo é obvio a estimaión daduraión do impato, pois este depende da severidadedo impato iniial, así oma os esforzos de limpeza erexeneraión empregados.4. Presentaión dos resultados no xuízo:A ausalidadeA presentaión e defensa da avaliaión dos danos pre-sentados na periial oorreu o día 21 de maio de 2013,durante 8,5 horas de delaraión. Con respeto aos da-nos eonómios presentados, e omo se esperaba, osavogados da ausaión amosaron unha visión moi posi-tiva e uni�ada. Os avogados que representan as partesimpliadas na relamaión dos danos (Goberno español,asoiaións de pesadores, industrias e outros tereiros)aplaudiron a avaliaión presentada e non mostraron nin-gunha rítia ou observaión negativa, empregando asprinipais onlusións e resultados en funión dos seusintereses, a �n de faer �napé na neesidade de om-pensaión dos seus lientes.Con todo, o avogado do FIDAC (a axenia responsa-ble do pago das indemnizaión polos danos ausados)foi o máis rítio on varios aspetos do estudo e sóuestionou a validez das perdas eonómias, ignorandoa alegaión de danos ambientais no seu onxunto. Arazón desta estratexia de defensa foi motivada polo feitode que os fondos FIDAC non obren os danos ambientais,restrinxindo o seu réxime de ompensaión aos danospuramente eonómios. A uestión importante e reo-rrente das súas preguntas era o elemento de ausalidadeentre os efetos do derrame e a persistenia de danoseonómios (espeialmente ao longo do tempo e despoisde que as vedas de pesa foran levantadas). (�Forontodos eses danos realmente ausados pola marea negrado Prestige?�) A pesar de que as regresións estatístiasamosaban unha relaión ausal lara entre o aidentee os danos relamados para os setores estudados onmiro-datos de lonxa diarios, en oasións, o avogadoaludía a neesidade de ontrolar por variables adiionaisnon inluídas nas regresións, que ás vees eran ben alóe ben pouo relaionadas o alane dos obxetivos deestudo. É diir, ausar de sesgo de omisión dalgunha dasvariables empregadas foi unha tátia reorrente paratratar de reduir a validez dos resultados presentados.O FIDAC presentou unha avaliaión alternativa das per-das da pesa, on exlusión de alquera outro prexuízoausado aos pesadores pola perda de reputaión dosseus produtos, e unha temporalidade limitada aos tem-pos de vedas. A estimaión dos danos de pesa poloFIDAC ontiña unha análise moi onservadora, minimi-zando os impatos de forma onsiderable. As ompensa-ións por perdas da pesa foron moi disutidas nesta3| Informest



Colaboraiónsesión do tribunal, debido ao feito de que o FIDAC u-bre só os períodos de prohibiión da pesa, sendo ex-epional a obertura de perdas posteriores que resultenadiionais. No aso da marea negra do Prestige suedeuun efeto estigma moi onsiderable nas áreas afetadas,reduíndose onsiderablemente os prezos do peixe aada-dos nas poxas de Galiia. Tanto tests paramétrios omanon paramétrios amosaban unha lara aída dos prezosdos produtos pesqueiros (Dominguez Alvarez e Loureiro,2013) que se pode apreiar na Figura 2.

Figura 2: Evoluión dos prezos das espeies pelá-xias de peixes nas ostas galegas (prezo/quilo).Tal estigma tivo un impato negativo non só nos mer-ados loais, senón tamén nos merados de exportaiónpara varias espeies nas que Galiia era un líder mundial,omo no aso dos mexillóns.A parte do informe que presentaba os danos ambientaisfoi uberto nas últimas atro horas, e o avogado que re-presentaba ao propietario do buque (Mare Shipping In)foi a persoa que �xo tódalas preguntas relaionadas ométodo de valoraión ontinxente. Tal método xa foraempregado noutras atástrofes ambientais, tales omo oExxon Valdez en Alaska e fora admitido a trámite omoproba no seu xuízo. O método de valoraión ontinxentereolleu informaión baseada nunha enquisa direta fei-ta a unha mostra representativa da poboaión española,de anto estaría disposta a pagar a poboaión por evi-tar un dano semellante ao oasionado nos eosistemaspolo buque Prestige. As preguntas sobre dito método(omunmente empregado en EE.UU. e noutros paíseseuropeos) foron feitas para tratar de poñer en evideniaos posibles sesgos que no uestionario puidera haber,así omo na subseuente análise de datos. Aínda que ouestionario fora revisado por expertos internaionais demoi alto prestixio e seguira os protoolos habituais, moi-tas foron as preguntas feitas para lari�ar os aspetosbásios do mesmo.Na análise uantitativa presentada, e relaionada tantoos danos eonómios omo os ambientais, quizais aparte máis omplexa foi a súa presentaión dos resul-tados uantitativos aos maxistrados, avogados e outraspartes que malia ter unha altísima formaión xurídianon adoitaban atoparse on informes periiais on ba-se altamente uantitativa. Neste senso, as diferenzas en

termos de espeialidades de oñeemento, faían máisdifíil a transmisión de oneptos importantes , e puñande manifesto a neesidade de formaións máis transver-sais.5. O vereditoO veredito foi feito públio o 13 de novembro de 2013;oinidindo o 11o aniversario do verquido. A pesar dagran expetaión xerada, a resoluión �nal, on todo,non reoñeeu a existenia de tales danos eonómios eambientais. Só analizou se as partes ausadas (o apitándo petroleiro, o primeiro o�ial e o ex-Diretor Xeral dosAsuntos Marítimos do estado español) eran ulpables deneglixenia ou mala onduta. Os atro xuíes onluíronque ningún dos tres individuos ausados eran ulpablesde mala onduta ou neglixenia relaionada o verquidode petróleo. So o apitán do buque foi onsiderado ul-pable de desobedienia de ordes dadas polas autoridadesespañolas durante os primeiros momentos de resate.Dada a inexistenia de partes responsables, omo on-lusión, os danos non foron disutidos polos xuíes, nina súa ompensaión potenial. Isto debeuse prinipal-mente ao feito de que ningunha das partes ausadas eraresponsable �naneira para pagar por eles.As manifestaións públias de desontento oa sentenzaforon ase unánimes. A sentenza foi obxeto de reursopor parte do goberno español, do Ministerio Públio,e da plataforma idadá Nuna Máis fronte o TribunalSupremo español. Con todo, o proeso pode levar entre5 ou ata 10 anos adiionais para que o Tribunal Supre-mo español resolva este ompliado aso. Isto impliaun tempo de espera onsiderablemente longo para asvítimas e para a soiedade no seu onxunto se vexaresarida. Con todo, o que aadamos ata agora foi unpreedente dunha periial nun proeso xudiial moi re-levante de España, que ontén apliaións onretas deanálise eonómio e estatístio, e que pode abrir portaspara reivindiaións de danos futuros en base a métodosestatístios no mundo das ienias soiais, igual que ho-xe en día os métodos ientí�os son extraordinariamenterelevantes nas periiais de tipo médio.Referenias1. Loureiro, M.L , E. Ojea, A. Ribas, E. López. 2006. Estimatedosts and admissible laims linked to the Prestige oil spill. Eolo-gial Eonomis, Eologial Eonomis, 59(1):48-63.2. Dominguez Álvarez, Roio, Maria L. Loureiro, 2013. Environ-mental aidents and stigmatized �sh pries: Evidene from theprestige oil spill in Galiia. Eonomía Agraria y Reursos Natura-les, 13(2):103-126.3. Internaional Oil Pollution Compensation Funds, 2014. The In-ternational Regime for Compensation for Oil Pollution Damage.Dispoñible en http://www.iopfunds.org4. Loureiro, M. L., J. B. Loomis, M.X. Vázquez, 2009. EonomiValuation of Environmental Damages due to the Prestige oil spill.Environmental and Resoure Eonomis, 44: 537-553.Informest | 4



