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Na SGPEIO tuvemos noticia da existencia
dun código ético elaboradopolo Instituto Internacional de Estatística(ISI) paraa profesiónestatística, polo que decidimos poñernos en contacto
cosresponsables
do devanditoInstituto co propósito de solicitarlles o permisopara a traduccióne
posteriorpublicaciónen galegode dito código.
O ISI mostrousemoi receptivoa nosaproposta e xunto coa autorizaciónsolicitadaremitiunos
copias en inglés e francés do texto da Declaración adoptadapolo Instituto no ano 1985, comprometéndosea SGPEIOa facilitarlle ó Instituto
unhacopiada traduccióno galego.
Así, xunto co número anterior de INFORMEST, remitímosvos un anuncio solicitando a
vosa colaboraciónpara a traducciónda Declaración do ISI, ó cal nos respostoua compañeira
María del CarmenGonzálezVare1aofrecéndose
paraa realizaciónda meSilla.
o resultadodo traballo de traducciónrealizado por María del Cannen,a quen agradecemoso
interesee dedicaciónprestadosa esta colaboración, constitúea partecentralda informaciónpresentadanestenúmero.Ó longo do texto destecódigo deontolóxicopoderaseatopar unha orientación parao comportamentodo estatísticoantealgúns conflictos que poideran xurdir na práctica
da Estatística.
o boletín complétasecoa información incluida nassecciónsxa habituaisde INFORMEST.

Instituto Internacional de EstatÍstica
Declaración sobre ética profesional

Aceptado:agosto,1985

Traducción de María del Carmen González
Varela

Nota precedente
O compromisodo Instituto Internacional de
Estatística(International Statistical Institute, ISI)
de establecerunha declaraciónsobreética profesionalprolongousepor seteanos.O Departamento do Instituto, en respostaás peticións dos seus
membrose a unhapropostado Comité do Instituto paraFuturasDirectrices,estableceuun Comité
para un Codigo Ético para Estatísticos,en 1979,
durantea 428sesióndo ISI en Manila. O comité
traballou para prepararunha reunión plenaria na
subseguintesesiónde Bos Aires en 1981durante
a cal se desenvolveuun consensoa favor da confección dun código: o "código" deberíaestarlisto
para aceptaciónpolo Instituto durantea celebración do seucentenarioen 1985.
O comité estabacompostopor Roger Jowell
(presidente),W. EdwardsDeming, Amo Donda,
Helmut V. Mushame EdmundRapaport,e posteriormente cooptou a Edmundo Berumen-Torres,
Gilbert Motsemee RenéPadieu.
A Declaraciónque xurdiu é a resultadun extensoprocesode redaccióne corrección,de consulta coa totalidadedos membrosdo ISI, de reunións abertase consultaspor escrito que aconteceronentre decembrode 1981e agostode 1985.
A redacciónda Declaraciónprovocoumoito interese e verdadeirodebateque continuaronna se-

manaprevia á súapresentaciónperantea Asemblea Xeral do Instituto paraaprobación.
Despois da debida consideracióne deliberación a AsembleaXeral adoptoua seguinteresolución no 21 de agostode 1985:
"A AsembleaXeral do Instituto Internacional
de Estatística,
a) recoñecendoque a intenciónda Declaración sobreÉtica ProfesionalparaEstatísticosé documentarvalorese experiencia profesionaiscompartidoscomo
medio de proporcionar orientación
máis ben ca regulamento,
adopta a Declaracióncoma unha afirmación da preocupación dos seus
membrospor esesasuntose da súaresolución a promover coñecementoda
ética profesionale interesepor estaentre estatísticosdo mundoenteiro;
b) determinaenvia-IaDeclaracióna tódolos membrosdo ISI e as súasseccións
e espallala,segundoconveña,entre a
profesiónestatística.
c) eloxia ó Comité responsabledo desenvolvemento da Declaración polo seu
traballo minucioso,eficientee acertado
ó longo dosúltimos cinco anos".
De acordoco espíritoe a letra da resolucióno
Instituto Internacionalde Estatísticaten o privilexio de presentaró lector a Declaracióndo ISI sobre Ética Profesionalcoa esperanzae o convecemento de que estedocumentoaxudaráa colegas
de todo o mundo na procura dos seusobxectivos
e responsabilidades
profesionais.

Preámbulo

Os estatísticostraballan no medio dunha variedadede marcoseconómicos,culturais,legaise
políticos cadaun dos calesinflúe na énfasee enfoque da investigaciónestatística.Tamén traballan nunhade varias ramasdiferentesda súadisciplina, cadaunharequirindo as súaspropiastécnicas e procedementose o seu propio achegamentoético.
Moitos estatísticostraballanen camposcoma
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a economía,psicoloxía,socioloxía,medicina,nos
que os seusfacultativosteñen conviccións éticas
que podeninfluir na conductados estatísticosnos
seuscampos.Mesmo a travésdos mesmosmarco
e ramada estatística,os individuos podenter distintos preceptosmorais que guíen o seu traballo.
Daquela,ningunha declaraciónpodería impoñer
con éxito un conxuntoríxido de normasás cales
esperarque os estatísticosse cingan,e estedocumentonon intentafacertal.
A meta destaDeclaracióné capacita-losxuizos e decisións éticas individuais do estatístico
para seren inspiradospor experienciae valores
compartidos,mellor que impostospola profesión.
Polo tanto a Declaraciónbuscadocumentarprincipios do estudioestatísticoamplamentesostidos
e identifica-los factoresque obstrúana súaposta
en práctica.Está encadradono recoñecementode
que en ocasións a aplicacióndun principio impide a aplicacióndoutro, de que os estatísticos-de
común xeito con outros grupos profesionais-teñen obrigascontrapostasque non se podencumprir todassimultaneamente.
Daquela,ás vecesterán que facerseelecciónsimplícitas ou explícitas
entre principios. A Declaraciónnon pretenderesolveresaselecciónsnin asignarmaior prioridade
a un dos seus principios cá outro. En troques
ofrece un marco de traballo no que o estatístico
escrupulosodebería,na maior parte,poder traballar comodamente.ande secontemplensaídasdo
marco de principios, estasdeberíanse-la resulta
da deliberaciónmáis ca.daignorancia.
A primeira intención da Declaracióné así ser
inspiradorae descritivamellor que autoritariaou
prescritiva.En segundolugar, estádeseñadapara
ser aplicablena medidaen que sexaposible a diferentesáreasda metodoloxíae aplicación estatística. Por esta razón as súasdisposiciónsestán
redactadasen termos bastantexerais. Terceiro,
aíndaque os principios estánencarnadosde xeito
que teñanmáis ampla aplicación a decisiónscós
asuntosque mencionaespecificamente,a Declaración non é de ningún modo exhaustiva.Está
deseñadano coñecementode que precisaráactualización e rectificación periódicas.Cuarto,nin os
principios nin os comentariosestán vinculados
con regrasou normasxeraisescritasou non coma
a conformidadecoa lei ou as tocantesá honradez.
A Declaraciónlirnítase, no posible, ás cuestións
específicasda investigaciónestatística.
O texto estádividido en catro seccións,cada
unhadascalesconténprincipios ou conxuntosde
principios seguidosde brevescomentariossobre
os conflictos e dificultadesinherentesá súa aplicación. Os principios están interrelacionadose
polo tanto teñenque serenconsideradosxuntos;a
.

orde da súapresentaciónnon deberíaser tomada
comaunhaorde de prioridade.
Ó final de cada sección,coma aquí, proporciónaseunha bibiliografía con brevesnotaspara
aquelesque desexenproseguir nas cuestiónsou
consultartextosmáis detallados.

