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Estimados so ios e so ias:

Coñe éndonos
Síntome enormemente satisfeita ao dirixirme por primeira vez aos so ios e so ias
Sabías que?

on

motivo da edi ión dun novo boletín que in lúe diversas novidades. Estas novidades
son a

ontinua ión das que xa foran ini iadas polo anterior equipo editorial, ao que lle

agradezo, en nome do

onsello exe utivo, o seu traballo en prol da mellora

ontinuada

deste boletín.
Vivimos tempos de

ambio nos que se impoñen as te noloxías da informa ión e da

omuni a ión e a SGAPEIO ten que adaptarse a esta nova etapa. Neste sentido este
boletín, que antes se fa ía en formato papel, xa dende o anterior número só está
dispoñible na páxina web da SGAPEIO, a

esible para

alquera usuario. O feito de que

o boletín só se edite en formato dixital fai que sexa máis áxil e permite, polo tanto,
elaborar máis números ao ano. A nova periodi idade será de tres números ao ano, que
estarán dispoñibles aproximadamente en marzo, xullo e novembro.
Ademais da moderniza ión do boletín ao
intentando abrir a so iedade á

onvertelo en dixital, nesta nova etapa estamos

olabora ión,

on artigos de divulga ión, de expertos que

empregan a estatísti a para resolver os problemas aos que se enfrontan, dende diferentes
ámbitos (e non só o estritamente estatísti o). Este é o
Dire

boletín que pro ede do

ión:

bora ións dos

aso da primeira

olabora ión deste

ampo da e onomía. Nos seguintes boletíns in luiremos

ola-

ampos do ensino se undario, a empresa, universidade e a estatísti a o ial.

Paula Raña Míguez
Comuni a ión

oa

SGAPEIO:

www.sgapeio.es
se retariasgapeio.es
boletinsgapeio.es
Twitter sgapeio
LinkedIn Sgapeio
Depósito Legal:

Coa idea de darlle máis importan ia ao aspe to divulgativo dos

ontidos deste boletín,

na segunda parte in luiranse entrevistas a persoeiros desta ados do mundo a adémi o
ou profesional, re ensións bibliográ as ou
in luiranse

omentarios de software. Neste último punto

omentarios sobre software utilizado en diferentes ámbitos e tamén pequenas

des ri ións dos paquetes R que se desenvolvan nas universidades galegas. Alternaranse
estes tres temas nos tres boletíns que se editarán ao longo dun ano natural. Neste boletín
omezamos

unha entrevista a Eduardo Gar ía Portugués, gañador do I Premio aos

Novos Investigadores no XI Congreso Galego de Estatísti a e Investiga ión de Opera ións
elebrado na Coruña.

LU-191-1995 - I.S.S.N.:1695-7083
Continuaremos in luíndo as diferentes a tividades desenvolvidas por SGAPEIO, así

omo

as novas do Instituto Galego de Estatísti a (IGE). Tamén engadiremos un apartado
de

uriosidades estatísti as onde se tratará de in luír

da estatísti a á vida

otiá. Neste punto pedimos a

uriosidades sobre as apli a ións

olabora ión de todos os so ios e so ias.

Como novidade in luiranse os resumos de teses, traballos n de máster e traballos n de
grao presentados nas universidades galegas. E xa por último, e

o obxe tivo de

mellor aos nosos so ios, en todos os números faremos unha entrevista

oñe er

on preguntas

xas a un so io ou so ia.
Para rematar, quero agrade er a

olabora ión prestada por todas aquelas persoas que

parti iparon neste número do boletín. Tamén quero soli itar a
so ios e so ias para a hegar
queirades

olaborar podedes poñervos en

www.sgapeio.es. A

olabora ión de todos os

ontidos de interese para o noso boletín. Todos os que
onta to

on nós a través da nosa páxina web

olabora ión de todos os membros da SGAPEIO é indispensable para

que este boletín resulte interesantes para os so ios e so ias.
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Re lamando danos e onómi os e ambientais oa utiliza ión
de métodos uantitativos no xuízo do buque Prestige
por María Loureiro

M

no pro eso xudi ial
aría Loureiro é profesora no Departamento

ria do

tade de Cien ias E onómi as da USC.

perdas so iais

Resumo
O xuízo da marea negra do Prestige (outubro de 2012xullo de 2013) xerou a oportunidade de presentar unompensa ión de danos ambientais

por primeira vez en España. O presente ensaio resume
rrespondía

o-

a estima ión do dano e onómi o total o a-

sionado pola maior

atástrofe ambiental a onte ida en

Europa nos últimos 15 anos. A pesar de ser
do pola so iedade española

omo un xuízo

onsidera-

un veredi to

de ep ionante, posto que o xurado non atopou ningunha
das partes a usadas responsables de neglixen ia ou mala
onduta, o informe de valora ión e onómi a presentado
pode sentar un pre edente en España. Coa admisión no
tribunal e posterior defensa dun estudo que

uanti aba

os danos e onómi os e ambientais empregando fundamentalmente ferramentas estatísti as e e onométri as,
ábrase unha bre ha de

erta esperanza para que no futu-

ro se empreguen té ni as
de danos (tanto
axudar
ións

ivís

uantitativas nas re lama ións

omo penais). Ditas té ni as poden

omo ferramentas base para soli itar

ompensa-

omparables aos danos o orridos, que son óptimas

dende un punto de vista de benestar so ial e poden axudar na apli a ión diaria do prin ipio o que

idente

aso deste derramamento do pe io; logo, seguirase

oa des ri ión da avalia ión

a experien ia de presentar devandito informe que se

o maior a

Para tal n, vaise primeiro esbozar brevemente a histo-

de Fundamentos da Análise E onómi a, na Fa ul-

ha re lama ión por

orrespondente

ambiental que su edeu en Europa nos últimos 15 anos.

ontamina

al ulado en

ompleta de danos que as

e4328

millóns.

2. A marea negra do Prestige: Unha breve
reseña históri a
O 13 de novembro de 2002, o Prestige, un petroleiro
mono as o de 26 anos, sufriu un grave a

idente só 46

quilómetros de distan ia do Cabo Fisterra, no noroeste de Gali ia (España). O Prestige tiña un parentes o
ompli ado. Foi propiedade dunha empresa Liberiana,
rexistrado nas Bahamas, era operado por un
grego

apitán

un lipino e levaba tripula ión grega. Transpor-

taba preto de 77 mil toneladas métri as (MT) de pe io
de baixa

alidade. Seis días despois do a

pois de viaxar sen unha dire

ión

idente, e des-

lara fóra da

osta

atlánti a de Gali ia, o Prestige afundiu 222 quilómetros
de distan ia 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 de

60 mil toneladas de petróleo, poluindo máis de 1.300
quilómetros da

osta española. A marea negra provo-

ada por tal verquido

omezou en novembro de 2002 e

durou preto de 4 meses,

hegando as

ostas do norte

de Portugal, Norte de España (espe ialmente Gali ia) e
o sur de Fran ia. Durante a

atástrofe, máis de 12.000

voluntarios parti iparon nas tarefas de limpeza.

paga.
Ademais do impa to na pes a

1.Introdu ión

nas a tividades

omer ial, no turismo e

onserveiras, existiron outros danos am-

O xuízo da marea negra do Prestige posibilitou re lamar

bientais

danos ambientais por primeira vez na prá ti a xurídi a

mariñas foron fortemente afe tados. En xaneiro de 2003,

en España. O Ministerio Públi o usou as estima ións de

a So iedade Española de Ornitoloxía e BirdLife estimou

onsiderables. En

on reto, os mamíferos e aves

danos ambientais o asionados pola marea negra que fo-

que o número de aves mortas por este derramamento

ran publi ados por Loureiro, Loomis e Vázquez (2009),

de petróleo foi entre 65,000-130,000, o que tornaría o

a n de re lamar as perdas ambientais intanxibles (aque-

Prestige a segunda peor baleirado de petróleo na histo-

las aso iadas

ria en rela ión ao número de aves mortas (Loureiro et al,

on bens e servizos naturais que non teñen

prezos de mer ado)
nas

ausadas polo derrame do buque

ostas españolas. Esta foi a primeira vez en Espa-

ña que se re lamaban os danos ambientais o asionados

2006).

