
 

 

English	below	
Português	abaixo	
	

Miguel	Antonio	Palacios	
	

	
	
	

Español	
	

 Breve	biografía	del	candidato.	
	

Nací	en	Guatemala	en	1981.		

Tuve	una	formación	educativa	primaria	en	un	colegio	catolico	donde	me	eduque	tambien	en	la	fe.		

Me	 gradué	 de	 Bachiller	 en	 computación	 en	 el	 1999	 en	 la	 plena	 ebre	 del	 Y2K,	 desde	 1994	 tuve	 contacto	 con	 las	

computadoras	por	lo	cual	despertó	mi	interés	en	ellas	y	como	funcionan,	Inicie	mis	estudios	de	Ingeniería	en	Sistemas	

en	el	año	2000	mismo	año	que	inicie	a	trabajar	en	la	empresa	de	telecomunicaciones	en	la	cual,	hoy	después	de	19	

años	laboro	como	gerente	de	ingeniería	y	planicacion	de	red	IP.		

Mis	 estudios	 en	 Ciencias	 y	 Sistemas	 de	 computación	 y	mi	 trabajo	 en	 telecomunicaciones	me	han	 ayudado	 a	 tener	

conocimientos	para	la	convergencia	de	ambos	mundos	que	hoy	en	día	se	están	presentando.		

Tengo	12	años	de	casado	y	actualmente	vivo	en	la	ciudad	de	Guatemala.		

	
 Háblanos	de	ti.	La	persona	y	sus	intereses.	

	

Me	interesa	la	tecnología	y	como	esta	ayuda	a	mejorar	la	vida	y	la	interacción	en	la	sociedad,	la	evolución	de	la	misma	

y	entender	los	cambios	importantes	que	se	necesitan	para	que	esto	ocurra.		

Mi	principal	motivador	en	la	vida	es	obtener	retos	profesionales	y	resolverlos	adecuadamente	para	obtener	éxitos	y	

graticaciones.		

Cómo	interés	personal	me	gusta	el	Beisball	y	práctico	el	running,	participando	y	preparándome	para	carreras	de	media	

maratones.	Me	 encanta	 el	 running	 porque	me	 hace	 competir	 contra	mi	mismo	 para	mejorar	 día	 a	 día	 contra	mis	



 

 

propios	récords	y	objetivos.		

 Háblanos	de	tu	trayectoria,	tu	formación	y	desarrollo	profesional.	

Tengo	un	BS	en	Computer	Engineering	de	la	AIU.		

Pensum	cerrado	de	Ingeniera	en	Sistemas.	Universidad	Mariano	Gálvez	de	Guatemala.		

Máster	in	Business	Administration	MBA	por	la	Universidad	Católica	de	Chile.		

Profesionalmente	 en	 laborado	para	 la	misma	empresa	 por	 19	 años,	 por	 lo	 cual	 he	 tenido	diferentes	 cargos,	 desde	

técnico	 de	 soporte	 dial-up,	 coordinador	 de	 técnicos,	 coordinador	 del	 NOC,	 coordinador	 del	 ISP,	 gerente	 de	

infraestructura	IT	y	desde	el	2010	el	puesto	actual	como	Gerente	de	ingeniería	y	planicacion	de	TX/IP.		

En	 mi	 puesto	 actual	 estoy	 encargado	 de	 la	 planicación	 y	 crecimiento	 a	 futuro	 de	 la	 red	 IP	 para	 transmisión	 de	

tecnologías	Mobiles,	residenciales	y	de	B2B.	La	cual	involucra	el	manejo	del	presupuesto	de	inversión,	su	justicación	y	

ejecución	en	tiempo	para	ser	habilitador	de	negocios	futuros.		

	
 Cuenta	cómo	nació	tu	interés	por	participar	en	LACNIC	y	cuál	es	tu	historia	con	LACNIC.	

	

He	sido	representante	de	la	entidad	a	la	cual	representó	en	Lacnic	desde	su	creación	hace	15	años.		

He	participado	en	varias	reuniones	y	actividades	de	Lacnic	y	Lacnog	durante	esos	años.		

Mi	 interés	 de	 participar	 activamente	 en	 Lacnic	 es	 que	 creo	 rmemente	 en	 la	 organización	 y	 su	 función	 hacia	 la	

comunidad,	la	cual	es	su	razón	de	ser	y	de	funcionamiento.	Durante	estos	años	he	visto	que	Lacnic	es	transparente	en	

su	funcionalidad	por	 lo	cual	me	siento	 identicado	en	esta	forma	de	funcionar	y	quiero	continuar	con	 la	misma	linea	

para	dar	más	soporte	y	credibilidad	a	la	organización.		