Bibliografía xeral
Sjoberg (1967) aínda que hoxe dalgún xeito
anticuadoproporciona bos antecedenteshistóricos. Freund (1969) está escrito baixo a sombra
do paradigma biomédico,pero inclúe unha vigorosaafirmación de Margaret Mead sobreas diferencias, na dimensiónética, entre investigación
biomédica e das ciencias sociais. Diener &
Crandall (1978) é unha discusiónxeral, particularmenteútil no referentea experimentosde campo. Reynolds(1982) (que é unha versióncondensada e actualizadade Reynolds(1979)) é un texto escrito con claridade dirixido principalmente
ós estudiantesda universidadenorteamericana.
Bulmer (1979) conténartigos reimpresose novos
sobre investigacióncon enquisase elaboración
de censosen Gran Bretaña e América. Barnes
(1980) é un intento de analizar socioloxicamente
por que a ética chegoua ser un problema e ten
unha completabibliografía do traballo ata 1978.
Bower e Gasparis(1978)presentaunha recompilación de traballospublicadosentre1965e 1976,
con comentarios. Bulmer (1982) recolle unha
completa bibliografía sobre estudiosde simulación e outras materias relacionadas. Jowell
(1983)defendeun código educativo,máis ca normativo ou xurídico, e dá unha bibliografía sobre
moitospuntos de especialinteresepara os estatísticos.Burgess(1984) céntrasena investigación
etnográficalevadaa cabopor sociólogosbritánicos. Barnes (1984) sosténque os compromisos
éticos son inevitables na investigación social.
Outras tentativasde acadar un código éticopara
os estatísticos: un primeiro intento (Deming
1972) é froito do traballo do Comitépara Estudia-los Problemassobrea Ética Profesionalcreadopolo ISI en 1969,que trata esencialmente
sobre as relaciónsentreos asesoresestatísticose os
seusclientes. Outra tentativa (ASA 1980) é obxecto de discussionentre 16 autoresno "Ethical
Guidelines for Statistical Practice: Historical
Perspective", Ponencia e Discusión na ASA do
Comité ad hoc sobre Ética Profesional (ASA
1983).Máis recentemente,
os estatísticosfrancesesdo sectorpúblico elaboraron e adoptaronun

código deontolóxico(AlS 1984). De maneira semellante,o ServicioNacional Británico de Estatística desenvolveuo seupropio Código de Práctica (GSS1984).

previr accións baseadasnos datos estatísticos.
Dende logo, gardarsedo empregodos seus descubrimentosseríamenospreza-Io
mesmopropósito de moito do estudioestatístico.
1.2Ampliandoo campode acciónda estatística

1 Obrigas coa sociedade
1.1 Considerandointeresesen conflicto
A investigación estatística baséasena
crenza de que un maior accesoá información ben fundada é beneficiosopara
a sociedade.O feito de que a información estatística pode estar mal interpretada ou mal usada, ou de que seu impacto poder ser diferente en grupos diferentes, non é de seu un argumento
convincente contra a súa recollida e difusión. Nembargante, o estatísticodebería considera-lasposibles consecuencias
de recoller e difundir tipos variados de
datos e debería coidarse dos predicibles
malos usose interpretacións.
Non existenpautasou unha fórmula xenérica
paraxulga-Iosriscos ou os beneficiosverosímiles
de varios tipos de estudioestatístico.Nembargante, o estatísticoten que ser sensibleás posibles
consecuenciasdo seu traballo (véxase cláusula
4.4), no coñecementode que o dereito da sociedade a saber das súas característicascolectivas
loita ás vecesco dereito individual a protexe-Ia
intimidade.
Toda información, tanto se é recollida sistematicarnentecoma se non, é susceptiblede mal
uso.E ningunhainformación estábaldeirade posible dano ós interesesdoutro. Os individuos po-

der ser prexudicados
pola súaparticipaciónnas

.

enquisasestatísticas(véxasecláusula4.4), ou poden danarsecon certosdescubrimentosos intereses do grupo. Un barrio en particular pode, por
exemplo, ser estereotipadonegativamentepor
unha enquisa estatísticaque atope que contén
unhaincidenciamoi alta de crime. O interesedun
grupopode sertarnéndanadopor unhaacciónsocial ou política baseadaen descubrimentosestatísticos. Por exemplo, a maior coberturapolicial
dun barrio no que se atopasealta criminalidade
pode facersea expensasde destinarpoucospolicías a barrios con pouco crime. Tal movemento
pode serdun beneficioengadidopara a sociedade
pero en detrimentodalgúnsbarrios. Os estatísticos non están, sen embargo, en condicións de

Os estatísticosdeberían usa-lasposibilidades abertas a eles para estende-Io
campo de acción da investigación estatística, e para comunica-los seusdescubrimentos para o beneficio da comunidade máis numerosaposible.
Os estatísticosdesenvolvene usanconceptos
e técnicaspara a recollida, a análisee a interpretación dos datos.Aínda que non estánsempreen
condiciónsde determina-loámbito do seu traba110ou o xeito no que os seusdatossonutilizados
e difundidos, frecuentementeson quen de influír
nesesaspectos.Máis aínda, estánen condicións
de concebirusosmáis eficientesdos recursospor
medio de, por exemplo,desenvolvertécnicasde
mostraxe ou introducir novos usos para datos
existentes(véxasecláusula4.3c).
Os estatísticosacadémicosgozan probablementedo maior grao de autonomíana aplicación
do seutraballo e na difusión dos seusresultados.
Mesmo así, dependenxeralmentedas decisións
dos financiadorespor unha bandae dos editores
de revistaspoia outra para a dirección e publicación dos seus estudios.
Os estatísticosempregadosno sectorpúblico
e aquelesempregadosno comercio e a industria
tendena ter aínda menos autonomíano que fan
ou en como son utilizados os seusdatos. Pode
que seapliquenasregrasdo segredo;podeque se
exerza presión para reter ou demora-lapublicación dos descubrimentos(ou de certos descubrimentos);seriesestatísticaspodenserintroducidas
ou suspendidaspor razónsque pouco teñenque
ver con consideraciónstécnicas.Nestescasosa
última autoridadenas decisións sobreun estudio
pode recaer no empresarioou cliente. (V éxase
cláusula2.3).
A experienciaprofesional en moitos países
suxire que os estatísticosson máis propensosa
evitar restriccións postasno seu traball0 cando
poden estipularcon anticipaciónos aspectosque
debenmantercontrolados.Os estatísticosdo gobemo poden, por exemplo, acadar acordo para
anunciardatasde publicación para varias series
estatísticas,creandoasí a obriga de publica-los
datos nas datasdebidassen coidado de factores
políticos intervintes.Similarmente,os estatísticos
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podenespecificarnos contratoscomerciaisque o
control sobre,polo menos,algúns dos descubrimentos (ou detalles dos métodos) recaerá nas
súasmansque,non nos seusclientes.Os maiores
problemassemellanacontecercando tales asuntos fican non resoltosataque os datosaparecen.
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máis vigorosamente.Wax& Cassel(1981)discute a relación entre restricciónformal e ospropios
conxuntosde valoresdo científicosocial. Frankel
(1976) refíresemáis especificamentea estatísticoso
1.1 Considerandointeresesen conflicto