3. A peri ial e onómi a do Prestige

por un verquido utilizando unha peza de investiga ión

O obxe tivo desta avalia ión de danos presentada

a adémi a, e engadindo así aos pou os

un informe de expertos pola Fis alía Superior de Gali ia

asos en Europa

nos que os xuí es permitiron estima ións de valora ión

foi

e onómi a nun xuízo. O presente ensaio resume as ex-

Cantábri a e Atlánti a de España dende o 2002-2006.

perien ias de presentar o informe de avalia ión de danos

Como é habitual, neste valor e onómi o total, están in-

e onómi os e ambientais, ou danos e onómi os totais

luídos tódolos danos, tanto aqueles que teñen un reexo
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uanti ar o valor e onómi o total perdido na

omo
osta
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e onómi o

omo outros ambientais. Polo tanto, as per-

das estimadas rela ionadas
marios,
de

os se tores e onómi os pri-

omo os se tores de pes a e de maris o (perdas

antidades extraídas), e perdas en imaxe ree tidas

en prezos máis baixos, a industria de

onservas, e aqueles

de forma negativa ao seu rendemento antes xa da

a-

tástrofe; tamén os temporais do ano 2001 afe taron as
apturas de xeito signi ativo, polo que en suma, non
resultou ser tan sinxelo denir de forma

orre ta a si-

tua ión de partida. Tampou o é obvio a estima ión da

que se produ en no se tor do turismo foron todas elas es-

dura ión do impa to, pois este depende da severidade

tudadas polo miúdo. Para avaliar as perdas en

do impa to ini ial, así

e perdas de imaxe (medias en
dutos pesqueiros), así

apturas,

aídas de prezos dos pro-

oma perdas turísti as, empregá-

ronse bases de datos o iais subministradas pola Xunta
de Gali ia e polo Instituto de Estudos Turísti os, respe -

oma os esforzos de limpeza e

rexenera ión empregados.

4. Presenta ión dos resultados no xuízo:
A ausalidade

tivamente, durante 2001-2007. Outras perdas adi ionais

A presenta ión e defensa da avalia ión dos danos pre-

que se produ iron noutros se tores interrela ionados

on

sentados na peri ial o orreu o día 21 de maio de 2013,

este se tores men ionados (efe tos de transmisión tanto

durante 8,5 horas de de lara ión. Con respe to aos da-

para atrás

nos e onómi os presentados, e

omo para adiante) foron

al ulados a través

dunha análise de insumo-produto. Os

ustos soportados

omo se esperaba, os

avogados da a usa ión amosaron unha visión moi posi-

polos gobernos español e fran és (a través de múltiples

tiva e uni ada. Os avogados que representan as partes

ministerios,

on ellos) nas ta-

impli adas na re lama ión dos danos (Goberno español,

refas de limpeza e restaura ión dos e osistemas tamén

aso ia ións de pes adores, industrias e outros ter eiros)

foron

omunidades autónomas e

ontabilizados. Ademais destes danos e onómi os,

a avalia ión tamén in luíu os danos ambientais

ausados

aplaudiron a avalia ión presentada e non mostraron ningunha

ríti a ou observa ión negativa, empregando as

pola marea negra do Prestige estimados por Loureiro,

prin ipais

Loomis e Vázquez (2009). Todas as perdas e gastos an-

intereses, a n de fa er n apé na ne esidade de

teriores foron expresadas en valores monetarios do 2012,

pensa ión dos seus

para ser

oherente

on lusións e resultados en fun ión dos seus
om-

lientes.

o momento en que a soli itude de

repara ión de danos foi presentado ao tribunal. A suma
total de todos estes

on eptos anteriores é de 4.334 mi-

llóns, e subtraendo o importe xa pagado polos fondos de
ompensa ión interna ional (Interna ional Oil Pollution

Con todo, o avogado do FIDAC (a axen ia responsable do pago das indemniza ión polos danos
foi o máis

ríti o

ausados)

on varios aspe tos do estudo e só

uestionou a validez das perdas e onómi as, ignorando

Compensation) (Fondo IOPC, 2014), i engadindo o im-

a alega ión de danos ambientais no seu

porte soli itado polo Estado Fran és, a fa tura pendente

razón desta estratexia de defensa foi motivada polo feito

e4.328

as endería a

millóns (Figura 1).

de que os fondos FIDAC non obren os danos ambientais,

Perdas e Custos Totais (emillóns)
20022004 20022006
Gali ia
2.080,44
2.439,67
España
3.593,37
4.333,93
Fonte: Elabora ión Propia.

Figura

1:

onxunto. A

restrinxindo o seu réxime de
puramente e onómi os. A

ompensa ión aos danos

uestión importante e re o-

rrente das súas preguntas era o elemento de

ausalidade

entre os efe tos do derrame e a persisten ia de danos
e onómi os (espe ialmente ao longo do tempo e despois
de que as vedas de pes a foran levantadas). (Foron
todos eses danos realmente

Resumo das perdas o asionadas polo

ausados pola marea negra

do Prestige?) A pesar de que as regresións estatísti as

buque Prestige nas Costas Galegas e no total das

amosaban unha rela ión

Costas Españolas

ausal

lara entre o a

idente

e os danos re lamados para os se tores estudados
Agora ben, dende o punto de vista de poñer en prá tia a estima ión de danos,

ontouse

on dúas limita ións

fundamentais que di ultaron dita tarefa. Primeiro, os
es asos datos desagregados a nivel espa ial e xeográo di ultaron ás ve es poder amosar de forma

lara os

on

mi ro-datos de lonxa diarios, en o asións, o avogado
aludía a ne esidade de

ontrolar por variables adi ionais

non in luídas nas regresións, que ás ve es eran ben aló
e ben pou o rela ionadas

o al an e dos obxe tivos de

estudo. É di ir, a usar de sesgo de omisión dalgunha das

efe tos do verquido no tempo e no espazo dende un pun-

variables empregadas foi unha tá ti a re orrente para

to de vista

tratar de redu ir a validez dos resultados presentados.

ausal. Rela ionada tamén

das estima ións, foi tamén a ele
e

a

omplexidade

ión do que se

oñe-

omo a liña base (baseline) de partida. Dita liña

base empregase para
ex-post da

omparar a situa ión ex-ante e a

atástrofe nas zonas do litoral máis afe tadas

on respe to aos parámetros e indi adores de interese
(por exemplo, extra

ións medias, número medio de vi-

sitantes e turistas, et ). A deni ión de tal situa ión de
partida, non é sempre sinxela. Por poñer un exemplo, no
aso da extra

ión de peixe, algunhas espe ies viñan sen-

do anteriormente sobre-explotadas, afe tando este feito

O FIDAC presentou unha avalia ión alternativa das perdas da pes a,

on ex lusión de

alquera outro prexuízo

ausado aos pes adores pola perda de reputa ión dos
seus produtos, e

unha temporalidade limitada aos tem-

pos de vedas. A estima ión dos danos de pes a polo
FIDAC

ontiña unha análise moi

zando os impa tos de forma

onservadora, minimi-

onsiderable. As

ompensa-

ións por perdas da pes a foron moi dis utidas nesta
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sesión do tribunal, debido ao feito de que o FIDAC

u-

bre só os períodos de prohibi ión da pes a, sendo exep ional a

obertura de perdas posteriores que resulten

adi ionais. No

aso da marea negra do Prestige su edeu

un efe to estigma moi

onsiderable nas áreas afe tadas,

redu índose onsiderablemente os prezos do peixe a adados nas poxas de Gali ia. Tanto tests paramétri os
non paramétri os amosaban unha

lara

oma

aída dos prezos

termos de espe ialidades de
difí il a transmisión de

oñe emento, fa ían máis

on eptos importantes , e puñan

de manifesto a ne esidade de forma ións máis transversais.