	
 ¿Cuál	es	tu	visión	de	LACNIC,	su	misión	y	el	papel	de	LACNIC	como	factor	de	desarrollo	y	crecimiento	de	la	

región?	
	

Creo	en	Lacnic	y	en	su	visión	de	crecimiento	y	como	esta	apoya	a	la	sociedad.		

Durante	casi	mis	2	décadas	de	experiencia	de	trabajar	en	el	área	de	tecnología	puedo	asegurar	que	la	única	constante	

que	he	visto	durante	este	tiempo	es	el	cambio.		

Lacnic	apoya	a	la	comunidad	con	los	cambios	que	se	requieren	para	poder	permanecer	y	estar	activos	en	este	mundo	

tecnológico.	 En	 los	 últimos	 años	 aportando	 con	 la	 visión	 del	 cambio	 de	 IPv4	 a	 IPv6	 que	 es	 un	 habilitador	 para	 el	

crecimiento	exponencial	de	tráco	que	nuestras	redes	están	experimentado.		



 

 

 ¿Qué	crees	que	es	lo	más	importante	que	aportarás	a	LACNIC	como	integrante	del	órgano	en	caso	de	ser	
elegido	y	qué	te	motiva	para	postularte	a	dicha	posición?	

	

Me	 motiva	 participar	 en	 la	 comisión	 para	 poder	 continuar	 con	 los	 trabajos	 actuales	 y	 responsabilidades	 de	

transparencia	y	eficiencia.		

Aportaré	con	mi	experiencia	no	solo	técnica	sino	administrativa	para	poder	velar	y	asegurar	que	los	recursos	de	todos	

sean	usados	de	la	mejor	manera	posible.		

	
	

Ø Criterios	de	Idoneidad	Deseables	
	
	
Respuestas	 enviadas	 por	 el/la	 candidato/a	 a	 través	 del	 cuestionario	 de	 Incompatibilidades,	 Capacidades	 e	
Idoneidades:	
	
	

 Que	tenga	o	haya	tenido	algún	nivel	de	participación	en	órganos	electivos	de	LACNIC.	
	
Ninguno	
	

 Que	participe	o	haya	participado	en	alguno	de	 los	 foros	 técnicos	de	 la	 región	 (FLIP6,	 Foro	de	Seguridad,	
Foro	de	Interconexión,	Foro	de	Operadores).		

	
Ninguno	
	
	

 Que	 participe	 o	 haya	 participado	 u	 organizado	 eventos	 auspiciados	 por	 LACNIC	 (LACNIC,	 LACNIC	
ONtheMOVE,	AMPARO,	etc.).		

	
Ninguno	
	
	

 Vínculo	 profesional	 o	 laboral	 (ya	 sea	 como	 empleado,	 asesor,	 consultor,	 directivo	 y/o	 accionista)	 con	
entidades	titulares	de	recursos	numéricos	en	la	región	(asociados	LACNIC).	

	
Comcel	Guatemala	S.A.	(IP	manager)	
	
	

 Vínculo	 profesional	 o	 laboral	 (ya	 sea	 como	 empleado,	 asesor,	 consultor,	 directivo	 y/o	 accionista)	 con	
organizaciones	de	la	comunidad	técnica	de	la	región.	

	
N/A	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

English	
	

 Brief	biography	of	the	candidate.	
	
I	was	born	in	Guatemala	in	1981.	
	
I	completed	my	primary	education	at	a	catholic	school,	where	I	was	also	educated	in	the	faith.	
	
I	received	my	high-school	diploma	specializing	in	computer	science	in	1999	during	the	Y2K	fever.	I	had	been	in	contact	
with	computers	since	1994,	and	this	aroused	my	interest	in	these	devices	and	their	operation,	so	I	began	my	studies	in	
Systems	 Engineering	 in	 the	 year	 2000,	 the	 same	 year	 that	 I	 began	 working	 for	 the	 telecommunications	 company	
where,	19	years	later,	I	am	Head	of	Engineering	and	IP	Network	Planning.	
	
My	studies	in	Computer	Science	and	Systems	and	my	work	in	the	telecommunications	sector	have	led	me	to	acquire	
the	knowledge	needed	for	the	convergence	of	the	two	worlds	we	are	seeing	at	the	moment.	
	
I	have	been	married	for	12	years	and	I	currently	live	in	Guatemala	City.	
	