1.3 Procurandoobxectividade

BAAS(1974) discuteestesconflictosnun conMentres os estatísticosoperan a través texto inglés,pero dalgún xeito anticuado agora.
dos sistemasde valores das súas socie- Baumring (1972) contrastao interesedos cientídades,deberían intentar soste-Iasúa in- ficos e as materiasde investigación,favorecendo
tegridade profesional sen temor nin ás últimas. Ackeroyd (1984), sección 6.3, trata
concesións.Deberían tamén non com- dos conflictos de interesesno estudio etnográfiprometerse nin estar de conivencia en co. Musham(1985)discuteo conflicto entreo deseleccionar métodos deseñados para reito á privacidadee o dereitoa coñecer.
A utilidade da informaciónestatísticaé raraproducir resultados enganososou en remente
posta en dúbida e a maior parte da literapresentar malos descubrimentos estatura
relevante
refirese meramenteás formas e
tísticos por comisión ou por omisión.
mediosde aumenta-lasúa utilidade. Na centésiA ciencia nuncapode ser totalmenteobxecti- ma sesióndo 1S1adicouseunha reunión a este
va, e a estatísticanon é unha excepción.A selec- tema con especialreferenciaós paísesen desención dos temasde atenciónpode reflectir un ses- volvemento(véxase: Chakravarty, (1985); Nyigo sistemáticoa favor de certosvaloresculturais trai, (1985); Williams,(1985)).
ou persoais.Amais diso, a base do empregodo
estatístico,a fonte de financiamentoe unha lista
doutros factores poden impoñer certas priorida- 1.2Ampliandoo campode acción da estatística
des,abrigase prohibicións.Mesmo así, o estatísDiener & Crandall (1978), capítulo 13, distico nuncaé libre da responsabilidade
de procurar
cute
este asunto con referenciaá investigación
obxectividadee de ser claro sobrecoñecidasbarreiras na súa consecución.Particularmente,os psicolóxica. Crispo (1975) presentaunha discuestatísticosestán chamadospor abriga profesio- sión de responsabilidadepública dendeo punto
nal a rexeitar aproximaciónsá recollida de datos, de vista canadense.Johnson(1982) trata dos risanálise, interpretación e publicación que sexan cos que surxen ó publica-los descubrimentosda
propensas(explícita ou implicitamente) a malin- investigación. Jahoda (1981) amasa vivamente
formar ou a confundir fiáis ca a promove-Ioco- as consideraciónséticas e sociais que limitan o
camiño da investigacióne a publicación dos reñecemento.
sultados.

Bibliografía: Obrigascoa sociedade

1.3 Procurandoobxectividade
Stockinge Dunwoody(1982) subliñan algunhas daspresiónsen contra da proteccióndos criterios obxectivosexercidaspolos mediosde masas. En termos máis xerais, Klaw (1970) suxire
que esescriterios nuncapodenficar seneivas.

Moitos libros ou simposiossobreética profesional conteñendiscusiónssobreo amplo contexto no que se leva adiante a investigaciónsocial,
pero na maioría dos casosestasdiscusiónsestán
espalladasa través de todo o texto. Beauchamp
et. al. (1982) contén, na parte 2, unha explícita
discusiónxeral sobrecomoe candoa práctica da 2 Obrigas cosfinanciadores e empresarios
investigaciónsocial pode ou non estar xustificada. As obrigas legais e formais do investigador
social son analizadas,no contextoestadouniden- 2.1 Aclarando obrigas e roles
se, en Beauchampet al. (1982), parte 5. Pool
(1979 e 1980) defende o non impoñer ningún
Os estatísticosdeberían aclarar previacontrol formal. Douglas (1979) fai o mesmo,
mente as obrigas respectivasdo empre-
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sario ou financiador e do estatístico; deberían, por exemplo, referir ó empresario ou financiador ás partes relevantes
dun código profesional ó cal deben cinguirse. Os informes dos descubrimentos
deberían (onde sexa axeitado) especifica-lo seurol.

2.2 Valorando imparcialmente as alternativas

Os estatísticos deberían considera-los
métodos e procedementos dispoñibles
para emcamiñar un estudio proposto e
deberían prove-Io financiador ou empresario dun consello imparcial sobre
as respectivas vantaxes ou desvantaxes
das alternativas.
2.3 Non comprometendo
resultados
Os estatísticos non deberían aceptar
condicións contractuais continxentes
cun resultado particular do estudio estatístico proposto.
2.4 Protexendoa informaciónprivilexiada
Frecuentemente os estatísticos son
equipados con información polo financiador ou empresario quen pode lexitimamente requirir que fique confidencial. Os métodos e procedementosestatísticos que foran empregadospara produci-los datos publicados non deberían,
pola contra, serenmantidos en secreto.
Un tema esencial agochadoen cada un dos
principios anterioresé a existenciadun interese
común entre o financiador ou empresarioe o estatístico mentreso propósito do estudioestatístico sexaaumenta-locoñecemento(véxasecláusula 1.3).Aínda que tal coñecementopode ser buscado para o limitado proveito do financiador ou
empresario,esacausamesmoé mellor servidase
a investigaciónse leva nunhaatmosferapropicia
a modelos altamenteprofesionais.Polo tanto a
relación entre financiador ou empresarioe estatístico debeóaser tal que capacitaraó estudioestatístico para ser emprendidodo xeito máis obxectivo posible (véxase cláusula 1.3) máis co
propósito de proporcionarinformacións e explicaciónsca de servir de apoio.
O estatísticoou asesor.independentesemella

gozar de máis liberdadecó estatísticoempregado
para insistir na aplicación de certos principios
profesionais.No seu caso, cada relación cun financiadorpodeestarsuxeitaa contratoespecífico
no que sepoidanespecificarpor adiantadoroles e
obrigas (véxaseDeming 1972). En troques, no
casodo empregado,o seucontratonon é especifico dun proxecto e xeralmenteabrangueunha
obriga explícita ou implícita de aceptarinstruccións do que o emprega.O empregadoestatístico
no sectorpúblico pode estar ademaisrestrinxido
por regulamentosestatutarioscubrindo materias
tales coma enquisasobrigatoriase segredosoficiais. (V éxasecláusula4.4).
En realidade,de calqueraxeito, a distinción
entre o estatísticoindependentee o empregadoestatísticoestá embazadapor outras consideracións. O bo xuízo do estatísticoindependenteen
insistir en certascondiciónsé con frecuenciarecortadopor restricciónsde financiamentoe pola
inseguridadeda posición do asesor.Estesproblemas afectanmenosó empregadoestatístico,con
base xeralmentemáis segurae posición menos
aillada. O empregado(particularmenteo estatístico do gobemo)é a miúdo partedunhacomunidade de estatísticosque estánnunhaforte posición
de establecerconveniose procederesque conleven os seusobxectivosprofesionaiscomodamente. (V éxasecláusula1.2).
As relacións con financiadoresou empresarios supoñenresponsabilidades
mutuas.O financiador ou empresarioten dereitoa agardardosestatísticosunha orde da súadisciplina, sinceridade
en relacióncoaslimitacións da súacompetenciae
os seusdatos(véxasecláusula3.1), franquezasobre a accesibilidadede achegamentos
efectivose
menos custososa un estudio proposto, discrección coa informaciónconfidencial.Os estatísticos
teñendereito a esperardo financiadorou do empresariorespectopolo seudominio exclusivotécnico e profesional e pola integridadedos datos.
Estasobrigaspoidan ou non poidan ser incluídas
nos contratos ou especificaciónsescritas,fican
coma precondiciónsdunha relación mutuamente
beneficiosa.
Un conflicto de obrigaspodeacontecercando
o financiadordunhaenquisadesexaasegurarpor
adiantado(digamos,nun contrato)que se acadarán certosresultados,como descubrimentos
particularesou un mínimo nivel de respostasen enquisasvoluntarias.Aceptandotal contratoo estatístico estaría comprometendoos resultadosda
investigación ó ter dado garantía implícita no
Domede suxeitospotenciaisda súapropensióna
participar ou da dirección da súa resposta.Para
satisfaceresasgarantías,o estatísticopode entón