5. O veredi to
O veredi to foi feito públi o o 13 de novembro de 2013;
oin idindo

o 11

o aniversario do verquido. A pesar da

dos produtos pesqueiros (Dominguez Alvarez e Loureiro,

gran expe ta ión xerada, a resolu ión nal,

2013) que se pode apre iar na Figura 2.

non re oñe eu a existen ia de tales danos e onómi os e

on todo,

ambientais. Só analizou se as partes a usadas (o

apitán

do petroleiro, o primeiro o ial e o ex-Dire tor Xeral dos
Asuntos Marítimos do estado español) eran
neglixen ia ou mala

onduta. Os

ulpables de

atro xuí es

on luíron

que ningún dos tres individuos a usados eran
de mala

onduta ou neglixen ia rela ionada

de petróleo. So o

apitán do buque foi

ulpables

o verquido

onsiderado

ul-

pable de desobedien ia de ordes dadas polas autoridades
españolas durante os primeiros momentos de res ate.
Dada a inexisten ia de partes responsables,

omo

on-

lusión, os danos non foron dis utidos polos xuí es, nin
a súa

mente ao feito de que ningunha das partes a usadas era

xi as de peixes nas

responsable nan eira para pagar por eles.

ostas galegas (prezo/quilo).

Tal estigma tivo un impa to negativo non só nos merados lo ais, senón tamén nos mer ados de exporta ión
para varias espe ies nas que Gali ia era un líder mundial,
omo no

aso dos mexillóns.

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 rela ionadas
método de valora ión
empregado noutras

o

ontinxente. Tal método xa fora

atástrofes ambientais, tales

omo o

Exxon Valdez en Alaska e fora admitido a trámite
proba no seu xuízo. O método de valora ión

omo

ontinxente

re olleu informa ión baseada nunha enquisa dire ta feita a unha mostra representativa da poboa ión española,
de

As manifesta ións públi as de des ontento
foron

anto estaría disposta a pagar a poboa ión por evi-

tar un dano semellante ao o asionado nos e osistemas
polo buque Prestige. As preguntas sobre dito método
( omunmente empregado en EE.UU. e noutros países

oa sentenza

ase unánimes. A sentenza foi obxe to de re urso

por parte do goberno español, do Ministerio Públi o,
e da plataforma

A parte do informe que presentaba os danos ambientais
foi

ompensa ión poten ial. Isto debeuse prin ipal-

Figura 2: Evolu ión dos prezos das espe ies pelá-

idadá Nun a Máis fronte o Tribunal

Supremo español. Con todo, o pro eso pode levar entre
5 ou ata 10 anos adi ionais para que o Tribunal Supremo español resolva este
un tempo de espera

ompli ado

aso. Isto impli a

onsiderablemente longo para as

vítimas e para a so iedade no seu

onxunto se vexa

resar ida. Con todo, o que a adamos ata agora foi un
pre edente dunha peri ial nun pro eso xudi ial moi relevante de España, que

ontén apli a ións

on retas de

análise e onómi o e estatísti o, e que pode abrir portas
para reivindi a ións de danos futuros en base a métodos
estatísti os no mundo das
xe en día os métodos

ien ias so iais, igual que ho-

ientí os son extraordinariamente

relevantes nas peri iais de tipo médi o.

europeos) foron feitas para tratar de poñer en eviden ia
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Na análise
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omo
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on informes peri iais

on ba-

uantitativa. Neste senso, as diferenzas en

Entrevista

Entrevista a Eduardo Gar ía Portugués
por Paula Raña

E

duardo é li en iado en Matemáti as pola Uni-

versidade de Santiago. A tualmente é estudante de
doutorado no Departamento de Estatísti a e IO da
USC, a piques xa de presentar a súa tese.
Foi galardoado

o I Premio aos Novos Investiga-

dores no XI Congreso Galego de Estatísti a e Investiga ión de Opera ións

elebrado na Coruña en

novembro de 2013.

Como te de idi hes a estudar matemátias?
No segundo

urso de ba harelato, no IES Antón Fraguas

en Santiago, tiven unha materia optativa hamada Méto-

foi

ompli ado?

Teño unha bolsa FPU, na
te

riba dos

al se produ e unha importan-

andidatos e na que te tes que enfrontar a

unha multitude de problemas buro ráti os e á lentitude

dos Estatísti os e Numéri os impartida por José Antonio

do pro eso. O balan e nal entre o esforzo para obtela

Vázquez Rodríguez, ademais das matemáti as propias do

e os bene ios que reporta é bastante desalentador.

ba harelato. Polo tanto, tiven unha dobre
máti as e un primeiro

onta to

arga de mate-

os métodos estatísti os

e o

ál ulo de probabilidades, o

me

hamou a aten ión.

al me gustou moito e

Como ves a situa ión a tual das axudas ós
estudantes? Cres que a aposta pola forma ión de investigadores é su iente?
Penso que hai bastantes bolsas ás que poder optar. Eu,

Dentro da arreira, elexi hes a espe ialidade de estatísti a, por que?

por exemplo, non

Nun prin ipio o que máis me gustaba era a análise mate-

nal atópase a forma de obtelo. O problema é a pre a-

oñezo a ninguén que tivera que re-

nun iar a fa er a súa tese por falta de nan iamento, ó

máti a, pero tornábase demasiado teóri a. A estatísti a

riedade dos investigadores, xa que moitas destas bolsas

pare eume unha rama que

non están nin ben remuneradas nin son re oñe idas.

análise

ombinaba a parte teóri a da

unha parte máis apli ada e

al podías visualizar os
mén a raíz de

omputa ional,

oa

on eptos teóri os. De idinme ta-

ursar as materias de inferen ia estatísti a

e de estatísti a matemáti a da li en iatura.

Sabías que querías dedi arte á investigaión?
Si, a partir do

uarto

urso de

arreira que foi

men ei a interesarme por profundizar nos
expli aban nas

lases,

ando

o-

ontidos que se

oñe er as be as de

olabora ión

Que opinas das oportunidades de traballo
que hai a tualmente en España para os
investigadores?
A nivel predoutoral hai bolsas tanto do Goberno
omo da Xunta, ademáis de

entral

ontratos de investiga ión,

polo que penso que a oferta é razoable. Sen embargo,
unha vez rematado o doutoramento, a situa ión non é a
ideal se queres ter unha

erta estabilidade e unhas boas

ondi ións de traballo. Penso que as oportunidades de

e en denitiva a vía a adémi a.

traballo máis interesantes atópanse fóra de España.

Cal é a túa liña de investiga ión?

Durante o teu doutoramento, xe hes estan ias en universidades estranxeiras?

Dedí ome ós datos dire
ír ulo ( omo dire

ionais, que son posi ións nun

ión do vento, ángulos), nunha esfera

(posi ións das estrelas) ou nunha esfera de dimensión su-

Si, estiven na Universidade Católi a de Lovaina, en Bélxia,

oa profesora Ingrid Van Keilegom, que

asualmente

perior (text mining). Con este tipo de datos traballo no

foi a última entrevistada neste boletín. Foi unha boa ex-

desenvolvemento de métodos non paramétri os: estima-

perien ia

ión da densidade, da regresión e
de axuste, todas elas liñas

ontrastes de bondade

lási as de investiga ión do

Departamento de Estatísti a e IO da USC.

Consegui hes unha bolsa para poder realizar a túa tese de doutoramento,

oa que quedei moi satisfeito. Teño que di ir

que a estan ia foi nan iada pola funda ión Barrié, ós
que agradezo terme

on edido dita axuda. Se tivera que

agardar polos prazos da bolsa FPU non podería ter ido:
a

onvo atoria saíu

ando eu xa volvía de Bélxi a.
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Entrevista
Que diferenzas atopa hes on respe to ás
nosas universidades e á investiga ión en
xeral?
Con respe to á investiga ión,

hamáronme a aten ión

os horarios, que son máis razoables que os de aquí. Entras ás 9:00, tes pou o tempo para

omer pero en torno

ás 18:00 xa saes do traballo. A xente traballa máis ou
menos igual de duro que aquí, pero

un maior

ontrol

da produ tividade. Sí que atopei moito máis e iente o
tema administrativo, o

al non é tan difí il. . .

ongresos. Dos que gardo un mellor

re ordo foron dous ós que asistín nos últimos meses. En
maio estiven en Bruxelas nun workshop da

omunidade

de estatísti os que traballan

ionais. A -

on datos dire

edíase por invita ión e fomos unhas 35 persoas, o que
permitía falar e inter ambiar ideas

os espe ialistas nese

ampo, polo que foi moi proveitoso para min. O outro
foi o ISNPS en xuño. Neste

ubríanse moitos

estatísti a non paramétri a, permitía

ampos da

oñe er a moitos

dos big names e ter unha panorámi a das diferentes
tenden ias na estatísti a que están a pegar máis forte.