EntrevistaEntrevista a Eduardo Garía Portuguéspor Paula RañaEduardo é lieniado en Matemátias pola Uni-versidade de Santiago. Atualmente é estudante dedoutorado no Departamento de Estatístia e IO daUSC, a piques xa de presentar a súa tese.Foi galardoado o I Premio aos Novos Investiga-dores no XI Congreso Galego de Estatístia e In-vestigaión de Operaións elebrado na Coruña ennovembro de 2013.Como te deidihes a estudar matemáti-as?No segundo urso de baharelato, no IES Antón Fraguasen Santiago, tiven unha materia optativa hamadaMéto-dos Estatístios e Numérios impartida por José AntonioVázquez Rodríguez, ademais das matemátias propias dobaharelato. Polo tanto, tiven unha dobre arga de mate-mátias e un primeiro ontato os métodos estatístiose o álulo de probabilidades, o al me gustou moito eme hamou a atenión.Dentro da arreira, elexihes a espeiali-dade de estatístia, por que?Nun prinipio o que máis me gustaba era a análise mate-mátia, pero tornábase demasiado teória. A estatístiapareeume unha rama que ombinaba a parte teória daanálise unha parte máis apliada e omputaional, oaal podías visualizar os oneptos teórios. Deidinme ta-mén a raíz de ursar as materias de inferenia estatístiae de estatístia matemátia da lieniatura.Sabías que querías dediarte á investiga-ión?Si, a partir do uarto urso de arreira que foi ando o-menei a interesarme por profundizar nos ontidos que seexpliaban nas lases, oñeer as beas de olaboraióne en de�nitiva a vía aadémia.Cal é a túa liña de investigaión?Dedíome ós datos direionais, que son posiións nunírulo (omo direión do vento, ángulos), nunha esfera(posiións das estrelas) ou nunha esfera de dimensión su-perior (�text mining�). Con este tipo de datos traballo nodesenvolvemento de métodos non paramétrios: estima-ión da densidade, da regresión e ontrastes de bondadede axuste, todas elas liñas lásias de investigaión doDepartamento de Estatístia e IO da USC.Conseguihes unha bolsa para poder rea-lizar a túa tese de doutoramento,

foi ompliado?Teño unha bolsa FPU, na al se produe unha importan-te riba dos andidatos e na que te tes que enfrontar aunha multitude de problemas burorátios e á lentitudedo proeso. O balane �nal entre o esforzo para obtelae os bene�ios que reporta é bastante desalentador.Como ves a situaión atual das axudas ósestudantes? Cres que a aposta pola for-maión de investigadores é su�iente?Penso que hai bastantes bolsas ás que poder optar. Eu,por exemplo, non oñezo a ninguén que tivera que re-nuniar a faer a súa tese por falta de �naniamento, ó�nal atópase a forma de obtelo. O problema é a prea-riedade dos investigadores, xa que moitas destas bolsasnon están nin ben remuneradas nin son reoñeidas.Que opinas das oportunidades de traballoque hai atualmente en España para osinvestigadores?A nivel predoutoral hai bolsas tanto do Goberno entralomo da Xunta, ademáis de ontratos de investigaión,polo que penso que a oferta é razoable. Sen embargo,unha vez rematado o doutoramento, a situaión non é aideal se queres ter unha erta estabilidade e unhas boasondiións de traballo. Penso que as oportunidades detraballo máis interesantes atópanse fóra de España.Durante o teu doutoramento, �xehes es-tanias en universidades estranxeiras?Si, estiven na Universidade Católia de Lovaina, en Bélxi-a, oa profesora Ingrid Van Keilegom, que asualmentefoi a última entrevistada neste boletín. Foi unha boa ex-perienia oa que quedei moi satisfeito. Teño que diirque a estania foi �naniada pola fundaión Barrié, ósque agradezo terme onedido dita axuda. Se tivera queagardar polos prazos da bolsa FPU non podería ter ido:a onvoatoria saíu ando eu xa volvía de Bélxia.5| Informest