EDITORIAL
ter que comprometeroutros principios, coma o
do consentimentoinformado (véxase cláusula
4.2).
Por riba de todo, os estatísticosdeberíanintentar asegurarque financiadorese empresarios
comprenderanas obrigasque os estatísticosteñen
non só con eles,senóncoa sociedadeenteira,cos
suxeitos,cos colaboradorese dasresponsabilidades da cidadanía do estatísticoprofesional por
exemplo,é ser abertonos métodosde xeito que a
comunidadeestatísticaó completo poida valorar
e beneficiarseda súaaplicación.Daquela,na medida en que sexapracticable,as compoñentesmetodolóxicasdasinvestigaciónsdeberíanestarceibes de restricción por confidencialidade,de tal
modo que poidan formar parte da común propiedade intelectual da profesión. (Véxase cláusula
3.2).
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condiciónsmáis recentes;Tefft (1980) ofreceestudios de casosexóticosdas percepciónsda privacidadee o segredo.Flaherty (1979) discuteas
cuestiónsformuladas pola monopolizacióndos
datos polos gobernos, mentres Bulmer (1979)
mira máispolo xeral ós datosobtidosen censose
enquisasgrandes.Carroll e Kneer (1976) dende
o punto de vista das cienciaspolíticas en América, observaa presión oficial ós científicospara
revela-lasfontes de información. Appell (1979)
sección3 dá unfeixe de dilemassurxindode varios tipos depresión oficial. Bok (1982)prescribe
normaspara o ocultamentoe a revelación.

3 Obrigas coscolegas
3.1 Mantendo a confianza na estatística

Bibliografía: obrigas cos financiadores e empresarios
2.1 Aclarando abrigase roles

Os estatísticos dependen da confianza
do público. Deberían intentar promover e preservar no seu traballo esaconfianza sen esaxera-laprecisión ou poder
explicativo dos seusdatos.

Appell (1978), sección 8, presenta exemplos
dosestudiosetnográficos.
3.2 Expoñendoe revisandométodose descubriDeming (1965 e 1972) especificaos roles do mentos
asesorestatísticoe o seucliente.
Dentro dos límites dos requisitos para
confidencialidade, os estatísticos debe2.2 Valorandoimparcialmenteas alternativas
rán prover de información adecuadaós
compañeiros para permiti-Ia avaliación
Moitos artigos xornalísticose capítulosde lidos seus métodos, procedementos,técbros discuten o tema en termos xerais. Schuler
nicas e descubrimentos. Tales valora(1982),capítulo 3, trata as dificultadesatopadas
cións deberían dirixirse ós mesmosména investigaciónpsicolóxica. Webbet al. (1966)é
todos máis ca ós individuos que os sea fonte popular para procedementosalternativos
leccionaran ou usaran.
de enquisa.
3.3 Comunicandoprincipios éticos
2.3 Non comvrometendoresultados
Barnett (1983) discute estepunto, con referenda ó seupropio contextolocal.
2.4 Protexendoa informaciónprivilexiada
SCPR "WorkingParty" (1974) é unha discusión xeral da privacidade nun contextobritánico,
agora anticuado dalgún xeito. Simmel (190B:
337-402)& (1952: 305-376)é a análise sociolóxica clásica de restricciónsno jluxo da información. Shils (1967) estendeo traballo de Simmela

Para dirixir certas investigaciónsos estatísticos precisan colaborar con colegas doutras disciplinas, así como con
entrevistadores, persoal de oficina, estudiantes, etc. Nestescasosos estatísticos deberían poñer claros os seus propios principios éticos e tomar nota dos
principios éticos dos seus colaboradores.
Cadaun desesprincipios deriva da noción de
que os estatísticosacadana súacondición e certos privilexios de accesoós datosnon só en virtu-
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de da súasituaciónpersoalsenóntaménen virtude da súa cidadaníaprofesional. Ó recoñecerse
membrosdunhacomunidade'estatísticamaior os
estatísticosdebenvarias obrigasa esacomunidade e podenesperarconsideracióndela.
A reputacióndos estatísticosinevitablemente
dependerámenosdo que afirmen os corposprofesionais de estatísticossobre das súas normas
éticasca da verdadeiraconductados estatísticos
individualmente.Ó examina-losmétodos,procedementos,contidos e informes das súasinvestigacións,os estatísticosdeberíandaquelatratar de
asegurarse
de que deixanun campode investigación nun estadoque permitaulterior accesopolos
estatísticosnun futuro. (Véxasecláusula4.1).
Os estudiosestatísticossoncon frecuenciaesforzos de colaboraciónentre colegas de niveis
distintos de experienciae de diferentesdisciplinas.As reputaciónse profesiónsde tódolos colaboradoresnecesitanterse en conta. O estatístico
deberíataménintentar asegurarque se conduzan
as investigacións estatísticasnun marco ético
acordado, quizais incorporando principios ou
consensosdoutrasdisciplinas,e que o rol de cada
colaborador estea suficientementedefinido. A
Declaraciónda Asociación Médica Mundial de
Helsinki (1975), por exemplo,dá excelenteconsello ós estatísticostraballandono campoda medicina.
.
Un principio de todo traballo científico é que
debeestarabertoa escrutinio,valoracióne posible validaciónpor compañeiroscientíficos.Debérase brindar particular atención a este principio
cando se usaranpara a análisepaquetesde programas informáticos danto tantos pormenores
como fora posible. Calqueravantaxeadvertidaó
omitir detalles das técnicas ou descubrimentos,
digamos por razóns competitivas, necesita ser
ponderadafronte ó potencial prexuízo de tal acción ó aumentodo coñecementoestatístico.
Unha das máis importantespero dificultosas
responsabilidades
do estatísticoé a de alertar ós
potenciaisusuariosdos seusdatosdos límites da
súafiabilidade e aplicabilidade.Os perigosparalelos de esaxerarou de subestima-lavalidez ou
xeneralizabilidadedos datos case sempreestán
presentes.Non poden trazarsedirectrices xerais
excepto unha recomendaciónde prudencia. A
confianzanos descubrimentosestatísticosdepende críticamenteda súa representaciónfiel. As
tentativasdosestatísticosde encubrirerros (véxase Ryten, 1981),ou incitar á sobreinterpretación,
podenon só repercutirnos estatísticosinvolucrados senóntaménno creto dos estatísticosen xeralo(Véxasecláusula1.1.).
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Bibliografía: obrigascoscolegas
3.1 Mantendoa confianzana estatística
Reynolds(1975): 598-604 discute conflictos
entre,por unha banda,obrigasde mante-laciencia obxectivae imparcial, e por outra, valorestidos como cidadánstratando de cambia-lo mundo.
Os problemas implicados en presenta-laslimitacións da precisión dos datos estatísticosé
discutidapolo miúdopor Gonzaleset. al. (1975).
Unha postura de máis controversiaen relación
coserros é expresadapor Ryten(1981).
3.2 Expoñendoe revisandométodose descubrimentos
Diener & Crandall (1978),capítulo 9, discute
a necesidadede honradez e precisión. Powell
(1983)subliña os conflictosque surxencandoun
académicoé merecenteda censurados colegas
pola causada súa conductaprofesionalincorrecta.
3.3 Comunicandoprincipios éticos
Appell (1978) trata de como alertar ós etnógrajos dosproblemaséticos.

