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· Rexistro de entidades prestadoras de servizos  sociais da Xunta de Galicia: E-1437 

· Rexistro central de asociacións de Galicia: 663/01 

. Rexistro municipal de asociacións:  320 
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MEMORIA 2017 
 

 

 A Plataforma polo Emprego é unha asociación na que participan diferentes entidades 

de carácter social de Santiago de Compostela: Asociación de Empregadas/os de Fogar Xiara, 

Asoaciación de Empresas de Inserción de Galicia , Asociación Fonte da Virxe, Asociación de 

Inmigrantes Gondwana, Asociación de Mulleres A Lagoa,  Asociación de Mulleres  Liberanza, 

Asociación de Mulleres Recandea, Asociación Veciñal A Xuntanza, Asociación Veciñal 

Polígono  de  Vite, Centro de Traballo e  Cultura de Cáritas Interparroquial de Santiago,  

Centro Xuvenil  Don Bosco,  Coordenadora do  Barrio de Vite, Cruz Vermella de Santiago , 

Foro galego de inmigración e emigración,  Fundación Secretariado Xitano e os Equipos de 

Inclusión de Ames, Arzúa, lalín, Noia e Santiago. No ano 1998, nace como  plataforma aberta 

de asociacións e entidades, coa idea de debater e propoñer iniciativas en torno ao emprego  

dirixidas sobre todo,  aos colectivos  sociais máis  desfavorecidos.  

No ano 2016, nun contexto de precariadade laboral e necesidade, multiplicamos  os 

nosos esforzos para mellorar as posibilidades de acceso ao emprego das persoas coas que 

traballamos.  Seguimos a consolidar os nosos servizos integrados de emprego, que continúan  

como novidade o PROGRAMA  ESTEO, un espazo de busca de emprego colaborativo entre 

persoas de diferentes perfís,  seguindo un modelo que está a desenvolverse noutras partes 

do Estado, e do que somos, como  fomos noutros ámbitos,  pioneiros en Galiza. 

A Plataforma polo Emprego é un Proxecto en común  que naceu no ano 1998 entre 

representantes das asociacións e entidades que estabamos a traballar en Santiago e comarca 

na loita contra o desemprego xerador de pobreza e exclusión. Dende entón, fomos ampliando 

a gama de servizos e alternativas para as persoas coas que traballamos: orientación 

especializada, Empresas de Inserción, formación adaptada para os e as participantes dos nosos 

servizos  e colectivos, entre outras.  Nesa liña, traballamos no ano 2017  no fomento e impulso 

do cooperativismo e doutras experiencias de economía social no marco da Rede Eusumo, 

obtivemos tamén uns importantes resultados no ámbito da inserción laboral por conta allea 

e consolidamos un Programa, do que somos modelo en Galiza, de Preparación de Probas de 

Competencias Clave cunha cada vez máis ampla extensión territorial e cuns resultados moi 

positivos en canto a participación e persoas aprobadas. 
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A nosa vocación de rede, ben coñecida, queda afianzada  co traballo en rede na nosa 

dinámica interna que mantén  unha colaboración  continuada e permanente cos Equipos de 

Inclusión da nosa zona en sentido moi amplo e con outros concellos e entidades. Mantemos e 

reforzamos o traballo que realizamos a prol do desenvolvemento das Empresas de Inserción 

en Galicia. Redes que se suman ás que xa conformamos  na EAPN, Compostela Integra, Pacto 

polo Emprego de Santiago de Compostela,  Rede Eusumo ( rede institucional da Xunta de 

Galicia para a promoción da economía social e o cooperativismo), Rede de Técnicos de 

Empregos da Xunta de Galicia 

No referente á  participación e colaboración coas administracións públicas para mellorar 

as políticas e actuacións dirixidas  cara as persoas e colectivos cos que traballamos.  Queremos 

destacar no 2017,  o fomento da implantación das cláusulas sociais e especialmente a reserva 

de mercados establecida como  norma  pola Xunta de Galicia. Colaboramos tamén no deseño 

dos Obxectivos e Medidas da Estratéxia de   Inclusión Social de Galicia 2015-2020 
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PROGRAMAS E ACTIVIDADES DA PLATAFORMA POLO EMPREGO 

ORIENTACIÓN, FORMACIÓN , ACOMPAÑAMENTO E INSERCIÓN SOCIOLABORAL  

EMERXENDO                                                               ACHEGANDO 

DEFINICIÓN 

No marco dos Programas EMERXENDO e ACHEGANDO desenvólvense no marco das politicas de 

inclusión da Xunta de Galicia . As actividades realízanse en rede coa participación das entidades 

que forman a Plataforma polo Emprego, entre elas atópanse os equipos de Inclusión de Ames, 

Arzúa, Noia e Lalín; tamén o Concello de Santiago Cuntis e  Ordes . O seu fin principal obxectivo 

é contribuir á integración social dos colectivos que se atopan en risco de exclusión social. 

ENTIDADES                    

COLABORADORAS 

CONSELLERÍA DE POLITICA SOCIAL (DIRECCIÓN XERAL DE INCLUSIÓN), FONDO 

SOCIAL EUROPEO (FSE) 

OBXECTO 

Adquisición dunha formación en competencias básicas que permitan mellorar a súa 

cualificación socioprofesional  e así facilitar o seu acceso ao  mercado laboral. 

Adquisición de formación socioprofesional que incida directamente na empregabilidade das 

persoas desempregadas. 