	

 Tell	us	about	yourself	and	your	interests.	
	
I	am	interested	in	technology	and	how	it	helps	improve	our	quality	of	life	and	interaction	among	society,	its	evolution,	
and	understanding	the	important	changes	that	are	needed	to	make	this	happen.	
	
My	main	driver	in	life	is	facing	professional	challenges	and	solving	them	successfully.	
	
My	personal	interests	include	watching	baseball	and	running.	I	train	and	run		
half-marathons.	I	love	running	because	it	means	competing	against	myself	to	improve	my	own	records	and	goals	on	a	
daily	basis.	
	
	

 Tell	us	about	your	work	experience,	education	and	professional	development.	
	
I	have	BS	in	Computer	Engineering	from	AIU.	
	
I	completed	my	studies	in	Systems	Engineering	at	Universidad	Mariano	Gálvez	(Guatemala).	
	
I	have	an	MBA	by	Universidad	Católica	de	Chile.	
	
I	 have	 worked	 for	 the	 same	 company	 for	 19	 years,	 during	 which	 I	 have	 held	 different	 positions,	 including	 dial-up	
support	 technician,	 technical	 coordinator,	 NOC	 coordinator,	 ISP	 coordinator,	 and	 IT	 infrastructure	 manager.	 Since	
2010,	I	am	serving	as	Head	of	Engineering	and	TX/IP	Planning.	
	
In	 my	 current	 role,	 I	 am	 responsible	 for	 planning	 and	 expanding	 the	 IP	 network	 for	 the	 transmission	 of	 mobile,	
residential	 and	 B2B	 technologies,	 which	 involves	 managing	 our	 investment	 budget,	 its	 justification	 and	 timely	
execution	to	enable	future	lines	of	business.	
	
	

 Tell	us	why	you	are	interested	in	participating	in	LACNIC	and	your	history	with	the	organization.	
	
I	have	been	the	organization's	representative	to	LACNIC	since	its	creation	15	years	ago.	
	



 

 

Over	the	course	of	the	years,	I	have	participated	in	several	LACNIC	and	LACNOG	meetings	and	activities.	
	
I	 am	 interested	 in	 participating	 more	 actively	 in	 LACNIC	 because	 I	 firmly	 believe	 in	 the	 organization	 and	 its	 role	
towards	 the	 community,	 the	 reason	 for	 its	 existence	 and	operation.	During	 these	 years	 I	 have	 seen	 that	 LACNIC	 is	
transparent	 in	 its	operation.	 I	 feel	 identified	with	this	way	of	working	and	would	 like	to	continue	to	work	along	the	
same	lines	to	provide	additional	support	and	credibility	to	the	organization.	
	
	

 What	 do	 you	 think	 of	 LACNIC,	 its	 mission,	 and	 the	 organization’s	 role	 as	 a	 driver	 of	 growth	 and	
development	in	the	region?	

	
I	believe	in	LACNIC,	its	vision	of	growth	and	how	it	supports	society.	
	
During	my	 almost	 two	decades	 of	 experience	working	 in	 the	 technology	 sector,	 the	only	 constant	 that	 I've	 seen	 is	
change.	
	
LACNIC	 supports	 the	 community	with	 the	changes	 required	 to	 remain	and	be	active	 in	 this	world	of	 technology.	 In	
recent	years,	contributing	with	the	vision	of	moving	from	IPv4	to	IPv6,	which	enables	the	exponential	growth	of	traffic	
that	our	networks	are	experiencing.	
	
	

 In	your	opinion,	what	would	be	your	greatest	contribution	to	LACNIC	as	a	member	should	you	be	elected?	
What	motivated	you	to	run	for	a	position	on	the	elective	body?	

	
What	motivates	me	to	participate	 in	 the	commission	 is	being	able	to	continue	with	the	organization’s	current	work	
and	responsibilities	with	transparency	and	efficiency.	
	
I	 will	 contribute	 my	 experience,	 both	 technical	 and	 administrative,	 so	 as	 to	 be	 able	 to	 oversee	 and	 ensure	 that	
everyone's	resources	are	used	in	the	best	possible	way.	
	
	

Ø Desirable	Suitability	Criteria	
	
	
Answers	submitted	by	the	candidate	through	the	Questionnaire	on	Incompatibilities,	Capabilities	and	Suitability:	
	
	

 Having	or	having	had	some	level	of	participation	in	LACNIC's	elected	bodies.	
	