4 Obrigascossuxeitos*

4.1 Evitando intrusiónsindebidas
Os estatísticosdeberían estar avisados
do potencial intrusivo dalgún do seu
traballo. Non teñen especial dereito a
estudiar tódolos fenómenos.O aumento
do coñecementoe a procura de información non son de seu xustificacións
ahondas para pasar por riba doutros
valores sociaise culturais.
Algúns xeitos de investigaciónestatísticasem""l1",n

c""r

m<>1C

1nh"llc;",,"c

"'"

nlltrnc

Pnñ",mnc

* Esta secciónda Declaraciónrefíreseós suxeitoshumanos,
incluíndo individuos, familias e entidadescoporativas.Para
un conxuntode pautassobreexperimentacióncon animais,
por exemplo,véxasea AcademiaSuízadasCiencias(1983).
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por caso,as mostrasestatísticaspoden ser seleccionadasseno coñecementonin o consentimento
dos seus membros;pode buscarsecontacto con
suxeitosnon avisadospreviamente;pode que se
faganpreguntasque ofendanou causenanguria;
poidaque se asexeá xente seno seucoñecemento; pódeseobter información por terceiros. En
esencia,a xentepode ser molestadaou agraviada
polas enquisasestatísticasdunha variedade de
maneiras,moitasdascalesson difíciles de eludir.
(Véxasetaméncláusula1.3).
Un xeito de evitar molestiasós potenciaissuxeitos é facer máis uso dos datosdisponiblesen
troques de emprenderunha nova enquisa. Por
exemplo,facendomaior uso estatísticodos rexistros administrativos,ou relacionandorexistros,
pode elaborarseinformación sobre a sociedade
que doutro modo tería que ser recollida de novo.
Mnda que algúnsindividuos podenter reparosen
que os seusdatossexanempregadospara un propósito distinto do proxectado,non deberíanverse
prexudicadospor tales usos sempre que sexan
protexidasas súasidentidadese que os propósitos sexanestatísticos,non administrativos.
Corno argumenta Cassell (1982), a xente
pode sentirsedanadasen estar prexudicadapola
investigación:podensentir que fora tratadacoma
obxectosou númerossenrespectopolos seusvalores individuais nin pola súa intimidade. En
moitos dos estudios estatísticos que causaron
controversia, a cuestión tivo que ver bastante
máis coaintrusión na intimidadee o terreopersoal dos suxeitosou co abafamentodos mesmosó
recoller "demasiada"información, con ou sen o
prexuízo dos suxeitos.Expoñendoos suxeitosa
unha sensaciónde seren danados,quizais polo
método de selección,ou facéndollestornar concienciado que non buscannin queren,os estatísticos son vulnerables á crítica. (V éxase tamén
cláusulas3.1, 4.3c, 4.5 e 4.6).
4.2 Obtendoconsentimentoinformado
Os estudios estatísticosque conlevan a
participación activa dos suxeitos humanos deberían basearseno posible no seu
consentimento libre e informado. Mesmo se se require por lei a participación
debería con todo ser tan informada
como se puidera. En enquisas voluntarias, os suxeitosnon terían que te-la impresión de que son requiridos para participar; deberían estar ó tanto do seu
dereito a abandonar en calquera fase
por calquera razón e a retira-los datos

proporcionados ata entón. Non debera
reterse deliberadamente a información
que fora propensa a afecta-la vontade
de participar dun suxeito.
o principio do consentimentoinformado por
partedos suxeitosé necesariamente
impreciso,xa
que para a súa interpretacióndependede supostos non declaradossobrea cantidadede información e a natureza do consentimentorequirido
para constituír unha práctica aceptable.A cantidadede información precisadapara asegurarque
o suxeitoé informado axeitadamentedo propósito e índole dunhaenquisaé propensaa variar dun
estudioa outro. Non podenelaborarseregrasuniversais. Nun extremo é desaxeitadoasolagara
potenciaissuxeitosen detallesnon pedidose incomprensiblesda orixe e do contidadunhaenquisaestatística.No outro extremoé desaxeitadocalar feitos materiaisou enganarós suxeitossobre
tales asuntos.(V éxansecláusulas4.3d e 4.4). O
requisito de información apropiadaclaramentese
atopaentreestasdúasposiciónspero a súalocalizaciónda información subministradaé tan importantecomaa cantidade.
Un consello tense que dar sobre cales elementos da información son tendentesa resultar
fundamentaisna vontadede participardun suxeito. Os seguinteselementosestán entre aqueles
dos que sepoderíaface-Iaselección:
(i) propósito do estudio, implicación política,
etc.;

(ii) identidadedo/sfinanciador/es;
(iii) usosprevistosdos datos,formato de publicación, etc.;
(iv) identidadedo entrevistador/experimentador
e
baseorganizativa;
(v) métodopolo cal fora escollido o suxeito (estructurada mostraxe,etc.);
(vi) rol do suxeitoen estudio;
(vii) posibledanoou incomodidadeó suxeito;
(viii) graode anonimatoe confidencialidade;
(ix) medidaspropostasde almacenaxedos datos,
graode seguridade,etc.;
(x) metodoloxíado estudio (tempo ocupadopor
participante,etc.);
(xi) sea participacióné voluntariaou obrigatoria
(a) se é obrigatoria,consecuencias
potenciais
da non colaboración
(b) se é voluntaria,dereito a retira-lo consentimento (e candoesedereitodesaparece);
(xii) se os feitos fundamentaisforan ocultos ( e
candoou setalesfeitos seránrevelados).
Ó seleccionardestalista, o estatísticodebería
considerarnon só aqueleselementosqueconsidera fundamentais,senónaquelestalesque o suxei-
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to tendaa tal considerar.cadaparte ben pode ter
interesesespeciais(e diferentes).Como xeito de
completa-lainformación seleccionada,o estatístico pode escqllerdar ós potenciaissuxeitosunha
declaración dos seus dereitos (véxase Jowell,
1981) que os informe do seu dereito á información pero deixe ó control do suxeito a selección
de detallesengadidos.
Dado que a especificaciónda axeitadainformación varía, tamén o fai a especificaciónde
consentimentoinformado. A participación dun
suxeitonun estudiopodebasearsemáis no asentimento reticente ca na cooperación afervoada.
Nalgúnscasos,o estatísticopode sentir que é correcto suscitarun sentido do deber de participar
paraminimiza-lo sesgode ser voluntario. A fronteira entrea persuasióntácticae a coaccióné moi
estreitaás vecese probablementeé máis fácil recoñecelaca estipulala.En calqueracasoa afirmación xenérica máis específicaque pode facerse
sobreconsentimento"adecuado"é que non chega
á coerciónnin á participacióncompleta.
En ocasións,un elementocontroladorimpide
o accesoós suxeitosde tal xeito que os estatísticos non podenachegarsea elesdirectamentepara
a súa participación sen o permiso do elemento
controlador.Ó tempo que os estatísticosrespectan os intereseslexítimos do elementocontrolador deberíanaíndacinguirseó principio de obter
directamentedos suxeitos consentimentoinformado unha vez que acadarano accesoa e1es.
Nestescasosos estatísticosnon deberíandelegala súa responsabilidadede protexe-Iosintereses
do suxeitono elementocontrolador.Deberíantamén ter tino de non alterar por descoidoa relación entreo suxeitoe o elementocontrolador.
O principio do consentimentoinformado é,
en esenciaunhaexpresiónda crenzana necesidade de francos e respectuososintercambiosentre
estatísticose suxeitoshumanos.Claramentenon
é unha condición previa da investigaciónestatística. Nembargante,o carácteraceptabledas estatísticasdependecadavez máis non só de consideraciónstécnicassenóntamén da vontadedos estatísticosde outorgarenrespectoós seussuxeitos
e de tratamoscon consideración(véxasecláusula
4.1). Os estatísticosdeberíanintentargarantirque
os suxeitos comprendano propósito do estudio
estatísticomesmocandoa participacióndo suxeito sexarequiridapola lei.
4.3 Modificaciónsdo consentimentoinformado
En ocasións,as consideraciónstécnicas
ou prácticas impiden acada-lo consenti-

