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A Xunta impulsa proxectos de economía 

social no espazo ES Pop Up Ourense 

Neste espazo as empresas de economía social 

en fase de consolidación ou novos 

emprendedores poderán mostrar os seus 

produtos ou servizos, testar unha idea de 

negocio e potenciar o valor da comarca. 

Ademais, oito proxectos terán a oportunidade 

de acceder a unha experiencia real de venda e 

avaliar o grao de satisfacción do público.  

Ver máis 

  

 

 

       

Premiados no Certame Cooperativismo no 

Ensino e Premios á Cooperación 

Coñece a relación de persoas galardoadas nos 

Premios á Cooperación 2019 e no Certame 

Cooperativismo no Ensino 2019.  

 

 

 

 

       

O reembolso das achegas nas cooperativas 

Infórmate de todo o que precisas saber sobre o 

reembolso das achegas ao capital social en 

caso de baixa da persoa socia da cooperativa. 

Ver máis 

 

 
 

 

  

 

  

Divulgación do emprendemento e de 

experiencias cooperativas como modelo de 

éxito 

Trátase de charlas formativas nos IES para 

divulgar entre o alumnado os proxectos 

cooperativos de éxito e visitar as cooperativas 

da zona para coñecer como desenvolven a súa 

actividade baixo o modelo de empresa 

cooperativa.  

Data en Lugo: 12/06/2019 

Data na Coruña: 03/07/2019 

Horario: 09:00 - 14:00 h  

Lugar en Lugo: Granxa As Vacas da Ulloa 

Lugar na Coruña: Casa Grande de Xanceda 

 

Ver máis 

 

  

http://www.eusumo.gal/xunta-impulsa-proxectos-de-economia-social-no-espazo-es-pop-ourense
http://www.eusumo.gal/premiados-nos-premios-a-cooperacion-2019
http://www.eusumo.gal/premiados-no-certame-cooperativismo-no-ensino-2019
http://www.eusumo.gal/premiados-no-certame-cooperativismo-no-ensino-2019
http://www.eusumo.gal/o-reembolso-das-achegas-nas-cooperativas
http://www.eusumo.gal/divulgacion-do-emprendemento-e-de-experiencias-cooperativas-como-modelo-de-exito-nos-institutos-de-6


 

 

 

  

O emprendemento e as empresas de 

inserción laboral  

Esta formación ten como obxectivo dar a 

coñecer as empresas de inserción laboral entre 

as entidades sociais e as persoas interesadas, 

así como destacar a importancia do marketing, 

a comercialización e a análise económico-

financeira nas organizacións empresariais.  

  

Datas: do 17/06/2019 ao 21/06/2019 

Horario: 09:00 - 14:00 h 

Lugar: rúa Oporto, 3, Vigo (sede da Deputación 

de Pontevedra)  

Ver máis 

 

 

 

  

Negociación bancaria 

A finalidade desta actividade formativa é 

adquirir coñecementos e claves efectivas para a 

adecuada negociación bancaria ante as 

situacións de financiamento por falta de liquidez 

ou por necesidades de expansión empresarial.  

Datas: do 17/06/2019 ao 20/06/2019 

Horario: 16:00 - 20:00 h 

Duración: 16 h 

Lugar: Fundación CEL, O Palomar, s/n, Lugo 

Inscricións: formulario 

Ver máis 

 

  

Rede Eusumo 

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

Máis información en: 

 

www.eusumo.gal 

  

 

 

  

  

 

              

http://www.eusumo.gal/o-emprendemento-e-empresas-de-insercion-laboral
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1t9X-4e3TDT6r-jv1SbNLjMaX1iWcJg0jSL6RcB2qtO4S8Q/viewform
http://www.eusumo.gal/negociacion-bancaria
mailto:eusumo.emprego@xunta.gal
http://eusumo.mailrelay-iv.es/newslink/73/7.html