None		
	

 Participating	 or	 having	 participated	 in	 one	 of	 the	 regional	 technical	 forums	 (FLIP6,	 SecurityForum,	
Interconnection	Forum,	Network	Operators	Forum).	

	
None		
	

 Participating	 or	 having	 participated	 or	 organized	 events	 sponsored	 by	 LACNIC	 (LACNIC,	 LACNIC	 OnThe	
Move,	AMPARO,	etc.)	

	
None		
	
	



 

 

 Professional	 or	 employment	 ties	 (whether	 as	 an	 employee,	 advisor,	 consultant,	 manager	
and/orshareholder)	 to	 organizations	 which	 have	 been	 assigned	 number	 resources	 in	 theregion	 (LACNIC	
members).	

	
Comcel	Guatemala	S.A.	(IP	manager)	
	

 Professional	 or	 employment	 ties	 (whether	 as	 an	 employee,	 advisor,	 consultant,	 manager	
and/orshareholder)	to	organizations	that	are	part	of	the	regional	technicalcommunity.	

	
N/A	
	
	

Português	
	
	

 Breve	biografia	do	candidato.	
	
Eu	nasci	na	Guatemala	em	1981.	
	
Estudei	meu	ensino	fundamental	em	um	colégio	católico	onde	também	fui	educado	na	fé.	
	
Eu	me	formei	como	Bacharel	em	Computação	em	1999	na	febre	total	do	Y2K,	desde	1994	estive	em	contato	com	os	
computadores,	o	que	despertou	meu	interesse	neles	e	como	eles	funcionam.	Iniciei	meus	estudos	em	Engenharia	de	
Sistemas	 no	 ano	 2000,	 mesmo	 ano	 em	 que	 comecei	 a	 trabalhar	 na	 empresa	 de	 telecomunicações	 em	 que,	 hoje,	
depois	de	19	anos,	trabalho	como	gerente	de	engenharia	e	planejamento	de	redes	IP.	
	
Meus	estudos	em	Ciência	e	 Sistemas	de	Computação,	 conjuntamente	 com	meu	 trabalho	nas	 telecomunicações	me	
ajudaram	a	ter	conhecimentos	para	a	convergência	dos	dois	mundos	que	hoje	se	estão	apresentando.	
	
Há	doze	anos	que	sou	casado	e	hoje	moro	na	cidade	de	Guatemala.	
	

 Conte-nos	sobre	você,	a	pessoa	e	seus	interesses.		
	
Estou	 interessado	na	 tecnologia	e	 como	ela	ajuda	a	melhorar	a	 vida	e	a	 interação	na	 sociedade,	 a	evolução	dela	e	
entender	as	mudanças	importantes	que	são	necessárias	para	que	isso	aconteça.	
	
Meu	principal	motivador	na	vida	é	obter	desafios	profissionais	e	 resolvê-los	adequadamente	para	obter	 sucessos	e	
gratificações.	
	
No	meu	tempo	de	lazer	eu	gosto	de	beisebol	e	praticar	running,	me	preparando	e	participando	de	corridas	de	meia	
maratona.	Eu	gosto	muito	do	correr	porque	me	faz	concorrer	contra	mim	mesmo	para	melhorar	a	cada	dia	os	meus	
próprios	registros	e	objetivos.	
	

 Conte-nos	sua	trajetória,	formação	e	desenvolvimento	profissional.		
	
Eu	tenho	um	BS	em	Computer	Engineering	pela	AIU.	
	
Pensum	fechado	de	Engenharia	em	Sistemas.	Universidade	Mariano	Gálvez	da	Guatemala.	
	
Mestrado	em	Business	Administration	MBA	pela	Universidade	Católica	do	Chile.	
	



 

 

Profissionalmente	trabalhei	para	a	mesma	empresa	por	19	anos,	pelo	que	tive	diferentes	cargos:	técnico	de	suporte	
dial-up,	 coordenador	 de	 técnicos,	 coordenador	 do	NOC,	 coordenador	 do	 ISP,	 gerente	 de	 infraestrutura	 IT	 e	 desde	
2010	ocupo	a	posição	de	Gerente	de	Engenharia	e	Planejamento	de	TX/IP.	
	
Na	minha	posição	atual,	 sou	responsável	pelo	planejamento	e	crescimento	futuro	da	rede	 IP	para	a	 transmissão	de	
tecnologias	móveis,	residenciais	e	de	B2B.	O	que	envolve	a	gestão	do	orçamento	de	investimento,	sua	justificativa	e	
execução	em	tempo	para	ser	facilitador	de	negócios	futuros.	
	