mento informado a priori. Nestescasos,
os intereses dos suxeitos deberían ser
salvagardados doutros xeitos. Por
exemplo:
(a) "Respectando dereitos nos estudios
de observación". Nos estudiosde observación, onde os modelos de comportamento son rexistrados seno coñecemento dos suxeitos, os estatísticosdeberían
ter coidado de non viola-lo, poida que
ben chamado, "terreo privado" dun individuo ou dun grupo. Este variará
dunha cultura a outra.
(b) "Tratando con representantes".Nos
casos onde sexa utilizado un representante para contesta-las preguntas no
nome do suxeito, digamos porque o accesoó suxeito non é económicoou porque o suxeito se atopa demasiadoenfermo ou é demasiado novo para participar directamente, deberíaseter precaución de non infrinxi-lo "terreo privado"
do suxeito e de non altera-la relación
entre suxeito e representanteonde existan indicacións ou resulte que o suxeito
rexeitaría que certa información fose
revelada. Tal información non debera
ser tomada por representante.
(e) "Uso secundario dos rexistros". Nos
casosonde un estatísticorecibira acceso
a, digamos, rexistros médicos ou outro
material de investigación para un estudio novo ou adicional, o permiso do depositario para usa-los rexistros non debería liberar ó estatístico de ter que
considera-lasreaccións,sensibilidadese
intereses verosímiles dos suxeitos afectados incluíndo o seu dereito ó anonimato.
(d) "Enganando suxeitos potenciais".
En estudiosonde os obxectivosda medida impidan a revelación de información
relevante ós suxeitos, os estatÍsticosdeberían pondera-las posibles consecuencias de calquera enganoproposto. Reter
información fundamental ou malinformar ós suxeitos sopón un engano, ben
por omisión ou ben por comisión, temporal ou permanente, que atopará lexÍtima censura senon é xustificado.
Apareceun serio problema para os estatísticos cando os requisitosmetodolóxicosentranen
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conflicto co requisito de consentimentoinformado. Existen moitos casosnos que a subministración de información contextual ós suxeitos(poñamospor cas9, sobreo propósito ou o patrocinio do estudio),ou incluso o procesode avisalos
de que son suxeitos(comanos estudiosde observación), seríapropensoa provocarun cambio ou
reacciónque abateríaou interferiría no obxectivo
de medición encubertaou deliberadoenganoen
prol da precisión.
Os anterioresprincipios urxen extrema precaución nestescasose aconsellanós estatísticos
que respectenos desexosdos suxeitos.Daquela,
nos estudiosde observaciónou nos estudiosque
contencon representantes,
o principio paraseguir
é que sedeberíatomar comanegativaa participar
o.sinxelo acenode desganapor parte dun suxeito
non informadoou non consentinte.Similarmente,
no casodo uso secundariode rexistros,os estatísricos deberíanrespectarcalqueraobriga xa contraídacos suxeitos.Outro rumbo de conductacalquera nestes casos probablementemanifestaría
unha falta de respectopolos interesesdo suxeito
e desfaríaos alicercesda relación entre suxeito e
estatístico.
Os estudiosestatísticosque involucran o engano deliberadodos suxeitospor omisión ou comisión son raros e ó sumo difíciles de defender.
Existenclarasvantaxesmetodolóxicasdo engano
nalgúnsestudiospsicolóxicos,por exemplo,onde
revela-lopropósitotenderíaa sesga-lasrespostas.
Pero,como argumentanDiener e Crandall (1978)
"a mesmaciencia estáedificada sobreo valor da
verdade";daquela,o enganofeito polos científicos tenderáa destruí-lo seu creto e a súareputación (véxasecláusula3.1). Se o enganofose amplamentepracticadonos estudiosestatísticos,os
suxeitos, en efecto, aprenderíana non "confiar
naquelesque por contrato social son tidos por
dignosde confianzae en quen seprecisaconfiar"
(Baumrind,1972).
Nembargante,non sería realista proscribi-lo
enganona investigaciónestatísticacoma proscribilo na interacciónsocial. Emprégaseun engano
menor en moitas formas de contacto humano
(tacto,adulación,...)e os estatísticosnon son menos propensosca o resto da poboación a seren
culpablesde talesprácticas.De tódolos xeitos ós
estatísticose ós seus colaboradoresquédalle-lo
deber de non seguir métodos de investigación
que tendana infrinxir valoreshumanose sensibilidades. Facelo, sexan cales sexan as vantaxes
metodolóxicas,seríapoñeren perigo a reputación
dosestatísticose a confianzamutuaentrea sociedadee os estatísticos,cousaque é un prerrequisito para moitos traballos estatísticos. (Véxase
cláusula3.1).

4.4 Protexendoos interesesdos suxeitos
Nin o consentimento dos suxeitos nin o
requisito legal de participar absolve ó
estatístico da obriga de protexe-Io suxeito, no posible, contra efectos potencialmente prexudiciais da participación.
O estatístico debería tratar de minimiza-las molestiasa ámbolos suxeitosen si
e relacións destesco seumedio.
Pode aparecer prexuízo ós suxeitos como
unha indebidatensiónde participar,perdada autoestima,dano psicolóxico ou outros efectoscolaterais. Varios factores poden ser importantes
para xulga-la razón do risco fronte ó beneficio
dunha enquisaparticular, coma a probabilidade
de risco, o número de xente nesterisco, a gravidadedo danopotencial,a utilidade anticipadados
descubrimentosnos calesben poucosson usualmentecuantificables(véxaseLevine, 1975).
Candoa probabilidadeou gravidadepotencial
do dano é grande,os estatísticosatopanun serio
dilema. Un estatísticopode, por exemplo,verse
envolto nun experimentomédico no cal estean
presentesriscos de certa magnitudecos suxeitos.
Se se poden atopar voluntarios que foran avisados dos riscos, e se o estatísticoestáconvencido
da importanciado experimento,¿deberíaopoñerse senembargoó experimentoá vista dos riscos?
Nestas circunstancias,probablementeo mellor
consello é que se pida consello dos colegas e
doutros individuos, especialmentedos que non
teñenparteno estudioou experimento.
Os interesesdos suxeitos poden tamén ser
prexudicadosen virtude da súapertenzaa un grupo ou sectorda sociedade(véxasecláusula 1.1).
Deste xeito, os estatísticospoucas veces poden
reivindicar que un estudioprospectivoestábaleiro de posiblesdanosós suxeitos.Podenreivindicar que, como individuos, os suxeitosseránprotexidos polo mecanismo do anonimato. Pero,
coma membros dun grupo ou como en efecto
membros da propia sociedade,ningún suxeito
pode ser eximido de posible efecto dasdecisións
baseadasen descubrimentos
estatísticos.
4.5. Mantendoa confidendalidadedos rexistros
Os datos estatÍsticosnon teñen relación
coas identidades individuais. Son recollidos para respostar preguntas coma
"¿Cantos?" ou "¿En que proporción?"
e non" ¿Quen?". As identidades e rexistros dos suxeitos colaboradores(ou non
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colaboradores) debería polo tanto ser
mantida confidencial sexaou non explicitamente acordada a confidencialidade.

4.6 lnhibindo a revelaciónde identidades
Os estatísticosdeberían tomar medidas
adecuadaspara previr que os seus datos sexan publicados ou difundidos nun
xeito que permita desvelar ou inferi-Ia
identidade duo suxeito.

plota-Ia abraiante capacidadedos ordenadores
para camuflaridentidadese aumenta-laseguridadesdos datos.