Gana hes o premio ós novos investigadores do último ongreso da SGAPEIO, que
opinas deste tipo de premios? Cres que se
re oñe e o labor dos investigadores máis
novos?
Considero que estes premios son moi interesantes para
re oñe er o traballo dos investigadores novos, que habitualmente está infravalorado, polo que apoio estas iniiativas e gustaríame que houbera algunha máis.

As matemáti as e a estatísti a apare en
omo algúns dos traballos que serán máis
demandados no futuro, que opinas?
O e onomista xefe de Google dixo que a estatísti a era
o sexy job para os próximos 10 anos. Paré eme unha opinión a ertada, aínda que entendo que se rere á
parte máis
moitas

omputa ional e apli ada. Nese sentido hai

omunidades de ma hine learning, xente pro e-

dente das enxeñerías e informáti a que están apli ando
métodos estatísti os a tódalas horas. Penso que os estatísti os teríamos que ter máis peso na apli a ión prá ti a
dos métodos e aportar rigorosidade a ditas análises.

Pola túa experien ia ata o momento, res
que vale a pena dedi arse á investiga ión?
Animarías a outros estudantes a elixir este
amiño?
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to se

he gusta, porque vaste sentir realizado

o teu

traballo. E onómi a ou profesionalmente non está moi
re oñe ido. Nas
preguntar que

omidas familiares sempre

he están a

ando empezas a traballar, pero nun tra-

ballo de verdade, aínda que sempre respondas que en
realidade xa estás traballando. . . Animaría a outros estudantes a emprender este
tiga ión e están

amiño se lles gusta a inves-

onven idos. Non é un

amiño sinxelo.

Se o elixes porque nese momento non tes outras saídas,
pénsao moito porque podes terminar desilusionado.

Parti ipa hes en moitos ongresos? Cales
foron os máis salientables?
Parti ipei en varios

No plano persoal penso que vale a pena dedi arse a is-

Cres que se re oñe e o título de doutor
más alá da universidade?
En España

reo que pou o, sempre está ben ter máis

forma ión pero fa endo un balan e entre o esforzo que
supón e o re oñe emento, o resultado é moi desalentador. Algo que me sorprendeu moito da miña estan ia
en Bélxi a foi que a meirande parte dos estudantes de
doutoramento non pensaba
tiñan

ontinuar na universidade,

laro que querían traballar en empresas (por exem-

plo farma éuti as ou

onsultoras), o que no noso país

é minoritario. Alí o doutoramento ten máis saídas e as
empresas demandan ese perl.

Que plans tes para
toramento?
Se todo vai ben
mar a

onto

ando remates o dou-

on estar en xaneiro en Dina-

unha postdo  nun grupo de predi ión da for-

ma ión das estruturas das proteínas. É un grupo mixto
de biólogos

omputa ionais e estatísti os, que leva tra-

ballando nesto uns 10 anos. Tentarei desenvolver novos
métodos estatísti os apli ados a dito
entre outros, datos dire

ontexto usando,

ionais (os ángulos dihédri os

que apare en na estrutura das proteínas).

Como membro da SGAPEIO, omo valoras o labor que está a fa er a so iedade?
En que res que deberiamos mellorar?
Valoro moi positivamente o labor de promo ión da so iedade, espe ialmente pola realiza ión dos

ongresos bia-

nuais, que supoñen unha oportunidade para reunirse
investigadores do noso
on ursos

os

ampo en Gali ia. Penso que os

omo o da In ubadora de Sondaxes e Experi-

mentos, que fomentan o talento estatísti o nos rapa es
de edu a ión se undaria son moi positivos. Gustaríame
que os houbera nos meus anos de instituto para poder
parti ipar neles! Como posible mellora, non
tamente os vín ulos que existen
se podería

rear máis sinerxia

ti a a nivel na ional.

oñezo exa -

oa SEIO, pero quizais

oa so iedade de estatís-

A tividades da SGAPEIO

A tividades da SGAPEIO
experien ia

Xornada sobre o Ensino da Estatísti a

os traballos gañadores das dúas primeiras

edi ións da In ubadora: Cantas estrelas podemos ver,
a simple vista, desde a nosa lo alidade? e Existe o

M

a

ine de autor?. A

Esther López Viz aíno

ontinua ión, Covadonga Rodríguez-

Moldes expuxo a ponen ia titulada Ameixas,
re tángulos,. . . traballos estatísti os
se undaria onde nos

No ano 2013

elebrouse o Ano Interna ional da Esta-

tísti a (Statisti s2013). A SGAPEIO foi organiza ión
parti ipante desta ini iativa e,

omo tal, organizou ao

longo do ano 2013 varias a tividades para

elebrar este

súa experien ia na

hi les,

on alumnado de

ontou, entre outros proxe tos, a

lase desenvolvendo o traballo gaña-

dor da II In ubadora de Sondaxes e Experimentos: Un
dilema para o

onsumidor:

al é o mellor tamaño para

mer ar ameixas?.

ano, algunhas espe i amente dirixidas a profesores de
ESO/Ba harelato. Entre estas a tividades está a Xornada sobre o Ensino da Estatísti a que organizamos
xuntamente

on-

oa Aso ia ión Galega de Profesorado de

Edu a ión Matemáti a (AGAPEMA), en

olabora ión

on edu aBarrié, a ini iativa edu ativa da Funda ión
Barrié.

Como última tarefa da xornada de mañá tivo lugar un
obradoiro de Geogebra impartido polo grupo Xeodín.
Neste obradoiro, Fernando Za arías Ma eiras e Igna io
Larrosa Cañestro expuxeron as posibilidades do Geogebra para traballar

oa estatísti a.

A xornada sobre o Ensino da Estatísti a na ESO e no
Ba harelato impartiuse en dúas edi ións, unha na Coruña e outra en Vigo. A xornada da Coruña

elebrouse o

9 de novembro de 2013 e a de Vigo o 31 de outubro de
2013.

Entre os obxe tivos destas xornadas estaban o de mostrar aos profesores diferentes experien ias na aula sobre
o ensino da estatísti a e a investiga ión de opera ións e

A xornada da tarde ini iouse

a

o de promover a estatísti a entre os estudantes de se un-

Jesús Casado Barrio. M

daria, este último

lada Proxe to de estatísti a

Estatísti a. Para

ompartido

a

Jesús expuxo a ponen ia tituon ferramentas de google

on estes dous obxe tivos, nas

onde nos expli ou as posibilidades que ofre en as novas

xornadas parti iparon tanto profesores de ESO/Ba ha-

te noloxías para o desenvolvemento de proxe tos esta-

relato

umprir

o Ano Interna ional da

oa profesora de ESO/Ba-

harelato do IES Daviña Rey de Monforte de Lemos, M

omo profesores de universidade e representantes

da estatísti a públi a na nosa Comunidade Autónoma.

tísti os na aula. A

ontinua ión

elebrouse un obradoiro

do portal edu ativo do Instituto Galego de Estatísti a
(IGE). Esther Calvo O ampo e eu mesma falamos das

A xornada ini iouse

oa parti ipa ión de Rosa Crujeiras

posibilidades que ofre e o portal do IGE para o seu uso

Casais, profesora do Departamento de Estatísti a e In-

nas

vestiga ión Operativa da Universidade de Santiago de

A xornada

Compostela, que nos falou sobre a Estatísti a

on datos

Díaz, profesor do Departamento de Estatísti a e In-

ontinua ión dous profesores

vestiga ión Operativa da USC. A súa ponen ia levaba

de ESO/Ba harelato expuxeron a súas experien ias na

por título Guerra e paz: optimiza ión e teoría de xogos.

normais e paranormais. A
lase

lases de matemáti as e, en parti ular, da estatísti a.
errouse

oa interven ión de Julio González

ando parti iparon no Con urso da In ubadora de

Sondaxes e Experimentos.

