
 

 

  

Boletín Rede Eusumo Nº 013   02 / 05 / 2019 

 

 

  
 

 

  

 

       

Divulgación do emprendemento e de 

experiencias cooperativas como modelo de 

éxito 

A cooperativa Milhulloa recibiu o alumnado do 

IES Sanxillao de Lugo para dar a coñecer o 

cooperativismo e a economía social entre o 

estudantado. 

Ver máis 

  

  

 

       

O rol da muller na economía social de 

Galicia 

Entrevistamos a Carmela Valiño, socia da 

cooperativa galega Milhulloa e a Mercedes 

Vázquez e M.ª del Pilar Rodríguez, socias de 

Dehistoria SLL que, desde as súas experiencias 

profesionais, destacan  as diferentes  

modalidades de empresas na economía social 

como a mellor alternativa para o 

empoderamento das mulleres e o fomento da 

igualdade. 

Ver máis 

 

 

 

       

O financiamento alternativo das entidades 

de economía social  

Coñece algúns exemplos de institucións de 

crédito con criterios éticos que ofrecen apoio a 

proxectos cun fin social.  

Ver máis 

 

 

 

       

Entidades da economía social galega 

participan no POP UP do Mercado do 

Progreso en Vigo 

Un total de 15 entidades da economía social 

galega participarán os días 9, 10 e 11 de maio 

nos Espazos Efémeros POP UP co obxectivo  

de expoñer os seus produtos e/ou servizos e 

obter unha experiencia real de venda que lles 

permita adquirir unha aprendizaxe coa que 

perfeccionar o seu modelo de negocio.  

Ver máis 

 

   

 

 

 

 

 

  

http://www.eusumo.gal/divulgacion-do-emprendemento-e-de-experiencias-cooperativas-como-modelo-de-exito-4
http://eusumo.gal/o-rol-da-muller-na-economia-social-de-galicia
http://www.eusumo.gal/o-financiamento-alternativo-das-entidades-de-economia-social
http://www.eusumo.gal/15-entidades-da-economia-social-galegas-participan-nun-pop-no-mercado-do-progreso-en-vigo


 

 
 

 

  

 

  

Economía social meeting 

Esta xornada formativa ten como obxectivo a 

presentación do Clúster Alimentario de Galicia e 

da Primeira Edición do Business Factory Food, 

aceleradora vertical especializada no sector 

agroalimentario.    

 

Datas: 03/05/2019 

Horario: 11:00 - 13:00h. 

Lugar: Sede social de AGACA R/Tomiño 22-

Entslo, Santiago (A Coruña) 

Inscricións: 981584911 / 

hmougan@agaca.coop 

 

Ver máis 

 

 

 

  

Liderado grupal: Estratexias para equipos 

de traballo de centros educativos  

O obxectivo desta xornada é contribuír á 

flexibilidade e á eficiencia do traballo 

colaborativo, presentar o concepto de “Escola 

ecolóxica” e dar a coñecer contidos específicos 

de aforro e eficiencia enerxética que poidan 

contribuír á mellora da xestión empresarial, 

social e medioambiental.  

 

Datas: 04/05/2019 

Horario: 09:30 - 14:00h e de 16:00 – 18:30h. 

Lugar: Cidade da Cultura, Sala Eisenman, 

Monte Gaiás, s/n, Santiago de Compostela 

Duración: 7h. 

Inscricións:formulario / 986866149 / 

roberto@espazo.coop 

 

Ver máis 

 

  

 

  

Nova teleformación: Fundamentos de 

contabilidade para a túa entidade de 

economía social 

Impartindo esta actividade formativa 

achegarase aos destinatarios unha visión 

integrada dos conceptos e os instrumentos 

clave da contabilidade e as finanzas para a 

xestión das empresas de economía social. 

 

Datas: 06/05/2019 ao 24/05/2019 

Modalidade: online  

Duración: 20h. 

Inscricións: formulario / 981558008 / 

eusumo.emprego@xunta.es 

Ver máis 

 

http://www.eusumo.gal/economia-social-meeting-3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeenJP610hoNC6_yxKA0arJYKWQ4xMqJbC6Lq3AuYZN8pgsmA/viewform
http://www.eusumo.gal/liderado-grupal-estratexias-para-equipos-de-traballo-de-centros-educativos
https://docs.google.com/forms/d/1na_JsrvZdjEf3MizUOCKEfUq5tbgo_iYGCC0oM_d5es/viewform?edit_requested=true
http://www.eusumo.gal/nova-teleformacion-fundamentos-de-contabilidade-para-tua-entidade-de-economia-social


 

 

 

       

Teleformación: Responsabilidade social 

empresarial nas cooperativas 2ª edición 

Esta formación ten por obxectivo comprender 

que é a RSE e como implantala nunha entidade 

de economía social.  

                                                            

Datas: 07/05/2019 ao 29/05/2019 

Modalidade: online 

Duración: 40h. 

Inscricións: formulario / 881887456 / 

patene@espazo.coop 

Ver máis 

 

 

 

       

Teleformación: Iniciación á cooperativa de 

traballo 2ª edición 

Nesta formación aprenderás todo o que 

precisas saber sobre as cooperativas e a 

economía social en Galicia.  

                                                            

Datas: 07/05/2019 ao 29/05/2019 

Modalidade: online 

Duración: 40h. 

Inscricións: formulario / 881887456 / 

patane@espazo.coop 

Ver máis 

 

 

 

       

Novo obradoiro: Cooperativas de ensino 

O obxectivo deste obradoiro é dar a coñecer a 

cooperativa de ensino como modelo de 

alternativa laboral incidindo nos valores e 

principios que rexen o movemento cooperativo.  

                                                            

Datas: 07, 08, 14 e 15/05/2019 

Lugar: Aula 22, 2º Andar, E.U.E. Empresariais, 

Campus torrecedeira, nº 105, Vigo 

Horario: 09:30 – 14:30h. 

Duración: 20h. 

Inscricións: formulario / 986866149 / 

teresa@espazo.coop 

Ver máis 

 

  

Rede Eusumo 

Contacte en: comunicacion@eusumo.gal ou 610 17 43 89 

Máis información en: 

 

www.eusumo.gal 

  

 

 

  

  

 

              

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeItDYfecIYV5DMX6MKFCwt1AW5tZM-qb2nyE6WZ80JmWKvsQ/viewform
http://www.eusumo.gal/teleformacion-responsabilidade-social-empresarial-nas-cooperativas-2-edicion
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeItDYfecIYV5DMX6MKFCwt1AW5tZM-qb2nyE6WZ80JmWKvsQ/viewform
http://www.eusumo.gal/teleformacion-iniciacion-a-cooperativa-de-traballo-2-edicion
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0J4FdYDuKn_nLiEO2eEmh6aSWmEAkveRtC_GVJlM6iNRD-Q/viewform
http://www.eusumo.gal/novo-obradoiro-cooperativas-de-ensino
mailto:eusumo.emprego@xunta.gal
http://eusumo.mailrelay-iv.es/newslink/73/7.html
https://twitter.com/eusumogal
https://www.youtube.com/user/cooperativasgalicia
https://www.facebook.com/eusumogal/