Bibliografía: abrigas cossuxeitos
4.1 Evitandointrusiónsindebidas

Boruch & Cecil (1979 & 1982)describentécnicas estatísticase de mostraxepara preserva-la
intimidade.Hartley (1983) destacaas ameazasá
Podeque non existan salvagardastotais con- privacidade que conlevanvarios procedementos
tra incumprimentosda confidencialidadeque é o de mostraxe.Michael (1984)é unharelaciónxordescubrimentode datosidentificadosou identifi- nalística das ameazasá intimidadede toda procablesen contradunhaobriga implícita ou explí- cedencia en Gran Bretaña. Mirvis e Seashore
cita coafonte. Existenmoitos métodosparadimi- (1982) é unha discusiónxeral da investigación
nuí-Ia probabilidadede tales incumprimentos,o en organismos,onde as preguntassobre o apromáis común e potencialmentesegurodos calesé piado alcance da intromisión e da intervención
o anonimato.A súa virtude coma sistemade se- son particularmente agudas. Reevese Harper
guridade é que axuda a previr incumprimentos (1981) é un texto sobrea investigaciónnos orgainvoluntarios da confidencialidade.Mentres os nismosno contextoda industria británica.
datoscirculen de incógnito, serámáis difícil atriA necesidadedalgunhaintrusión na intimidabuílos a individuosou a organismos.
de dos enquisadospara recoller informaciónque
Hai un forte motivo para concedercategoría
só pode ser obtida con entrevistasindividuais é
legal de privilexio ós datosestatísticosidentificareferidapor Bryant e Hansen(1976).
bles de xeito que o accesoa e1espor terceiros
sexalegalmentecortadona ausenciado permiso
do estatísticoresponsable(ou dos seussuxeitos).
Mesmo sen tal protecciónlegal, non obstante,é 4.2 Obtendoconsentimentoinformado
responsabilidades
do estatísticosasegurarque seWax(1979 & 1982)argumentaa impropiedaxan protexidasasidentidadesdos suxeitos.
de
de
requirir consentimentoinformadona invesO anonimatosó non é de ningún xeito unha
tigación
etnográfica,mentresCapron (1982) degarantía de confidencialidade.Unha particular
configuracióndos atributospode, coma unha pe- fende tal requisito.O'Connor (1976)discuteprogadadactilar, a miúdo identificar ó seuposuidor blemasna interpretacióndo consentimentoou da
alén da dúbida razoable.Así que os estatísticos carencia del en marcos xerarquizadoscoma os
necesitancontrapoñerse
ás oportunidadesdoutros cárceres.Bulmer (1982)presentaun amploargude inferir dos datosas identidades.Podendecidir mentocontra a enquisasocial encuberta.Singer
agrupa-losdatos de xeito tal que camuflen as (1978) e Jowell (1979) ofrecenprobas empíricas
identidades(véxaseBoruch & Cecil, 1979) ou dos diferentes efectos de buscar consentimento
empregarunha variedadede medidasaccesibles informadonos enquisados.
A importanciado principio do consentimento
que busquenimpedi-Ia deteccióndas identidades
seninflinxir dano moi serio ó conxuntode datos informadopara as enquisasestatísticasé discutiagregados(véxase Flaherty, 1979). Nestas cir- do criticamentepor Dalenius (1983) e cuestionacunstanciasé inevitablecertamágoadasposibili- do por Hansen(1983).
dadesda análise,pero necesítaseponderarfronte
ó prexuízo potencial ás fontes dos datos na au4.3 Modificación do consentimentoinformado
senciade tal acción.(VéxaseFinney, 1984).
O uso estendidodascomputadorasé considerado a miúdo unha ameazaós individuos e orgaDouglas (1979) argumentacontra os requisinismosporqueprové de novosmétodosde descu- tos formais de obter consentimento. Geller
brimento e conexión de rexistros identificados. (1982)fai suxestiónssobre como evitar ter que
Por outra banda,o estatísticodeberíaintentar ex- engana-los suxeitos da investigación. Form
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(1973) trata por completo as relacións entre
cientificose elementoscontroladores.
4.4 Protexendoos interesesdossuxeitos
Baumrind (1972) é un alegato en prol da
prioridade dos interesesdos suxeitosda investigación. Klockars (1979) discutecomo tratar con
esesinteresescando parecen ser antisociais ou
ilegais. Freidson (1978) razoa a favor da destrucción sistemática de tódolos identificadores
dos individuosnos datos.Okely (1984)discuteos
riscos de publicar descubrimentosacerca dun
grupo social identificable en Gran Bretaña. Leo
(1982)dá o estudiodun casode investigacióndirixida a aumenta-lobenestardunha comunidade
desfavorecida.O Consello Canadense(1983)
examinaas consecuencias
éticasparticulares que
poden aparecer nalgúns paísen en desenvolvemento.
4.5, 4.6 Confidencialidadee revelaciónde identidades
Boruch & Cecil (1979 & 1982) provén respostastécnicas.Hartley (1982)discutea relación
entremostraxee ocultación.
Aspectoslegais e técnicos da protección de
datos estatísticosdos individuos sonpresentados
por Dalenius(1979) e Durbin (1979) no contexto
das leis e usosdos seusrespectivospaíses:Suíza
e Reino Unido.

.
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RESUMO

Reunión do 11de setembrode 1995

DOS

BREVES

Próximamenteeditarase unha nova relación
de membrosda SGPEIO,na que se incluirán os
nomes,enderezo
s e actividadesprofesionaisdos
socios,polo que solicitamosa vosa colaboración
pararemitimos antesdo 20 de decembroasvariacións que se teñan producido nos vosos datos
(podédesnosremitir unha copia da solicitude de
inscripción que se inclúe na última páxina deste
númeroindicandoditasvariacións).

Dos temas tratados nesta reunión compre
destacar o encargo á empresa de marketin
TORNÉ ASOCIADOS do deseñoda imaxe corporativada SGPEIO:siglas,logotipo,...Acordouse taménnestareunión solicitar ó Departamento
de Estatísticae InvestigaciónOperativada Universidadede Santiagoque se encargueda organiAsimesmo,recórdasea aquelesmembrosda
zación do nI CongresoGalego de Estatísticae SGPEIO que ainda non teñan aboadoa cota do
Investigaciónde Operacións.
presenteexercio 1995a necesidadede que fagan
dito abonoá millar brevidadeposible.

NOVAS DOS MEMBROS DA SOCffiDADE

ALTAS NA SOCIEDADE
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NOVAS DO INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

Desde Abril de 1995 admitiusecomo membrosindividuais da SGPEIOa
Publicaciónsdo Instituto Galegode Estatística
D. PaulinoAlegre Fidalgo
Dna.María del Mar Álvarez Paredes

Últimas publicacións:

D. CarlosAndión Hermida

.

Dna. María Auxiliadora Blanco Santás
Dna. RamonaRita BreaLago

.

Dna. Ana María CastroGonzález

.

Dna. Nataliadel CañoPereira
Dna. María TeresaDíaz López

.

D. JoséRamónEntenzaVidal
D. RubénFemándezCasal
D. JesúsFontenlaMartínez
D. JoséÁngel GarcíaGarcía

.
.

.

D. XenaroGarcíaSuárez
Dna. YolandaGómezVázquez
Dna. SusanaGuerreroPaz

.
.

Dna. Ana Belén LavandeiraTroitiño

Enquisa de Poboación Activa. 10 trimestre
1995.
Prezos e Índices de Prezos Agrarios. Leite.
Xuño 1994.
Boletín de SeriesEstatísticasde Galicia. Indicadores socioeconómicosde conxuntura. 4°
trimestre 1994(pvp 1.000).
Enquisa Mensual de OcupaciónHoteleira de
Galicia. Xullo 1995.
Nacementos.1993.
CantasdasAdministraciónsPúblicasGalegas.
1991.
ClasificaciónNacional de ActividadesEconómicas. CNAE 93. Tomo 11Notas explicativa
(Traducción).
ContabilidadeRexionalde Galicia. 1991.
Estatísticade Comercio Exterior. 1993. Galicia (pvp 2.500).