Á xornada da Coruña asistiron 39 persoas e á de Vigo 26
persoas. No nome da SGAPEIO, quero darlle as gra ias a

A ponen ia de Enrique Pujales Martínez, do IES Fer-

AGAPEMA e á Funda ión Barrié pola súa

nando Wirtz Suárez, xirou entorno ao título Reexións

na organiza ión desta xornada. Dende o punto de vista

e apli a ións da metodoloxía estatísti a en

on-

da nosa So iedade, a experien ia foi moi positiva e enri-

ontaba, entre outros temas, a súa

que edora, e esperamos que se poidan seguir mantendo

retos, onde nos

asos

olabora ión

olabora ións deste tipo no futuro.
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A tividades da SGAPEIO

de datos os parti ipantes re orren a webs espe ializadas

IV edi ión do on urso In ubadora de
Sondaxes e Experimentos

omo o IGE, o INE, e para o traballo
Skydrive ou drive. Nalgún

volvidas publí anse en blogs. En

Ma Jesús Casado Barrio

olaborativo a

aso as a tividades desenanto ao software de

tratamento de datos, segue a ser predominante a folla
de

ál ulo pero tamén se empregan outras ferramentas

oma Geogebra.
Un ano mais, SGAPEIO, en
Barrié,

onvo ou o

olabora ión

on edu a-

on urso In ubadora de Sondaxes e

Experimentos para proxe tos de estatísti a e investigaión de opera ións. Nesta

onvo atoria se presentaron

en total trinta e seis traballos, deles oito foron da
goría de 1

o e 2o de ESO, on e da

e dezasete de ba harelato e

ate-

o e 4o ,

ategoría de 3

i los.

Dende SGAPEIO sabemos que para os estudantes o seu
proxe to é moi importante e que ninguén

oma eles

oñe e o tempo invertido na experien ia, por iso a onsellamos a toma de fotos e vídeos durante as distintas
fases do pro eso, que aportan eviden ias da realiza ión e
axudan á

omprensión; estas tamén poden formar parte

do rexistro. A do umenta ión aso iada: datos analizaOs proxe tos per orren distintas temáti as, algunhas re-

dos, formularios e arquivos, pódense in luir

la ionadas

on-

o que fa ilita o pro eso de avalia ión e aporta un valor

ul-

engadido. O xurado desta a a orixinalidade e o alto nivel

o eido edu ativo, (mellora das notas, a

viven ia no

entro, datos da forma ión a adémi a,

on enla es,

tura dos mozos, inuenza no mes de na emento no ren-

dalgúns dos traballos presentados, aínda que lembra que

demento es olar) outras

é importante que os

o eido empresarial (estatísti as

de venta dun grupo textil, in iden ia da

rise no prezo da

ontidos estatísti os se axusten ao

urso a adémi o no que os parti ipantes están matri u-

vivenda, espírito emprendedor, estudo de opinións sobre

lados así

unha fábri a,

presentada e que o profesor a revise na súa totalidade

ine e e onomía, o paro, o IPC, rela ión

entre profesións dos proxenitores e as futuras dos llos)

oma que sexan eles quen reda ten a memoria

antes de presentala.

tamén o mundo do deporte e a saúde (rela ión entre a
prá ti a do deporte e

onsumo de drogas, o estudo e o

IMC, predi ións de resultados dun partido, rela ión entre o uso de gafas entre proxenitores e des endentes);
medio ambiente, so iedade e

onsumo (re i laxe, uso de

redes so iais e de móbiles, distribu ión das redes wi,
gustos musi ais, mar as de roupa preferidas,
de refres os e lambetadas) experimentos

onsumo

ientí os

on

estudos estatísti os aso iados (inuenza da hidrata ión
na memoria,

re emento de vermes de seda, estudo he-

dóni o do pan, elabora ión de biodiesel a partir de a eite
de

SGAPEIO quere agrade er a tódolos parti ipantes o
labor desenvolvido, nalgún
ura dun resultado

ientí o, e que axudan a

un dos obxe tivos deste

onseguir

on urso que é espertar a

urio-

sidade pola Estatísti a e a Investiga ión de Opera ións
omo ferramenta fundamental na investiga ión.

Estes son os traballos gañadores:

o iña usado) e outras do eido artísti o matemáti o

(a propor ión áurea da

aso meses de estudo que

promoven o esforzo do alumno e a perseveranza na pro-

Categoría 1

ara).

o e 2o da ESO: A

onviven ia no noso

instituto: o IES Beade , men ión espe ial Mostraxe sobre a opinión en Pontevedra relativa a
tos aspe tos da fábri a de
Categoría 3
de la

er-

elulosa.

o e 4o da ESO:La propor ión áurea

ara en diferentes edades de los seres huma-

nos, men ións espe iais: Primaveras de seda e
Consumo de froita fres a.
Categoría Ba harelato e Ci los Formativos de Grao
Medio: ¾Inuye el mes de na imiento en el rendimiento es olar?, men ión espe ial: Introdu ión á
análise sensorial. Estudo hedóni o do pan no IES

A maioría dos traballos baséanse nos resultados dunha
sondaxe

uxo

alumnos e no que os enquisados foron os membros da
súa

omunidade edu ativa, para elo empregaron dis-

tintos materiais

oma o papel,

orreo ele tróni o ou

formularios de google do s.

No

as ferramentas foron: regras,

Xurado:
Indale io Cabana Leira (Consellería de Edu a ión)
M

a Jesús Casado Barrio (SGAPEIO)

Tomás R. Cotos Yáñez (Universidade de Vigo)

aso de re ollida de datos de experimentos

ientí os

ámara de fotos e software

de imaxes, teléfonos móbiles, tablets, balanzas, test e esalas, e instrumentos de laboratorio. Para a explota ión
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Mugardos.

uestionario foi elaborado polos propios

Matilde Ríos Fa hal (CPI de Cruz do Sar)
Carmen Rodríguez Hernández (Instituto Galego de Estatísti a)
Adrián Fernández Tojo (Funda ión Barrié)

Novas do IGE

Novas do IGE
ti o galego e

Últimas novidades en publi a ións e
do umentos do IGE

onxunto

oherente, rigoroso

da so iedade.

Análise do se tor da automo ión

O programa estatísti o para 2013 re olle 24 a tividades

O Instituto Galego de Estatísti a publi ou en maio do
ano 2014 o Análise do se tor da automo ión. Esta publi a ión ten por obxe tivo afondar na análise e no
ñe emento deste

onseguir un

e a tualizado de informa ión que responda ás demandas

o-

omplexo produtivo de Gali ia a través

da informa ión estatísti a dispoñible.
Está dispoñible na páxina web do IGE na seguinte ligazón: web

novas vin uladas á demografía, ao territorio, ao emprego,
ao se tor empresarial, á administra ión lo al e ao resto
de obxe tivos informativos do PGE 2012-2016. Desta an
as estatísti as rela ionadas

o mundo laboral, os Censos

demográ os, o Panorama dos sete grandes

ti as muni ipais. Salientar tamén o in remento da oferta
informativa en rela ión

o mundo laboral,

oa programa-

ión de novas estatísti as sobre salarios, mostra

Estudo sobre salarios

on ellos

de Gali ia, os Indi adores das DOT e o pulo as estatís-

ontinua

de vidas laborais, transi ión á xubila ión ou emprego no
O Estudo sobre salarios é unha a tividade estatísti a

se tor turísti o. Outras novidades son as a tividades so-

in luída nos Programas Estatísti os Anuais da Comuni-

bre empresas TIC, fabri a ión de pensos, enquisa de ser-

dade Autónoma desde o ano 2013

vizos ás empresas, Boletín O ial do Rexistro Mer antil,

un estudo

uxo obxe tivo é fa er

oa informa ión existente sobre os salarios. A

dita informa ión está moi dispersa no sistema estatístio, xa que son diferentes as perspe tivas desde as que
se estudan os salarios e son varios os organismos que
realizan estatísti as salariais. O IGE pretende

on esta

a tividade a hegar a informa ión sobre os salarios dunha
forma estruturada desta ando os prin ipais resultados de
ada unha das fontes estatísti as. web

Panorama dos sete grandes

on ellos
on ellos

é por a disposi ión dos usuarios aquela informa ión dison ellos de Gali ia que se

poida desagregar a nivel de distrito ou se

ión

ensual.

En todos os apartados ofré ese : Informa ión para o total
muni ipal, informa ión por distritos
ión por se

ións

ensuais e informa-

ensuais.