EntrevistaQue diferenzas atopahes on respeto ásnosas universidades e á investigaión enxeral?Con respeto á investigaión, hamáronme a ateniónos horarios, que son máis razoables que os de aquí. En-tras ás 9:00, tes pouo tempo para omer pero en tornoás 18:00 xa saes do traballo. A xente traballa máis oumenos igual de duro que aquí, pero un maior ontrolda produtividade. Sí que atopei moito máis e�iente otema administrativo, o al non é tan difíil. . .Partiipahes en moitos ongresos? Calesforon os máis salientables?Partiipei en varios ongresos. Dos que gardo un mellorreordo foron dous ós que asistín nos últimos meses. Enmaio estiven en Bruxelas nun �workshop� da omunidadede estatístios que traballan on datos direionais. A-edíase por invitaión e fomos unhas 35 persoas, o quepermitía falar e interambiar ideas os espeialistas neseampo, polo que foi moi proveitoso para min. O outrofoi o ISNPS en xuño. Neste ubríanse moitos ampos daestatístia non paramétria, permitía oñeer a moitosdos �big names� e ter unha panorámia das diferentestendenias na estatístia que están a pegar máis forte.Ganahes o premio ós novos investigado-res do último ongreso da SGAPEIO, queopinas deste tipo de premios? Cres que sereoñee o labor dos investigadores máisnovos?Considero que estes premios son moi interesantes parareoñeer o traballo dos investigadores novos, que habi-tualmente está infravalorado, polo que apoio estas ini-iativas e gustaríame que houbera algunha máis.As matemátias e a estatístia apareenomo algúns dos traballos que serán máisdemandados no futuro, que opinas?O eonomista xefe de Google dixo que a estatístia erao �sexy job� para os próximos 10 anos. Paréeme un-ha opinión aertada, aínda que entendo que se re�re áparte máis omputaional e apliada. Nese sentido haimoitas omunidades de �mahine learning�, xente proe-dente das enxeñerías e informátia que están apliandométodos estatístios a tódalas horas. Penso que os esta-tístios teríamos que ter máis peso na apliaión prátiados métodos e aportar rigorosidade a ditas análises.Pola túa experienia ata o momento, resque vale a pena dediarse á investigaión?Animarías a outros estudantes a elixir esteamiño?

No plano persoal penso que vale a pena dediarse a is-to se he gusta, porque vaste sentir realizado o teutraballo. Eonómia ou profesionalmente non está moireoñeido. Nas omidas familiares sempre he están apreguntar que ando empezas a traballar, pero nun �tra-ballo de verdade�, aínda que sempre respondas que enrealidade xa estás traballando. . . Animaría a outros es-tudantes a emprender este amiño se lles gusta a inves-tigaión e están onvenidos. Non é un amiño sinxelo.Se o elixes porque nese momento non tes outras saídas,pénsao moito porque podes terminar desilusionado.Cres que se reoñee o título de doutormás alá da universidade?En España reo que pouo, sempre está ben ter máisformaión pero faendo un balane entre o esforzo quesupón e o reoñeemento, o resultado é moi desalen-tador. Algo que me sorprendeu moito da miña estaniaen Bélxia foi que a meirande parte dos estudantes dedoutoramento non pensaba ontinuar na universidade,tiñan laro que querían traballar en empresas (por exem-plo farmaéutias ou onsultoras), o que no noso paísé minoritario. Alí o doutoramento ten máis saídas e asempresas demandan ese per�l.Que plans tes para ando remates o dou-toramento?Se todo vai ben onto on estar en xaneiro en Dina-mara unha �postdo� nun grupo de prediión da for-maión das estruturas das proteínas. É un grupo mixtode biólogos omputaionais e estatístios, que leva tra-ballando nesto uns 10 anos. Tentarei desenvolver novosmétodos estatístios apliados a dito ontexto usando,entre outros, datos direionais (os ángulos dihédriosque apareen na estrutura das proteínas).Como membro da SGAPEIO, omo valo-ras o labor que está a faer a soiedade?En que res que deberiamos mellorar?Valoro moi positivamente o labor de promoión da soie-dade, espeialmente pola realizaión dos ongresos bia-nuais, que supoñen unha oportunidade para reunirse osinvestigadores do noso ampo en Galiia. Penso que osonursos omo o da Inubadora de Sondaxes e Experi-mentos, que fomentan o talento estatístio nos rapaesde eduaión seundaria son moi positivos. Gustaríameque os houbera nos meus anos de instituto para poderpartiipar neles! Como posible mellora, non oñezo exa-tamente os vínulos que existen oa SEIO, pero quizaisse podería rear máis sinerxia oa soiedade de estatís-tia a nivel naional.
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Atividades da SGAPEIOAtividades da SGAPEIO
Xornada sobre o Ensino da EstatístiaMa Esther López VizaínoNo ano 2013 elebrouse o Ano Internaional da Esta-tístia (�Statistis2013�). A SGAPEIO foi organizaiónpartiipante desta iniiativa e, omo tal, organizou aolongo do ano 2013 varias atividades para elebrar esteano, algunhas espei�amente dirixidas a profesores deESO/Baharelato. Entre estas atividades está a Xorna-da sobre o Ensino da Estatístia que organizamos on-xuntamente oa Asoiaión Galega de Profesorado deEduaión Matemátia (AGAPEMA), en olaboraiónon eduaBarrié, a iniiativa eduativa da FundaiónBarrié.A xornada sobre o Ensino da Estatístia na ESO e noBaharelato impartiuse en dúas ediións, unha na Coru-ña e outra en Vigo. A xornada da Coruña elebrouse o9 de novembro de 2013 e a de Vigo o 31 de outubro de2013.Entre os obxetivos destas xornadas estaban o de mos-trar aos profesores diferentes experienias na aula sobreo ensino da estatístia e a investigaión de operaións eo de promover a estatístia entre os estudantes de seun-daria, este último ompartido o Ano Internaional daEstatístia. Para umprir on estes dous obxetivos, nasxornadas partiiparon tanto profesores de ESO/Baha-relato omo profesores de universidade e representantesda estatístia públia na nosa Comunidade Autónoma.A xornada iniiouse oa partiipaión de Rosa CrujeirasCasais, profesora do Departamento de Estatístia e In-vestigaión Operativa da Universidade de Santiago deCompostela, que nos falou sobre a �Estatístia on datosnormais e paranormais�. A ontinuaión dous profesoresde ESO/Baharelato expuxeron a súas experienias nalase ando partiiparon no Conurso da Inubadora deSondaxes e Experimentos.A ponenia de Enrique Pujales Martínez, do IES Fer-nando Wirtz Suárez, xirou entorno ao título �Re�exiónse apliaións da metodoloxía estatístia en asos on-retos�, onde nos ontaba, entre outros temas, a súa

