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Descubre a nosa sección de vídeos 

Achégate e atoparás información acerca da 

economía social e o mundo do cooperativismo, 

así como entrevistas de interese de persoas 

que apostan por esta alternativa laboral.   

Ver máis 

 

 

 

       

Pont-Up Store 2019 

Acude ao encontro que terá lugar os días 19, 20 

e 21 de setembro na praza de España de 

Pontevedra. Poderás coñecer de primeira man 

as novas iniciativas emprendedoras e participar 

en diversos actos como mesas de experiencias 

inspiradoras, mural de cocreación e outras de 

interese relacionadas coa economía social. 

Ver máis 

 

 
 

 

 

 

  

Almorzo informativo polo desenvolvemento 

dunha cultura empresarial inclusiva 

Neste encontro entre entidades de economía 

social trataranse, entre outros temas, a 

contratación de persoas con discapacidade, a 

nova lei de contratos do sector público e o 

papel da Rede Cegasal Inclúe como punto de 

encontro para coñecer boas prácticas e 

fomentar unha cultura empresarial inclusiva. 
 

Data: 19/09/2019 

Horario: 09:30 - 11:00 h 

Lugar: avda. Doutor Corbal 51, Vigo 

Ver máis 

 

  

http://www.eusumo.gal/documentación/videos
http://www.eusumo.gal/documentación/videos
http://www.eusumo.gal/pont-store-2019
http://www.eusumo.gal/pont-store-2019
http://www.eusumo.gal/segundo-almorzo-informativo-polo-desenvolvemento-dunha-cultura-empresarial-inclusiva


 

 

 

  

Curso de Instagram 

A túa entidade de economía social ten perfil en 

Instagram pero non sabes como xestionalo? 

Inscríbete neste curso e aprenderás a promover 

o teu negocio e converter os teus seguidores en 

clientes.  
 

Datas: 16/09/2019 - 19/09/2019 

Horario: 16:00 - 20:00 h 

Lugar: Pazo de Feiras e Congresos, Lugo 

Inscricións: formulario / 982284150 /  

formacion@fundacioncel.org 

Ver máis 

 

 

 

  

Proxecto ”O camiño emprendedor” 

Xa coñeces o Camiño Francés, o Camiño 

Primitivo... pero coñeces o Camiño 

Emprendedor? Nel empregarase a 

peregrinación para potenciar as competencias 

emprendedoras mediante distintas actividades 

que sirvan de inspiración para impulsar o teu 

proxecto. 
  

Datas: 17, 18, 24, 25 e 30/09/2019 

Inscricións: info@fundacionronsel.org 

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/1FAIpQLSeIs32sNygN_2AytpSeimybIxPrld0gdQVxOFHiBCt4bm0wNA/viewform
http://www.eusumo.gal/curso-de-instagram
http://www.eusumo.gal/o-camino-emprendedor
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/