Esta a tividade estatísti a a ompáñase dunha apli a ión
que permite visualizar en mapas toda a informa ión inframuni ipal dos sete grandes

on ellos de Gali ia. web

Programa estatísti o anual 2014
No DOG n

oidado de meno-

e onómi o-nan eira dos

on ellos

Convenios
O 3 de marzo de 2014 rmouse un

onvenio de

olabo-

ra ión entre a Universidade de Santiago e o IGE para a
realiza ión de prá ti as de alumnos do Máster O ial en

O obxe tivo do Panorama dos sete grandes
poñible sobre os sete grandes

demanda turísti a, gasto dos fogares,

res, aten ión ás emerxen ias, parellas de feito e situa ión

o 249 do 31 de de embro de 2013 publi ouse

Desenvolvemento E onómi o e Innova ión.

Cursos
Ao longo do ano 2013 e o que levamos do 2014 o IGE
impartiu os seguintes

ursos dirixidos prin ipalmente a

persoal ao servizo da Administra ión públi a da Comunidade Autónoma de Gali ia e a profesores de ESO/Baharelato:
Aproveitamento da informa ión estatísti a dispoñible no IGE: introdu ión ao software libre R.
Re ursos do portal edu ativo do Instituto Galego
de Estatísti a para matemáti as.

o DECRETO 188/2013, do 19 de de embro, polo que

Xornada sobre a estatísti a o ial da Comunidade

se aproba o Programa estatísti o anual da Comunidade

Autónoma de Gali ia.

Autónoma de Gali ia para o ano 2014.
En outubro de 2014 impartirase o

urso de Interpreta ión

Esta programa ión é a segunda do Plan Galego de Es-

de datos estatísti os dirixido tamén a persoal ao servizo

tatísti a (PGE) 2012-2016. O obxe tivo

da Administra ión Públi a da Comunidade Autónoma de

2012-2016 é desenvolver e

entral do PGE

onsolidar o sistema estatís-

Gali ia.
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Traballos de estatísti a

Traballos de estatísti a no SUG
Teses

M

étodos nonparamétri os

ir ulares para densidade e regresión

María Oliveira Pérez.
Dire tores: Rosa María Crujeiras Casais e Alberto Rodríguez Casal.
Data da defensa: 29/11/2013. USC.
En numerosos

ampos apli ados,

dos pro esos de interese son dire
observa ións son dire

omo a bioloxía, a medi ina ou as
ións. Os datos

ir ulares son un

ien ias medioambientais, as medidas obtidas
aso parti ular de datos dire

ionais onde as

ións en dúas dimensións que adoitan expresarse mediante ángulos. Debido á natureza

ir-

ular deste tipo de datos, as té ni as estatísti as utilizadas para a análise de datos lineais non resultan ade uadas
para a análise de datos

ir ulares.

Dentro deste mar o de referen ia, o obxe tivo prin ipal desta tese é o estudo de métodos nonparamétri os,
dose na estima ión da fun ión da densidade

on datos

ir ulares e da regresión

on resposta es alar e

entránovariable

ir ular. Así, introdú ese o estimador tipo nú leo da fun ión de densidade e revísanse diferentes pro edementos
para a estima ión do parámetro de suavizado do que depende dito estimador. A prin ipal a hega neste

ontexto

é a introdu ión dun sele tor do parámetro de suavizado que permite estimar nonparametri amente densidades
ir ulares

unha estrutura

omplexa. No

ontexto da regresión, faise unha revisión dos métodos existentes para o

aso dunha variable resposta es alar e unha

ovariable

baseadas en suavizadores tipo spline. Con retamente,
de suavizado periódi os e das adapta ións dos
ir ular da

ir ular, tanto das té ni as tipo nú leo

omo das té ni as

ompárase o fun ionamento do estimador baseado en splines

lási os estimadores de Nadaraya-Watson e Lo al Linear á natureza

ovariable.

Coa nalidade de

oñe er que

mente presente nos datos e

ara terísti as observadas na

urva suavizada (densidade ou regresión) están real-

ales se poden atribuír á variabilidade dos mesmos, desenvólvese unha té ni a non-

paramétri a, denominada Cir SiZer. Cir SiZer propor iona unha ferramenta grá a que, por medio de diferentes
ores, amosa os patróns de

re emento e de re emento signi ativo da

urva suavizada para distintos valores do

parámetro suavizado.

En todos os

asos, os métodos estudados ilústranse

de diferentes áreas

re ollidas na libraría NPCir

E

on

onxuntos de datos simulados e datos reais pro edentes

ientí as. Ademais, as té ni as propostas son implementadas no loxi al estatísti o R e están
de R.

stima ión en áreas pequenas. Unha apli a ión á estima ión das variables do

mer ado laboral nas

omar as galegas

Ma Esther López Viz aíno.
Dire tores: María José Lombardía Cortiña, Domingo Morales González e Antonio
Vaamonde Liste.
Data da defensa: 25/04/2014. UDC.
O desemprego é a tualmente un dos problemas máis importantes da nosa so iedade. As medidas globais de loita
ontra o desemprego non adoitan ser satisfa torias para levar a
ne esidade de ferramentas que permitan dispor

abo políti as efe tivas a nivel lo al, de aí a

on pre isión de informa ión do mer ado de traballo a nivel lo al.

En España a estima ión dos indi adores do mer ado laboral faise mediante a Enquisa de Poboa ión A tiva que está
deseñada para obter informa ión a nivel provin ial. Os tamaños de mostra por debaixo do nivel de desagrega ión
de provin ia son baixos e os estimadores dire tos nas
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omar as ou nos muni ipios adoitan ter pou a pre isión.

Traballos de estatísti a
Polo tanto, o obxe tivo desta tese é a estima ión de indi adores do mer ado laboral, tales
rados e taxas de paro, nas

omo o upados, pa-

omar as galegas. Utilizamos té ni as de estima ión en áreas pequenas

on modelos

multinomiais mixtos. O primeiro modelo que utilizamos para a estima ión dos indi adores laborais é un modelo
multinomial mixto a nivel de área baseado en Molina et al. (2007). Estes autores
omún para as dúas
polas distintas

onsideraron un efe to aleatorio

ategorías multinomiais (o upados e parados). No problema real esta situa ión non é apropiada

ara terísti as destes dous grupos poboa ionais. Esta é a razón pola

dous efe tos aleatorios, un para

ada unha das

al nós introdu imos no modelo

ategorías multinomiais. Ademais, a dispoñibilidade de enquisas

para distintos períodos de tempo produ e un importante in remento da mostra nas áreas e permítenos introdu ir
no modelo efe tos aleatorios independentes e

orrelados ao longo do tempo.

A estima ión da pre isión nos estimadores de áreas pequenas é fundamental porque a miúdo estes son nesgados.
Neste traballo utilizamos diferentes métodos para a estima ión do erro

uadráti o medio, mediante expresións

analíti as e mediante té ni as bootstrap.

Tesiñas

M

odelos de regresión

uantil

Mer edes Conde Amboage.
Dire tores: César A. Sán hez Sellero e Wen eslao González Manteiga.
Data de defensa: 19/12/2013. USC.
Un modelo de regresión permítenos estable er a rela ión entre unha variable resposta e unha ou varias variables
expli ativas. Aínda que a forma máis

oñe ida de estudar esta rela ión é mediante a regresión en media, unha

formula ión baseada na regresión en mediana, ou en xeneral na regresión

uantil, adquiriu un gran protagonismo

nos últimos anos debido a que permite unha des ri ión máis detallada do
adáptase a situa ións baixo

omportamento da variable resposta,

ondi ións máis xerais da distribu ión do erro e goza de propiedades de robustez.

Ao longo desta tesiña presentamos o que se

oñe e

omo o problema da regresión

uantil así

propiedades do estimador. Tamén estudamos modelos non paramétri os de regresión
punto de vista lineal lo al e spline penalizado. Nesta liña,

onsideramos modelos aditivos axustados

metodoloxías. Ademais, apli amos estes modelos de regresión
obxe tivo

omparalos

uantil a un

os métodos de regresión

on ambas

onxunto de datos reais sendo o noso

os modelos análogos de regresión en media. Como

mellores resultados de predi ión

omo as prin ipais

uantil axustados dende un

on lusión do traballo, obtivéronse

uantil.