experienia os traballos gañadores das dúas primeirasediións da Inubadora: �Cantas estrelas podemos ver,a simple vista, desde a nosa loalidade?� e �Existe oine de autor?�. A ontinuaión, Covadonga Rodríguez-Moldes expuxo a ponenia titulada �Ameixas, hiles,retángulos,. . . traballos estatístios on alumnado deseundaria� onde nos ontou, entre outros proxetos, asúa experienia na lase desenvolvendo o traballo gaña-dor da II Inubadora de Sondaxes e Experimentos: �Undilema para o onsumidor: al é o mellor tamaño paramerar ameixas?�.Como última tarefa da xornada de mañá tivo lugar unobradoiro de Geogebra impartido polo grupo Xeodín.Neste obradoiro, Fernando Zaarías Maeiras e IgnaioLarrosa Cañestro expuxeron as posibilidades do Geoge-bra para traballar oa estatístia.
A xornada da tarde iniiouse oa profesora de ESO/Ba-harelato do IES Daviña Rey de Monforte de Lemos, MaJesús Casado Barrio. Ma Jesús expuxo a ponenia titu-lada �Proxeto de estatístia on ferramentas de google�onde nos expliou as posibilidades que ofreen as novastenoloxías para o desenvolvemento de proxetos esta-tístios na aula. A ontinuaión elebrouse un obradoirodo portal eduativo do Instituto Galego de Estatístia(IGE). Esther Calvo Oampo e eu mesma falamos dasposibilidades que ofree o portal do IGE para o seu usonas lases de matemátias e, en partiular, da estatístia.A xornada errouse oa intervenión de Julio GonzálezDíaz, profesor do Departamento de Estatístia e In-vestigaión Operativa da USC. A súa ponenia levabapor título �Guerra e paz: optimizaión e teoría de xogos�.Á xornada da Coruña asistiron 39 persoas e á de Vigo 26persoas. No nome da SGAPEIO, quero darlle as graias aAGAPEMA e á Fundaión Barrié pola súa olaboraiónna organizaión desta xornada. Dende o punto de vistada nosa Soiedade, a experienia foi moi positiva e enri-queedora, e esperamos que se poidan seguir mantendoolaboraións deste tipo no futuro. 7| Informest
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Atividades da SGAPEIOIV ediión do onurso Inubadora deSondaxes e ExperimentosMa Jesús Casado BarrioUn ano mais, SGAPEIO, en olaboraión on edua-Barrié, onvoou o onurso Inubadora de Sondaxes eExperimentos para proxetos de estatístia e investiga-ión de operaións. Nesta onvoatoria se presentaronen total trinta e seis traballos, deles oito foron da ate-goría de 1o e 2o de ESO, one da ategoría de 3o e 4o,e dezasete de baharelato e ilos.Os proxetos perorren distintas temátias, algunhas re-laionadas o eido eduativo, (mellora das notas, a on-vivenia no entro, datos da formaión aadémia, ul-tura dos mozos, in�uenza no mes de naemento no ren-demento esolar) outras o eido empresarial (estatístiasde venta dun grupo textil, inidenia da rise no prezo davivenda, espírito emprendedor, estudo de opinións sobreunha fábria, ine e eonomía, o paro, o IPC, relaiónentre profesións dos proxenitores e as futuras dos �llos)tamén o mundo do deporte e a saúde (relaión entre aprátia do deporte e onsumo de drogas, o estudo e oIMC, prediións de resultados dun partido, relaión en-tre o uso de gafas entre proxenitores e desendentes);medio ambiente, soiedade e onsumo (reilaxe, uso deredes soiais e de móbiles, distribuión das redes wi�,gustos musiais, maras de roupa preferidas, onsumode refresos e lambetadas) experimentos ientí�os onestudos estatístios asoiados (in�uenza da hidrataiónna memoria, reemento de vermes de seda, estudo he-dónio do pan, elaboraión de biodiesel a partir de aeitede oiña usado) e outras do eido artístio matemátio(a proporión áurea da ara).
A maioría dos traballos baséanse nos resultados dunhasondaxe uxo uestionario foi elaborado polos propiosalumnos e no que os enquisados foron os membros dasúa omunidade eduativa, para elo empregaron dis-tintos materiais oma o papel, orreo eletrónio ouformularios de google dos.No aso de reollida de datos de experimentos ientí�osas ferramentas foron: regras, ámara de fotos e softwarede imaxes, teléfonos móbiles, tablets, balanzas, test e es-alas, e instrumentos de laboratorio. Para a explotaión

de datos os partiipantes reorren a webs espeializadasomo o IGE, o INE, e para o traballo olaborativo aSkydrive ou drive. Nalgún aso as atividades desen-volvidas publíanse en blogs. En anto ao software detratamento de datos, segue a ser predominante a follade álulo pero tamén se empregan outras ferramentasoma Geogebra.Dende SGAPEIO sabemos que para os estudantes o seuproxeto é moi importante e que ninguén oma elesoñee o tempo invertido na experienia, por iso aon-sellamos a toma de fotos e vídeos durante as distintasfases do proeso, que aportan evidenias da realizaión eaxudan á omprensión; estas tamén poden formar partedo rexistro. A doumentaión asoiada: datos analiza-dos, formularios e arquivos, pódense inluir on enlaes,o que failita o proeso de avaliaión e aporta un valorengadido. O xurado destaa a orixinalidade e o alto niveldalgúns dos traballos presentados, aínda que lembra queé importante que os ontidos estatístios se axusten aourso aadémio no que os partiipantes están matriu-lados así oma que sexan eles quen redaten a memoriapresentada e que o profesor a revise na súa totalidadeantes de presentala.SGAPEIO quere agradeer a tódolos partiipantes olabor desenvolvido, nalgún aso meses de estudo quepromoven o esforzo do alumno e a perseveranza na pro-ura dun resultado ientí�o, e que axudan a onseguirun dos obxetivos deste onurso que é espertar a urio-sidade pola Estatístia e a Investigaión de Operaiónsomo ferramenta fundamental na investigaión.Estes son os traballos gañadores:Categoría 1o e 2o da ESO: �A onvivenia no nosoinstituto: o IES Beade� , menión espeial �Mos-traxe sobre a opinión en Pontevedra relativa a er-tos aspetos da fábria de elulosa�.Categoría 3o e 4o da ESO:�La proporión áureade la ara en diferentes edades de los seres huma-nos�, menións espeiais: �Primaveras de seda� e�Consumo de froita fresa�.Categoría Baharelato e Cilos Formativos de GraoMedio: �¾In�uye el mes de naimiento en el rendi-miento esolar?�, menión espeial: �Introduión áanálise sensorial. Estudo hedónio do pan no IESMugardos�.Xurado:Indaleio Cabana Leira (Consellería de Eduaión)Ma Jesús Casado Barrio (SGAPEIO)Tomás R. Cotos Yáñez (Universidade de Vigo)Matilde Ríos Fahal (CPI de Cruz do Sar)Carmen Rodríguez Hernández (Instituto Galego de Es-tatístia)Adrián Fernández Tojo (Fundaión Barrié)Informest | 8