 Conte	como	nasceu	seu	interesse	em	participar	em	LACNIC	e	qual	é	a	sua	história	com	LACNIC.	
	
Eu	fui	representante	da	organização	que	represento	em	LACNIC	desde	a	sua	criação	há	15	anos.	
	
Participei	de	várias	reuniões	e	atividades	de	LACNIC	e	LACNOG	durante	esses	anos.	
	
Meu	 interesse	 em	 participar	 ativamente	 de	 LACNIC	 é	 que	 acredito	 firmemente	 na	 organização	 e	 sua	 função	 em	
relação	à	comunidade,	que	é	sua	razão	de	ser	e	de	funcionar.	Durante	esses	anos,	conferi	que	LACNIC	é	transparente	
em	 sua	 funcionalidade,	 pelo	qual	me	 sinto	 identificado	nesta	 forma	de	 funcionar	 e	 quero	 continuar	 com	a	mesma	
linha	para	dar	mais	suporte	e	credibilidade	à	organização.	A	partir	de	2011,	participei	das	reuniões	de	maio	de	LACNIC	
de	forma	consecutiva,	e	também	me	tornei	parte	do	Comitê	de	Programa	de	LACNOG.	
	

 Qual	 é	 a	 sua	 visão	 de	 LACNIC,	 sua	 missão	 e	 o	 papel	 de	 LACNIC	 como	 fator	 de	 desenvolvimento	 e	
crescimento	da	região?		

	
Eu	acredito	em	LACNIC	e	em	sua	visão	de	crescimento	e	como	este	apoia	à	comunidade.	
	
Durante	quase	minhas	duas	décadas	de	experiência	 trabalhando	na	área	de	 tecnologia,	 posso	garantir	que	a	única	
constante	que	vi	durante	esse	período	é	a	mudança.	
	
LACNIC	 apoia	 a	 comunidade	 com	 as	 mudanças	 necessárias	 para	 poder	 permanecer	 e	 ser	 ativos	 neste	 mundo	
tecnológico.	Nos	últimos	anos,	 contribui	 com	a	visão	da	mudança	do	 IPv4	para	o	 IPv6,	que	é	um	 facilitador	para	o	
crescimento	exponencial	do	tráfego	que	nossas	redes	estão	experimentando.	
	

 Qual	será	sua	contribuição	mais	importante	a	LACNIC	como	integrante	do	órgão	em	caso	de	ser	escolhido	e	
o	quê	te	motiva	a	nomear-se	para	dita	posição?	

	
Isso	 me	 motiva	 a	 participar	 da	 comissão	 para	 poder	 continuar	 com	 o	 trabalho	 atual	 e	 as	 responsabilidades	 de	
transparência	e	eficiência.	
	
Contribuirei	 com	 a	 minha	 experiência	 não	 apenas	 técnica,	 mas	 administrativa	 para	 poder	 velar	 e	 garantir	 que	 os	
recursos		
De	todos	sejam	usados	da	melhor	forma	possível.	
	

Ø Critérios	de	Idoneidade	Desejáveis	
	
	
Respostas	enviadas	pelo/a	candidato/a	através	do	questionário	de	Incompatibilidades,	Capacidades	e	Idoneidades:	
	

 Que	tenha	o	teve	algum	nível	de	participação	em	órgãos	eletivos	de	LACNIC.	
	
Nenhum	
	



 

 

 Que	 participe	 ou	 tenha	 participado	 de	 qualquer	 um	 dos	 fóruns	 técnicos	 da	 região	 (FLIP6,	 Fórum	 de	
Segurança,	Fórum	de	Interconexão,	Fórum	de	Operadores).	

	
Nenhum	
	

	
 Que	participe	ou	 tenha	participado	ou	organizado	eventos	patrocinados	por	 LACNIC	 (LACNIC,	 LACNICON	

the	MOVE,	AMPARO,	etc.).	
	
Nenhum	
	

 Relação	profissional	ou	de	trabalho	(seja	como	funcionário,	assessor,	consultor,	gerente	e	/	ou	acionista)	
com	organizações	titulares	de	recursos	de	numeração	na	região	(associados	LACNIC).	

	
Comcel	Guatemala	S.A.	(IP	manager)	
	

 Relação	profissional	ou	de	trabalho	(seja	como	funcionário,	assessor,	consultor,	gerente	e	/	ou	acionista)	
com	organizações	da	comunidade	técnica	da	região.	

	
N/A	