Traballos n de Máster

Traballos defendidos en xaneiro de 2014.

tan mar ada nos estimadores nonparamétri os
da densidade, para

E

nú leo. Isto

stima ión da densidade on nú leo variable

lási os

entrarse ex lusivamente na fun ión

onséguese a través dun estimador similar

ó tipo nú leo pero sen ventá. Unha vez denido o estimador, o obxe tivo

éntrase en bus ar unha expresión

para o nú leo óptimo, que é aquel que minimiza o erro
ometido.

Maria Isabel Borrajo Gar ía, USC.
Dire tor: Alberto Rodríguez Casal.

Nas páxinas deste traballo n de máster detállanse varios
pro edementos para a estima ión da fun ión nú leo óptima e realízase un estudo de simula ión para

A estima ión da densidade foi un tema estudado en gran

omparalos.

Para rematar, ilústrase a apli a ión prá ti a das té ni-

profundidade e dende diferentes perspe tivas ó longo dos

as propostas, abordando a estima ión da densidade dun

anos. No presente traballo abórdase a estima ión non-

onxunto de datos reais. Ditos datos son de grande in-

paramétri a da densidade dende un punto de vista que

terese so ioe onómi o posto que están rela ionados

dire do habitual e formula por

volume de renda das familias galegas, e deixa patente a

onseguinte, novos retos

o

e desafíos.

utilidade das té ni as des ritas en dis iplinas afastadas

Neste estudo proponse eliminar a inuenza da ventá,

da estatísti a metodolóxi a.
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PLR

Models: Un paquete de R para
realizar inferen ia estatísti a en modelos de
regresión par ialmente lineais

T

est de multimodalidade: estra ríti a
e ex eso de masa

Ana López Cheda, UDC.
Dire tor: Germán Aneiros Pérez.

Jose Ameijeiras Alonso, UVIGO.
Dire tores: Rosa María Crujeiras Casais e
Alberto Rodríguez Casal.

O paquete PLRModels de R

As fun ións de densidade des riben plenamente o

ontén ferramentas de infe-

ren ia estatísti a apli adas ós modelos de regresión parialmente lineais. A primeira versión foi subida ó CRAN
en xuño de 2013, e en xaneiro de 2014 publi ouse a
versión a tual. Espe i amente, este paquete in lúe funións para realizar estima ión puntual, estima ión por intervalos de
valida ión

onanza, sele

ión do an ho de banda (por

ruzada e valida ión

ruzada xeneralizada),

om-

portamento das variables aleatorias a estudar. Con todo,
en numerosas o asións non é ne esario ter unha
teriza ión

ara -

ompleta e o interese prin ipal está en deter-

minar que valor ou valores da variable son os máis probables. No

aso das variables

ontinuas, isto redú ese

á identi a ión das modas (máximos lo ais da densidade). Aínda que existen diversas ferramentas exploratorias

ovarian-

que permiten non só estimar o número de modas, senón

za. Ademais, estas té ni as tamén se implementan para

tamén dar a súa lo aliza ión aproximada, estas non pro-

ontrastes de bondade de axuste e análise da

aso, ex eptuando a

por ionan un test estatísti o formal. Nesta liña, un dos

ión do an ho de banda) e para modelos non pa-

obxe tivos deste Traballo Fin de Máster será o de estudar

ramétri os puros (nestes, ex eptuando a estima ión por

o fun ionamento dos test existentes na literatura e fa er

modelos de regresión lineal (neste
sele

intervalos de
dous

onanza). PLRModels in lúe así mesmo

onxuntos de datos reais,

on informa ión men-

sual sobre vendas e prezos do per ebe en
des galegas, que serven, xunto

atro lo alida-

os datos simulados, para

unha nova proposta que mellore o
xa existentes para realizar un

se a densidade que xera unha mostra posúe unha moda
ou máis dunha. Finalmente, propoñeranse adapta ións
do me anismo proposto ó

ilustrar o fun ionamento das diferentes rutinas.

Traballos defendidos en xullo de 2014.

E

studo de mesas testigo nas Ele ións ó
Parlamento de Gali ia

Noema Afonso Casalderrey, USC.
Dire tor: Salvador Naya Fernández.

omportamento dos

ontraste que permita ver

aso de variables

ir ulares.

M

odeliza ión onxunta para datos lonxitudinais e de tempo ata un evento. Aplia ión a datos de transplante de fígado.
Laura Calaza Díaz, USC.
Dire tora: Carmen María Cadarso Suárez.
Titor: Fran is o Gude Sampedro.
Un obxe tivo

omún nos estudos de seguimento é

a-

Neste proxe to proponse un estudo so iodemográ o de

ra terizar a rela ión entre as medidas lonxitudinais e o

Gali ia, o traballo

tempo ata que su ede un evento. Co n de estudar dita

ele

entrase nos resultados ele torais das

ións ao parlamento galego dos últimos años (2005,

2009 e 2012)

o n de predi ir futuros resultados ele to-

aso ia ión, varios métodos foron propostos na literatura estatísti a, entre os

ales se en ontran: unha versión

rais. Con retamente o obxe tivo e atopar as mesas ele -

extendida do modelo de Cox

torais e pobos testemuña da

nais ou o modelo en dous estados ( omúnmente

omunidade galega.

Para este estudio partirase dos resultados ele torais das
últimas

onvo atorias ao parlamento de Gali ia e me-

do

on

ovariáveis lonxitudioñe i-

omo two-stage approa h). Así e todo, ditas té ni as

posúen

ertas limita ións,

o n de evitalas na e a me-

diante té ni as estatísti as, omo as distan ias entre pro-

todoloxía

por ións ou o

faise unha breve des ri ión do joint modelling para datos

oe iente de

orrela ión de Pearson bus-

oñe ida

omo joint modelling. Neste traballo,

ar aquelas mesas e pobos que maior similitude teñan

lonxitudinais e tempo ata o evento, enfo ado o estudo

os resultados xerais.

da sobrevida. Ademáis, exponse brevemente a predi ión

Como obxe tivo adi ional preténdese fa er unha apli aión Web usando a librería shiny do RStudio que fa ilite
o análise de resultados, tanto por provin ias,

do modelo e os aspe tos

omputa ionais rela ionados

o

software disponible. A motiva ión prin ipal deste traba-

omo por

llo é a apli a ión da metodoloxía joint a uns datos de

on ellos. Ademais agárdase que este proxe to fa ilite o

transplante de fígado, a n de investigar as habilidades

traballo de

ampo para futuros estudos demos ópi os en

Gali ia.
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dos perfís de gli osa postoperatorias para prever a superviven ia dos pa ientes.

Traballos de estatísti a

A

pli a ións estatísti as ao estudo da eien ia enerxéti a e a alidade do aire interior en vivendas

Irene Pastoriza Vila, UVIGO
Dire tores: Salvador Naya Fernández e
Javier Tarrío Saavedra.

S

ele ión e asigna ión de re ursos para a
onten ión de in endios forestais

Jorge Rodríguez Veiga, UVIGO.
Dire tora: Balbina Casas Mendez.
Determinar unha plani a ión óptima, que in lúa o número e o tipo, de re ursos ne esarios para a extin ión dun

O obxe tivo do presente traballo é o estudo dos pro-

in endio forestal non é un labor sinxelo, pois

blemas de e ien ia enerxéti a dende unha perspe tiva

gran número de posibilidades. A di ultade in reménta-

estatísti a. Analizaranse variables de grande relevan ia

se se a tarefa non

para a

alidade do aire interior e o

omo as rela ionadas

o

onfort térmi o, así

onsumo enerxéti o. Con elas,

tratarase de avaliar estatisti amente a
vivendas e instala ións
dos índi es robustos de
mén se propón a

apa idade das

omer iais mediante a apli a ión
apa idade. Por outro lado, ta-

onstru ión de grá os de

uados para a temperatura e o

ontrol ade-

ontido en CO2. Así,

poderanse identi ar posibles problemas dos sistemas de
ontrol

oas súas

orre toras en

ausas asinables, para tomar medidas

anto a e ien ia enerxéti a e o

onfort.