Novas do IGENovas do IGE
Últimas novidades en publiaións edoumentos do IGEAnálise do setor da automoiónO Instituto Galego de Estatístia publiou en maio doano 2014 o �Análise do setor da automoión�. Esta pu-bliaión ten por obxetivo afondar na análise e no o-ñeemento deste omplexo produtivo de Galiia a travésda informaión estatístia dispoñible.Está dispoñible na páxina web do IGE na seguinte liga-zón: webEstudo sobre salariosO �Estudo sobre salarios� é unha atividade estatístiainluída nos Programas Estatístios Anuais da Comuni-dade Autónoma desde o ano 2013 uxo obxetivo é faerun estudo oa informaión existente sobre os salarios. Adita informaión está moi dispersa no sistema estatísti-o, xa que son diferentes as perspetivas desde as quese estudan os salarios e son varios os organismos querealizan estatístias salariais. O IGE pretende on estaatividade ahegar a informaión sobre os salarios dunhaforma estruturada destaando os prinipais resultados deada unha das fontes estatístias. webPanorama dos sete grandes onellosO obxetivo do �Panorama dos sete grandes onellos�é por a disposiión dos usuarios aquela informaión dis-poñible sobre os sete grandes onellos de Galiia que sepoida desagregar a nivel de distrito ou seión ensual.En todos os apartados ofréese : Informaión para o totalmuniipal, informaión por distritos ensuais e informa-ión por seións ensuais.Esta atividade estatístia aompáñase dunha apliaiónque permite visualizar en mapas toda a informaión in-framuniipal dos sete grandes onellos de Galiia. webPrograma estatístio anual 2014No DOG no 249 do 31 de deembro de 2013 publiouseo DECRETO 188/2013, do 19 de deembro, polo quese aproba o Programa estatístio anual da ComunidadeAutónoma de Galiia para o ano 2014.Esta programaión é a segunda do Plan Galego de Es-tatístia (PGE) 2012-2016. O obxetivo entral do PGE2012-2016 é desenvolver e onsolidar o sistema estatís-

tio galego e onseguir un onxunto oherente, rigorosoe atualizado de informaión que responda ás demandasda soiedade.O programa estatístio para 2013 reolle 24 atividadesnovas vinuladas á demografía, ao territorio, ao emprego,ao setor empresarial, á administraión loal e ao restode obxetivos informativos do PGE 2012-2016. Destaanas estatístias relaionadas o mundo laboral, os �Censosdemográ�os�, o �Panorama dos sete grandes onellosde Galiia�, os �Indiadores das DOT� e o pulo as estatís-tias muniipais. Salientar tamén o inremento da ofertainformativa en relaión o mundo laboral, oa programa-ión de novas estatístias sobre salarios, mostra ontinuade vidas laborais, transiión á xubilaión ou emprego nosetor turístio. Outras novidades son as atividades so-bre empresas TIC, fabriaión de pensos, enquisa de ser-vizos ás empresas, Boletín O�ial do Rexistro Merantil,demanda turístia, gasto dos fogares, oidado de meno-res, atenión ás emerxenias, parellas de feito e situaióneonómio-�naneira dos onellosConveniosO 3 de marzo de 2014 �rmouse un onvenio de olabo-raión entre a Universidade de Santiago e o IGE para arealizaión de prátias de alumnos do Máster O�ial enDesenvolvemento Eonómio e Innovaión.CursosAo longo do ano 2013 e o que levamos do 2014 o IGEimpartiu os seguintes ursos dirixidos prinipalmente apersoal ao servizo da Administraión públia da Comu-nidade Autónoma de Galiia e a profesores de ESO/Ba-harelato:Aproveitamento da informaión estatístia dispo-ñible no IGE: introduión ao software libre R.Reursos do portal eduativo do Instituto Galegode Estatístia para matemátias.Xornada sobre a estatístia o�ial da ComunidadeAutónoma de Galiia.En outubro de 2014 impartirase o urso de Interpretaiónde datos estatístios dirixido tamén a persoal ao servizoda Administraión Públia da Comunidade Autónoma deGaliia.
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Traballos de estatístiaTraballos de estatístia no SUGTesesMétodos nonparamétrios irulares para densidade e regresiónMaría Oliveira Pérez.Diretores: Rosa María Crujeiras Casais e Alberto Rodríguez Casal.Data da defensa: 29/11/2013. USC.En numerosos ampos apliados, omo a bioloxía, a mediina ou as ienias medioambientais, as medidas obtidasdos proesos de interese son direións. Os datos irulares son un aso partiular de datos direionais onde asobservaións son direións en dúas dimensións que adoitan expresarse mediante ángulos. Debido á natureza ir-ular deste tipo de datos, as ténias estatístias utilizadas para a análise de datos lineais non resultan adeuadaspara a análise de datos irulares.Dentro deste maro de referenia, o obxetivo prinipal desta tese é o estudo de métodos nonparamétrios, entrán-dose na estimaión da funión da densidade on datos irulares e da regresión on resposta esalar e ovariableirular. Así, introdúese o estimador tipo núleo da funión de densidade e revísanse diferentes proedementospara a estimaión do parámetro de suavizado do que depende dito estimador. A prinipal ahega neste ontextoé a introduión dun seletor do parámetro de suavizado que permite estimar nonparametriamente densidadesirulares unha estrutura omplexa. No ontexto da regresión, faise unha revisión dos métodos existentes para oaso dunha variable resposta esalar e unha ovariable irular, tanto das ténias tipo núleo omo das téniasbaseadas en suavizadores tipo spline. Conretamente, ompárase o funionamento do estimador baseado en splinesde suavizado periódios e das adaptaións dos lásios estimadores de Nadaraya-Watson e Loal Linear á naturezairular da ovariable.Coa �nalidade de oñeer que araterístias observadas na urva suavizada (densidade ou regresión) están real-mente presente nos datos e ales se poden atribuír á variabilidade dos mesmos, desenvólvese unha ténia non-paramétria, denominada CirSiZer. CirSiZer proporiona unha ferramenta grá�a que, por medio de diferentesores, amosa os patróns de reemento e dereemento signi�ativo da urva suavizada para distintos valores doparámetro suavizado.En todos os asos, os métodos estudados ilústranse on onxuntos de datos simulados e datos reais proedentesde diferentes áreas ientí�as. Ademais, as ténias propostas son implementadas no loxial estatístio R e estánreollidas na libraría NPCir de R.Estimaión en áreas pequenas. Unha apliaión á estimaión das variables domerado laboral nas omaras galegasMa Esther López Vizaíno.Diretores: María José Lombardía Cortiña, Domingo Morales González e AntonioVaamonde Liste.Data da defensa: 25/04/2014. UDC.O desemprego é atualmente un dos problemas máis importantes da nosa soiedade. As medidas globais de loitaontra o desemprego non adoitan ser satisfatorias para levar a abo polítias efetivas a nivel loal, de aí aneesidade de ferramentas que permitan dispor on preisión de informaión do merado de traballo a nivel loal.En España a estimaión dos indiadores do merado laboral faise mediante a Enquisa de Poboaión Ativa que estádeseñada para obter informaión a nivel provinial. Os tamaños de mostra por debaixo do nivel de desagregaiónde provinia son baixos e os estimadores diretos nas omaras ou nos muniipios adoitan ter poua preisión.Informest | 10