Dna. Mónica Marta López Pérez
Dna. María ConsueloOtero Y áñez

Publicaciónsde próxima aparición:

Dna. Marina PardalVarela

.

Dna. María do CarmePardoFemández
Dna. Ana PérezGonzález

.

Dna. BegoñaPeteiraCarballo

.

Dna. Mónica RemiseiroGonzález
D. JavierRocaPardiñas

.
.

D. AndrésRodríguezFroján
D. CristóbalJoséRojasMontoya

.

D. Alberto SaavedraMéndez

.

Dna. María IsabelSánchezGonzález

Enquisa de Poboación Activa. 2° trimestre
1995.
Enquisa Mensual de OcupaciónHoteleira de
Galicia. Agosto 1995.
Enquisa de Explotacións de Vacún 1992,
1993.
Galicia en cifras. Anuario 1994(pvp 3.000).
Estatísticasdo Mercado de Traballo. Anuario
1994(pvp 3.000).
Movementosmigratorios en Galicia 1993.Datos municipaise provinciais.
Prezos e lndices de Prezos Agrarios. Leite.
Agosto 1995.
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VISITAS DE INVESTIGADORES
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Os que estedesinteresadoseÍí obter información mais detalladasobreos contidosdas conferenciasrecollidasnestasección,podedessolicitala ós Departamentos
correspondentes.
Visita do profesor Dov Samet
o Profesor Dov Samet,da Universidadede
Tel-Aviv (Israel), impartiu o día 23 de maio de
1995no Departamentode Estatísticae Investigación Operativa da Universidade de Santiago a
conferencia titulada Belief affirming in learning
processes.

Visita da profesora Irene Gijbels
o día 30 de millo de 1995 a profesoraIrene
Gijbels, da Universidade Católica de Lovaina
(Bélxica), impartiu no Departamentode Estatística e Investigaciónde Operacións da Universidade de Santiagoa conferenciatitulada Estimation
in generaIizedpartially linear singIe-indexmodeIs.

,

Contrastesde bondadede axuste
Una visión general de los testsde bondadde
ajuste en modelos de regresión,polo profesor
WenceslaoGonzálezManteiga (Universidadede
Santiago).
Un contraste consistente de significación,
polo profesor Miguel Delgado (Universidade
CarlosnI de Madrid).
Contrastesbootstrapde bondadde ajustecon
errores dependientes,polo profesorJuanManuel
Vilar Fernández(Universidadeda Coruña).
Datoscon censurae truncamento
Selecciónde la ventanaen la estimaciónde
la densidadcon datos censuradosy truncados,
polo profesorCésarSánchezSellero(Universidade de Santiago).
Una correcciónpara el estimadorde la función de razóndefallo acumuladapara datoscensurados con covariables, pola profesora María
del CarmenIglesias(Univérsidadede Vigo).
Modeloscon dependenciae datosespaciais

Regresiónpolinómica local con datos dependientes,polo profesorMario FranciscoFemández
(Universidadeda Coruña).
Estimaciónde la moday la modacondicional
Invitado polo Departamentode Estatísticae
Investigaciónde Operaciónsda Universidadede con datos dependientes,polo profesorAlejandro
Santiago,o profesor Olaf Bunke, da Universida- Quinteladel Río (Universidadeda Coruña).
Técnicasde remuestreopara datos espaciade Hümbolt de Berlín (Alemania),impartiu o día
30 de maio de 1995a conferenciatitulada Boots- les, pola profesoraMaría del Pilar GarcíaSoidán
trapping and momentestimatesin heterocedastic (Universidadede Vigo).
regressionmodels.

Visita do profesor Olaf Bunke

Outrostópicos
Seminario de inferencia non paramétrica de
curvas

El WARPingde la estimaciónde la función
de densidadcondicional, por D. Manuel Ángel
Os días 12 e 13 de xullo de 1995,organizado CarballeiraRomero(EmpresaNacionalBazán).
Inferencia bootstrap en poblacionesfinitas:
polo Departamentode Matemáticasda Universiuna
visión general,por Dna. María JoséLombardadeda Coruña,tivo lugar na Pacultadede Informática da Universidadeda Coruñaun seminario día Cortiña.
sobreinferencianon paramétricade curvas,organizado en catro sesións dedicadasa distintos aspectosdestecampode investigacióne no que se
impartironas seguintesconferencias:

~

4th International Workshop on Artificial Intelligence in Economicsand Management

International Workshop on Game Theory and
Politics & SpanishMeeting on Game Theory

Tel-Aviv (Israel), do 8 Ó 10 de xaneiro de
1996.

Santiagode Compostela,do 2 Ó5 de xullo de
1996.

9th International Working Seminar on Production Economics

CESA' 96. Computational Engineering in Systems Applications
Lille (Francia), do 9 Ó 12 de xullo de 1996.

Innsbruck(Austria), do 12 Ó23 de xaneirode
1996.

Round-Table IASE
Granada,do 23 Ó26 de xullo de 1996.
IBC'96: 18th International Biometric Conference
Amsterdam (Holanda), do 1 Ó 5 de xullo de
1996.

International Conferenceon Applied Statistics
in Businessand Economics
Moscova (Rusia), do 25 Ó 31 de agosto de

1996.
Conference in Applied Statistics in Agriculture
Manhattan (Kansas. USA), do 28 Ó 30 de

Environmental Statistics: Satellite Conference
to the 4th World Congress of the Bernoulli
Society

28e Journées de Statistique de L' Association
pour la Statistique et sesUtilisations
QuebecCity (Canadá),do 27 Ó30 de millo de
1996.

Broo (RepúblicaCheca),do 20 Ó24 de agosto de 1996.

COMPSTAT' 96. XII Symposium on Computational Statistics
Barcelona, do 26 Ó 30 de agosto de 1996.

4th International Applied Statistics in Industry Conference
Dallas (Texas.USA), do 3 Ó 5 de xunio de
1996.

3rd International Conferenceon Forensic Statistics
Edimburgo (Reino Unido), do 1 Ó 3 de xullo
de 1996.

4th World Congressof the Bernoulli Society
Viena (Austria), do 26 Ó 31 de agosto de
1996.

20th Conference on Regional and Urban Statistics (SCORUS)
Madrid, do 14 Ó 17 de outubro de 1996.
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SociedadeGalegapara a Promoción da
EstatÍstica e da Investigación de
Operacións

Departamentode Estatísticae 1.O.
Pacultadede Matemáticas
CampusUniversitario
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Desexapertencer'áSOCIEDADEGALEGA PARA A PROMOCIÓNDA ESTATÍSTICA E DA INVESTIGACIÓN DE
OPERACIÓNS comomembroindividual, contribuindocoa cota anualcorrespondente
(cotaordinaria5.000pesetas;cota
estudiantes2.000pesetas).
Indíquese a fonDa de pago:
1

D enviandopor correochequea nomeda Sociedade
D ingresona c/c n° 387-304-67/8da oficina do CampusUniversitariode CaixaGalicia (Santiagode Compostela)
Ddomiciliando o pago(cúbrasee asínesea autorizaciónde domiciliación adxunta).
. ... ...
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AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN
EstimadosSres.:
Rogo a vostedesque, a partir desta
datae atanava aviso,teñana ben compensara
traversoda miña canta os recibos que ó meu
nome presentea SociedadeGalega para a
Promoción da Estatística e da Investigación
de Operacións,
Atentamente,

Data:
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