óntase

onsiste uni amente en sele

un

ionar o

onxunto de re ursos, senón que tamén se han de asignar ós diferentes momentos temporais na evolu ión do
in endio.
No traballo expóñense dous primeiros modelos de programa ión lineal enteira, un deles determinista e outro
esto ásti o, para dar solu ión ó problema da sele

ión

de re ursos. A partir destes modelos ini iais, realizase
unha xeneraliza ión determinista

o n de abordar un

onxunto de novas restri ións sobre os tempos totais de
emprego dos re ursos, suxeridas pola empresa,

on am-

Ademais utilizaranse ferramentas bási as do ontrol esta-

plia experien ia, que motivou todo o traballo, así

tísti o de

a asigna ión horaria dos re ursos nos tempos obtidos.

alidade

o obxe tivo de denir

orre tamente

os problemas e mellorar os niveles de e ien ia enerxéti-

omo

Este último modelo non se abordará polo da agora

on

a.

detalle dende o punto de vista esto ásti o aunque pode-

C

mos anti ipar a súa

lustering de series de tempo on datos
ategóri os

Javier Rivera Pinto, UDC.
Dire tores: José A. Vilar Fernández e
Manuel Gar ía Magariños.
A análise

luster é unha ferramenta estatísti a baseada

en fragmentar un
moxéneos ou
largamente

on datos

oñe ida. Por outra banda, as series de tem-

on resposta nominal son

ada vez mais

era das te noloxías da informa ión e a

omúns na

omuni a ión: se-

uen ias de datos de ADN, navega ión de usuarios en
Internet, et . Nembargante, o desenvolvemento de algoritmos

luster de apli a ión a este tipo de datos re ibiu

es asa aten ión na literatura

ientí a. Nunha primeira

parte, este traballo presenta unha revisión de metodoloxías

usto temporal de

Finalmente, in lúense os algoritmos implementados para
a resolu ión do problema no software libre R. Con eles,
analizamos os resultados obtidos en diferentes es enarios
para

omprobar o axeitado fun ionamento dos modelos.

A

pli a ións dos xogos ooperativos en
modelos de inventario entralizados

onxunto de obxe tos en grupos ho-

lusters. A súa implementa ión

de tipo multivariante ou series de tempo numéri as é
po

omplexidade e

exe u ión.

luster existentes, in luíndo pro edementos basea-

dos en modelos previos e no

ómputo de disimilaridades

entre pares de obxe tos. Posteriormente, a

onduta dal-

Alejandro Saavedra Nieves, USC.
Dire tores: Gloria Fiestras Janeiro e
Igna io Gar ía Jurado.
O Traballo Fin de Máster Apli a ións dos xogos
rativos en modelos de inventario

entralizados

oopeonsiste

nunha revisión bibliográ a dos prin ipais modelos de inventario des ritos na literatura. Neles, un grupo de axentes deben realizan os seus pedidos en

omún

o n de

ubrir as súas demandas.
En ditos modelos trátase, por un lado, de atopar a políti a óptima de pedidos e, por outro, de
os

ostes entre os axentes que

ómo repartir

ooperan dende a pers-

gunhas destas té ni as se examina sobre bases de datos

pe tiva da teoría de xogos. Este traballo

simulados mimetizando es enarios posibles para se uen-

estudo teóri o dun novo modelo de inventario, así

ias de datos nominais. A
permite extraer

ompara ión dos resultados

on lusións sobre os

dos de apli a ión de

ada té ni a.

ontextos axeita-

omplétase

a elabora ión do paquete Inventorymodel en R que
ula solu ións e as asigna ións de

o

omo
al-

ostes para os modelos

des ritos.

Os traballos n de máster presentados nesta se ión están dispoñibles na páxina web do máster: Web.
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Coñe éndonos

Coñe éndonos
Coñen endo a un so io da SGAPEIO: Igna io Gar ía Jurado.

I

gna io Gar ía Jurado é

atedráti o de Estatísti-

a e Investiga ión Operativa. A tualmente traballa

no Departamento de Matemáti as da Universidade
da Coruña.
Foi un dos so ios fundadores da SGAPEIO no ano
1992 e o primeiro presidente da so iedade entre
1993 e 1997.

Nestes momentos estou a traballar en varios artigos.
Todos eles tratan de problemas de reparti ións e uánimes dos bene ios xerados ando varios axentes
ooperan na optimiza ión do rendemento dun sistema.
Un

urso que

he gustaría fa er?

Conto on fa er antes do verán un urso sobre programa ión esto ásti a.
Que libro de estatísti a ou I.O. re omendarías?

A isto vou a responder omo galego que se dedi a
á investiga ión operativa: depende do obxe tivo que
persiga o le tor.
Se non foses estatísti o/a , que
taría ser?

he gus-

Máis que un estatísti o, eu síntome un matemáti o.
Se non fora matemáti o gustaríame ser estatísti o.
Cantos anos levas traballando en estatísti a ou IO?

Se oes estatísti a, que é o primeiro que
se he vén á abeza?

Dende que empe ei a traballar na universidade, en fe- De novo teño que responder un depende. A miña
rea ión é totalmente distinta ando es oito pronunbreiro de 1986.
iar a palabra estatísti a a un políti o en ampaña
ele toral que ando lla es oito pronun iar a un invesDes ríbenos o teu traballo
tigador.
Dedí ome á investiga ión, á do en ia, á transferen ia
e á divulga ión no ámbito das ien ias da de isión, a Que é o que máis valoras da labor da
SGAPEIO?
investiga ión operativa e a estatísti a.
O papel que exer e de aglutinador dos que nos dedi amos á estatísti a e á investiga ión operativa en
Dende a súa funda ión. Son un dos so ios fundadores. Gali ia.
Dende

ando es so io/a da SGAPEIO?

Cal foi o 1o
asisti hes?

ongreso da SGAPEIO ao que

En que

res que deberiamos mellorar?

Creo que os que nos dedi amos á estatísti a e á inO primeiro que se elebrou, que tivo lugar na Coruña vestiga ión operativa debemos esforzarnos máis por
en 1993.
fa er entender ós nosos on idadáns a importan ia da
forma ión estatísti a e matemáti a para o desenvolveO tema do teu próximo proxe to ou artimento persoal e o progreso so ial.
go?
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Sabías que?

Unha das

por M

a Jesús Casado

ara terísti as que identi an un idioma é a

mensaxe a partir da fre uen ia de apari ión das letras.

fre uen ia de uso das súas letras na es ritura e o lugar

Este libro perdeuse durante moitos sé ulos e foi atopado

de apari ión destas dentro dunha mesma palabra. Esta

no ano 1897 no arquivo Sulaimaniyyah de Estambul. Nel

ualidade ten distintas apli a ións, por exemplo, na orde
de

se expli a que só se pre isa

oñe er en qué idioma está

olo a ión das te las de algunhas máquinas, na pun-

es rita a mensaxe orixinal e as fre uen ias aso iadas a

tua ión nos xogos de formar palabras oma o S rable
(i)
e o apalabrado ; pero histori amente a fre uen ia das

apli ando a lóxi a, a letra mais fre uente do texto en-

letras e sílabas empregouse para outras

uestións mais

intrigantes, mensaxes se retas, espionaxe e mesmo se-

ada letra nese idioma para romper a mensaxe se reta
riptado

orresponderá á máis usada do idioma, e así

su esivamente.

guridade de estado.
Sabes
Na antigüidade as primeiras mensaxes

ifradas empre-

al é a letra mais fre uente no galego? deixámos-

he que o averigües por tí mesmo.

gaban té ni as de sustitu ión de letras. Este tipo de
ifrado o ulta o signi ado do texto pero non a fre-

(i) Blog Cinelis Cómo hi imos apalabrados en gallego No artigo

uen ia de apari ión das letras orixinais, que se transre

os autores expli an

omo asignaron as puntua ións das letras em-

automáti amente ás letras que as remplazan. A primei(ii)
,
ros do sé ulo IX o sabio árabe Al-Kindi (801-873)

galego VOLGa.

hoxe

(ii) Web Artigo sobre Al-Kindi.

oñe ido

omo o pai da

riptoanálise, es ribiu o
(iii)
nel se
ifradas

pregando a fre uen ia

oa que apare ían éstas no di

libro Manual des ifrado de mensaxes

(iii) Este é o libro mais antigo que se

expli a

loxía.

Dire

omo romper o sistema de en ripta ión dunha
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