Traballos de estatístiaPolo tanto, o obxetivo desta tese é a estimaión de indiadores do merado laboral, tales omo oupados, pa-rados e taxas de paro, nas omaras galegas. Utilizamos ténias de estimaión en áreas pequenas on modelosmultinomiais mixtos. O primeiro modelo que utilizamos para a estimaión dos indiadores laborais é un modelomultinomial mixto a nivel de área baseado en Molina et al. (2007). Estes autores onsideraron un efeto aleatorioomún para as dúas ategorías multinomiais (oupados e parados). No problema real esta situaión non é apropiadapolas distintas araterístias destes dous grupos poboaionais. Esta é a razón pola al nós introduimos no modelodous efetos aleatorios, un para ada unha das ategorías multinomiais. Ademais, a dispoñibilidade de enquisaspara distintos períodos de tempo produe un importante inremento da mostra nas áreas e permítenos introduirno modelo efetos aleatorios independentes e orrelados ao longo do tempo.A estimaión da preisión nos estimadores de áreas pequenas é fundamental porque a miúdo estes son nesgados.Neste traballo utilizamos diferentes métodos para a estimaión do erro uadrátio medio, mediante expresiónsanalítias e mediante ténias bootstrap.TesiñasModelos de regresión uantilMeredes Conde Amboage.Diretores: César A. Sánhez Sellero e Weneslao González Manteiga.Data de defensa: 19/12/2013. USC.Un modelo de regresión permítenos estableer a relaión entre unha variable resposta e unha ou varias variablesexpliativas. Aínda que a forma máis oñeida de estudar esta relaión é mediante a regresión en media, unhaformulaión baseada na regresión en mediana, ou en xeneral na regresión uantil, adquiriu un gran protagonismonos últimos anos debido a que permite unha desriión máis detallada do omportamento da variable resposta,adáptase a situaións baixo ondiións máis xerais da distribuión do erro e goza de propiedades de robustez.Ao longo desta tesiña presentamos o que se oñee omo o problema da regresión uantil así omo as prinipaispropiedades do estimador. Tamén estudamos modelos non paramétrios de regresión uantil axustados dende unpunto de vista lineal loal e spline penalizado. Nesta liña, onsideramos modelos aditivos axustados on ambasmetodoloxías. Ademais, apliamos estes modelos de regresión uantil a un onxunto de datos reais sendo o nosoobxetivo omparalos os modelos análogos de regresión en media. Como onlusión do traballo, obtivéronsemellores resultados de prediión os métodos de regresión uantil.Traballos �n de MásterTraballos defendidos en xaneiro de 2014.Estimaión da densidade on núleo va-riableMaria Isabel Borrajo Garía, USC.Diretor: Alberto Rodríguez Casal.A estimaión da densidade foi un tema estudado en granprofundidade e dende diferentes perspetivas ó longo dosanos. No presente traballo abórdase a estimaión non-paramétria da densidade dende un punto de vista quedi�re do habitual e formula por onseguinte, novos retose desafíos.Neste estudo proponse eliminar a in�uenza da ventá,

tan marada nos estimadores nonparamétrios lásiosda densidade, para entrarse exlusivamente na funiónnúleo. Isto onséguese a través dun estimador similaró tipo núleo pero sen ventá. Unha vez de�nido o es-timador, o obxetivo éntrase en busar unha expresiónpara o núleo óptimo, que é aquel que minimiza o erroometido.Nas páxinas deste traballo �n de máster detállanse variosproedementos para a estimaión da funión núleo ópti-ma e realízase un estudo de simulaión para omparalos.Para rematar, ilústrase a apliaión prátia das téni-as propostas, abordando a estimaión da densidade dunonxunto de datos reais. Ditos datos son de grande in-terese soioeonómio posto que están relaionados ovolume de renda das familias galegas, e deixa patente autilidade das ténias desritas en disiplinas afastadasda estatístia metodolóxia. 11| Informest



Traballos de estatístiaPLRModels: Un paquete de R pararealizar inferenia estatístia en modelos deregresión parialmente lineaisAna López Cheda, UDC.Diretor: Germán Aneiros Pérez.O paquete PLRModels de R ontén ferramentas de infe-renia estatístia apliadas ós modelos de regresión par-ialmente lineais. A primeira versión foi subida ó CRANen xuño de 2013, e en xaneiro de 2014 publiouse aversión atual. Espei�amente, este paquete inlúe fun-ións para realizar estimaión puntual, estimaión por in-tervalos de on�anza, seleión do anho de banda (porvalidaión ruzada e validaión ruzada xeneralizada),ontrastes de bondade de axuste e análise da ovarian-za. Ademais, estas ténias tamén se implementan paramodelos de regresión lineal (neste aso, exeptuando aseleión do anho de banda) e para modelos non pa-ramétrios puros (nestes, exeptuando a estimaión porintervalos de on�anza). PLRModels inlúe así mesmodous onxuntos de datos reais, on informaión men-sual sobre vendas e prezos do perebe en atro loalida-des galegas, que serven, xunto os datos simulados, parailustrar o funionamento das diferentes rutinas.Traballos defendidos en xullo de 2014.Estudo de mesas testigo nas Eleións óParlamento de GaliiaNoema Afonso Casalderrey, USC.Diretor: Salvador Naya Fernández.Neste proxeto proponse un estudo soiodemográ�o deGaliia, o traballo entrase nos resultados eletorais daseleións ao parlamento galego dos últimos años (2005,2009 e 2012) o �n de prediir futuros resultados eleto-rais. Conretamente o obxetivo e atopar as mesas ele-torais e pobos testemuña da omunidade galega.Para este estudio partirase dos resultados eletorais dasúltimas onvoatorias ao parlamento de Galiia e me-diante ténias estatístias, omo as distanias entre pro-porións ou o oe�iente de orrelaión de Pearson bus-ar aquelas mesas e pobos que maior similitude teñanos resultados xerais.Como obxetivo adiional preténdese faer unha aplia-ión Web usando a librería shiny do RStudio que failiteo análise de resultados, tanto por provinias, omo poronellos. Ademais agárdase que este proxeto failite otraballo de ampo para futuros estudos demosópios enGaliia.

Test de multimodalidade: �estra rítiae exeso de masaJose Ameijeiras Alonso, UVIGO.Diretores: Rosa María Crujeiras Casais eAlberto Rodríguez Casal.As funións de densidade desriben plenamente o om-portamento das variables aleatorias a estudar. Con todo,en numerosas oasións non é neesario ter unha ara-terizaión ompleta e o interese prinipal está en deter-minar que valor ou valores da variable son os máis pro-bables. No aso das variables ontinuas, isto redúeseá identi�aión das modas (máximos loais da densida-de). Aínda que existen diversas ferramentas exploratoriasque permiten non só estimar o número de modas, senóntamén dar a súa loalizaión aproximada, estas non pro-porionan un test estatístio formal. Nesta liña, un dosobxetivos deste Traballo Fin de Máster será o de estudaro funionamento dos test existentes na literatura e faerunha nova proposta que mellore o omportamento dosxa existentes para realizar un ontraste que permita verse a densidade que xera unha mostra posúe unha modaou máis dunha. Finalmente, propoñeranse adaptaiónsdo meanismo proposto ó aso de variables irulares.Modelizaión onxunta para datos lon-xitudinais e de tempo ata un evento. Apli-aión a datos de transplante de fígado.Laura Calaza Díaz, USC.Diretora: Carmen María Cadarso Suárez.Titor: Franiso Gude Sampedro.Un obxetivo omún nos estudos de seguimento é a-raterizar a relaión entre as medidas lonxitudinais e otempo ata que suede un evento. Co �n de estudar ditaasoiaión, varios métodos foron propostos na literatu-ra estatístia, entre os ales se enontran: unha versiónextendida do modelo de Cox on ovariáveis lonxitudi-nais ou o modelo en dous estados (omúnmente oñei-do omo two-stage approah). Así e todo, ditas téniasposúen ertas limitaións, o �n de evitalas nae a me-todoloxía oñeida omo joint modelling. Neste traballo,faise unha breve desriión do joint modelling para datoslonxitudinais e tempo ata o evento, enfoado o estudoda sobrevida. Ademáis, exponse brevemente a prediióndo modelo e os aspetos omputaionais relaionados osoftware disponible. A motivaión prinipal deste traba-llo é a apliaión da metodoloxía joint a uns datos detransplante de fígado, a �n de investigar as habilidadesdos perfís de gliosa postoperatorias para prever a su-pervivenia dos paientes.Informest | 12



Traballos de estatístiaApliaións estatístias ao estudo da e�-ienia enerxétia e a alidade do aire inte-rior en vivendasIrene Pastoriza Vila, UVIGODiretores: Salvador Naya Fernández eJavier Tarrío Saavedra.O obxetivo do presente traballo é o estudo dos pro-blemas de e�ienia enerxétia dende unha perspetivaestatístia. Analizaranse variables de grande relevaniapara a alidade do aire interior e o onfort térmio, asíomo as relaionadas o onsumo enerxétio. Con elas,tratarase de avaliar estatistiamente a apaidade dasvivendas e instalaións omeriais mediante a apliaióndos índies robustos de apaidade. Por outro lado, ta-mén se propón a onstruión de grá�os de ontrol ade-uados para a temperatura e o ontido en CO2. Así,poderanse identi�ar posibles problemas dos sistemas deontrol oas súas ausas asinables, para tomar medidasorretoras en anto a e�ienia enerxétia e o onfort.Ademais utilizaranse ferramentas básias do ontrol esta-tístio de alidade o obxetivo de de�nir orretamenteos problemas e mellorar os niveles de e�ienia enerxéti-a.Clustering de series de tempo on datosategóriosJavier Rivera Pinto, UDC.Diretores: José A. Vilar Fernández eManuel Garía Magariños.A análise luster é unha ferramenta estatístia baseadaen fragmentar un onxunto de obxetos en grupos ho-moxéneos ou lusters. A súa implementaión on datosde tipo multivariante ou series de tempo numérias élargamente oñeida. Por outra banda, as series de tem-po on resposta nominal son ada vez mais omúns naera das tenoloxías da informaión e a omuniaión: se-uenias de datos de ADN, navegaión de usuarios enInternet, et. Nembargante, o desenvolvemento de algo-ritmos luster de apliaión a este tipo de datos reibiuesasa atenión na literatura ientí�a. Nunha primeiraparte, este traballo presenta unha revisión de metodolo-xías luster existentes, inluíndo proedementos basea-dos en modelos previos e no ómputo de disimilaridadesentre pares de obxetos. Posteriormente, a onduta dal-gunhas destas ténias se examina sobre bases de datossimulados mimetizando esenarios posibles para seuen-ias de datos nominais. A omparaión dos resultadospermite extraer onlusións sobre os ontextos axeita-dos de apliaión de ada ténia.

Seleión e asignaión de reursos para aontenión de inendios forestaisJorge Rodríguez Veiga, UVIGO.Diretora: Balbina Casas Mendez.Determinar unha plani�aión óptima, que inlúa o nú-mero e o tipo, de reursos neesarios para a extinión duninendio forestal non é un labor sinxelo, pois óntase ungran número de posibilidades. A di�ultade inreménta-se se a tarefa non onsiste uniamente en seleionar oonxunto de reursos, senón que tamén se han de asig-nar ós diferentes momentos temporais na evoluión doinendio.No traballo expóñense dous primeiros modelos de pro-gramaión lineal enteira, un deles determinista e outroestoástio, para dar soluión ó problema da seleiónde reursos. A partir destes modelos iniiais, realizaseunha xeneralizaión determinista o �n de abordar unonxunto de novas restriións sobre os tempos totais deemprego dos reursos, suxeridas pola empresa, on am-plia experienia, que motivou todo o traballo, así omoa asignaión horaria dos reursos nos tempos obtidos.Este último modelo non se abordará polo da agora ondetalle dende o punto de vista estoástio aunque pode-mos antiipar a súa omplexidade e usto temporal deexeuión.Finalmente, inlúense os algoritmos implementados paraa resoluión do problema no software libre R. Con eles,analizamos os resultados obtidos en diferentes esenariospara omprobar o axeitado funionamento dos modelos.Apliaións dos xogos ooperativos enmodelos de inventario entralizadosAlejandro Saavedra Nieves, USC.Diretores: Gloria Fiestras Janeiro eIgnaio Garía Jurado.O Traballo Fin de Máster �Apliaións dos xogos oope-rativos en modelos de inventario entralizados� onsistenunha revisión bibliográ�a dos prinipais modelos de in-ventario desritos na literatura. Neles, un grupo de axen-tes deben realizan os seus pedidos en omún o �n deubrir as súas demandas.En ditos modelos trátase, por un lado, de atopar a po-lítia óptima de pedidos e, por outro, de ómo repartiros ostes entre os axentes que ooperan dende a pers-petiva da teoría de xogos. Este traballo omplétase oestudo teório dun novo modelo de inventario, así omoa elaboraión do paquete �Inventorymodel� en R que al-ula soluións e as asignaións de ostes para os modelosdesritos.Os traballos �n de máster presentados nesta seión están dispoñibles na páxina web do máster: Web.13| Informest
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CoñeéndonosCoñeéndonosCoñenendo a un soio da SGAPEIO: Ignaio Garía Jurado.Ignaio Garía Jurado é atedrátio de Estatísti-a e Investigaión Operativa. Atualmente traballano Departamento de Matemátias da Universidadeda Coruña.Foi un dos soios fundadores da SGAPEIO no ano1992 e o primeiro presidente da soiedade entre1993 e 1997.

Cantos anos levas traballando en estatís-tia ou IO?Dende que empeei a traballar na universidade, en fe-breiro de 1986.Desríbenos o teu traballoDedíome á investigaión, á doenia, á transfereniae á divulgaión no ámbito das ienias da deisión, ainvestigaión operativa e a estatístia.Dende ando es soio/a da SGAPEIO?Dende a súa fundaión. Son un dos soios fundadores.Cal foi o 1o ongreso da SGAPEIO ao queasistihes?O primeiro que se elebrou, que tivo lugar na Coruñaen 1993.O tema do teu próximo proxeto ou arti-go?

Nestes momentos estou a traballar en varios artigos.Todos eles tratan de problemas de repartiións euá-nimes dos bene�ios xerados ando varios axentesooperan na optimizaión do rendemento dun siste-ma.Un urso que he gustaría faer?Conto on faer antes do verán un urso sobre progra-maión estoástia.Que libro de estatístia ou I.O. reomen-darías?A isto vou a responder omo galego que se dediaá investigaión operativa: depende do obxetivo quepersiga o letor.Se non foses estatístio/a , que he gus-taría ser?Máis que un estatístio, eu síntome un matemátio.Se non fora matemátio gustaríame ser estatístio.Se oes �estatístia�, que é o primeiro quese he vén á abeza?De novo teño que responder un depende. A miñareaión é totalmente distinta ando esoito pronun-iar a palabra estatístia a un polítio en ampañaeletoral que ando lla esoito pronuniar a un inves-tigador.Que é o que máis valoras da labor daSGAPEIO?O papel que exere de aglutinador dos que nos de-diamos á estatístia e á investigaión operativa enGaliia.En que res que deberiamos mellorar?Creo que os que nos dediamos á estatístia e á in-vestigaión operativa debemos esforzarnos máis porfaer entender ós nosos onidadáns a importania daformaión estatístia e matemátia para o desenvolve-mento persoal e o progreso soial.
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Sabías que? por Ma Jesús Casado
Unha das araterístias que identi�an un idioma é afreuenia de uso das súas letras na esritura e o lugarde apariión destas dentro dunha mesma palabra. Estaualidade ten distintas apliaións, por exemplo, na ordede oloaión das telas de algunhas máquinas, na pun-tuaión nos xogos de formar palabras oma o Srablee o apalabrado(i); pero historiamente a freuenia dasletras e sílabas empregouse para outras uestións maisintrigantes, mensaxes seretas, espionaxe e mesmo se-guridade de estado.Na antigüidade as primeiras mensaxes ifradas empre-gaban ténias de sustituión de letras. Este tipo deifrado oulta o signi�ado do texto pero non a fre-uenia de apariión das letras orixinais, que se trans�reautomátiamente ás letras que as remplazan. A primei-ros do séulo IX o sabio árabe Al-Kindi (801-873)(ii),hoxe oñeido omo o pai da riptoanálise, esribiu olibro Manual desifrado de mensaxes ifradas(iii) nel seexplia omo �romper� o sistema de enriptaión dunha

mensaxe a partir da freuenia de apariión das letras.Este libro perdeuse durante moitos séulos e foi atopadono ano 1897 no arquivo Sulaimaniyyah de Estambul. Nelse explia que só se preisa oñeer en qué idioma estáesrita a mensaxe orixinal e as freuenias asoiadas aada letra nese idioma para �romper� a mensaxe seretaapliando a lóxia, a letra mais freuente do texto en-riptado orresponderá á máis usada do idioma, e asísuesivamente.Sabes al é a letra mais freuente no galego? deixámos-he que o averigües por tí mesmo.
(i) Blog Cinelis �Cómo hiimos apalabrados en gallego� No artigoos autores explian omo asignaron as puntuaións das letras em-pregando a freuenia oa que apareían éstas no diionario degalego VOLGa.
(ii) Web Artigo sobre Al-Kindi.
(iii) Este é o libro mais antigo que se onserva hoxe sobre ripto-loxía.Direión:Paula Raña MíguezEquipo editorial:Esther Calvo Oampo, Ma Jesús Casado Barrio,Balbina Casas Méndez, Tomás Cotos Yáñez,Rosa Crujeiras Casais, Ma Esther López Vizaíno,Silvia Ma Lorenzo Freire, María Loureiro Garía,Javier Roa Pardiñas, Rebea Villaverde López.Coa olaboraión de:Soly Santiago Pérez,Eduardo Garía Portugués,Ignaio Garía Jurado.Comuniaión oa SGAPEIO:Faultade de Matemátias, Campus Universitario Sur,15706-Santiago de Compostela, A Coruña.www.sgapeio.esseretaria�sgapeio.esboletin�sgapeio.esTwitter �sgapeioLinkedIn SGAPEIO Depósito Legal: LU-191-1995 - I.S.S.N.:1695-708315| Informest
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