 Implicación do tecido empresarial no desenvolvemento da inserción laboral e no mantemento 

do posto de traballo  

 Mellorar as condicións de empregabilidade das persoas inmigrantes fomentando o 

achegamento da cultura galega á cultura de cada país das persoas inmigrante e emigrantes de 

retorno. 

 Mellorar as habilidades sociais cara o emprego e a propia autoestima de das persoas 

inmigrantes e emigrantes retornadas coas que estamos a traballar cara a súa inserción laboral.  

complementar  os programas  de integración sociolaboral que levan a cabo outras entidades  e 

administracións  da cidade  ofrecendo actividades informativas e  formativas de asesoramento 

e de orientación para a busca de emprego, que implican actuacións de acompañamento social  

e intermediación  laboral que den resposta as necesidades psico-social de cada persoa. 

Coordinación social entre as diferentes entidades e administracións da cidade, para evitar a 

dispersión dos e das participantes e aproveitar  ao máximo os recursos existentes. 

Adquisición dos e das participantes dos recursos persoais, habilidades e hábitos prelaborais   

básicos para desenvolverse por si mesmos no mercado laboral e no ámbito laboral.  
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DESTINATARIOS 

 Os participantes principais son persoas identificadas cos criterios da Dirección Xeral de Inclusión 

Social ou persoas que pola súa situación social  actual poden estar en risco de exclusión social. 

 

ÁREAS XEOGRÁFICAS DA 

ACTUACIÓN 

Comarca de Santiago de Compostela (Ames, Teo, Val do Dubra, Negreira, Boqueixón e 

Brión) e comarcas de Sar, Ordes, Arzúa, Noia, Lalín e Cuntis. 

ACTIVIDADES 

 COMPETENCIAS CLAVE PARA ACCESO Á FORMACIÓN AFD 

Formación básica para a preparación dos niveis competencia nivel 2 que se esixen para 

a participación en cursos de formación ocupacional oficiais que aporten, coa súa 

superación certificados de profesionalidade. Este ano realízáronse 5 cursos de 

preparación de competencias clave  e Ames, Boiro, Rianxo,  Noia e Lalín .O número 

total de participantes nesta formación foi  de 84 persoas  

 FORMACIÓN SOCIOPROFESIONAL  

1-A formación socioprofesional que se  imparte neste no que levamos de ano  : : Xestión 

e aprovisionamento de Cociña na Unidade familiar de persoas dependentes pertence 

ao programa Achegando. 17  participantes 

2- Habilidades sociais  e novas tecnoloxías: 1 curso  impartidoen 2017 cun total de 23 

participantes 

 ( programa Emerxendo) 

3- Vai comezar en breve un curso de : “Limpeza de chans e superficies” para 15 persoas,  

( programa Emerxendo). 

 

A  formación  socioprofesionl  realizada ten contidos da formación dos certificado de 

profesionalidade correspondentes, competencia lingüística,  habilidades sociais para a 

busca de emprego e igualdade de oportunidade.  

Nesta formación ata agora  houbo un total de 40 participantes. 

 ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

 actividades informativas e  formativas de asesoramento e de orientación para a busca de 

emprego, que implican actuacións de acompañamento social  e intermediación  laboral 

que den resposta as necesidades psico-social de cada persoa coa que se traballa, son 50  

persoas. 
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 ESTEO  

DEFINICIÓN 

O Programa ESTEO é un proxecto dirixido a persoas en risco de exclusión social e/ou 

en situación de desemprego para a creación e apoio de equipos de busca de 

emprego colaborativo, aos que se dota de distintas ferramentas de traballo grupal 

e individual (coaching, orientación, información, formación…). 

ENTIDADES                    

FINANCIADORAS  Obra social “La Caixa” (CaixaBank)e Fundación J.Otero e C. Martínez. 

OBXECTO 

 Formar equipos heteroxéneos como máximo de 20 persoas con diferente: formación, 

experiencia, idade.... dotando a cada equipo de persoal técnico coordinador, poñendo a 

disposición dos equipos formados persoal técnico de apoio necesario 

(orientadores, coach, técnicos en autoemprego,…). 

 Desenvolveractividades grupais e individuais motivadoras para a busca de alternativas 

laborais que faciliten a inserción sociolaboral poñendo en práctica estas actividades a 

través dunha busca activa de emprego. 

 Implicar entidades económicas, sociais e organizacións de carácter empresarial no éxito 

do proxecto. 

DESTINATARIOS 
  20 persoas   todos elas  desempregas en situación de risco social ou difícil inserción 

laboral. 

ACTIVIDADES 

 Formación de equipos de traballo. 

 Deseño e desenvolvemento de actividades de apoio e desenvolvemento persoal 

e grupal en función das necesidades do equipo. 

 Coaching individuale grupal. 

 Participación en xornadas, seminarios, foros e todos aqueles eventos de carácter 

socioeconómico e social relacionados co emprego, en especial os que centren a súa 

atención na economía social (cooperativas, Empresas de Inserción Laboral...). 

 Actividade de sensibilización e coñecemento doutras alternativas laborais: O 

autoemprego. 
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CABO DELA  

DEFINICIÓN 
Accións formativas para a inserción sociolaboral  encamiñadas á procura da 

igualdade de oportunidades. 

ENTIDADES                   

COLABORADORAS  Deputación provincial  de A Coruña,  

OBXECTO 
Facilitar a inserción sociolaboral das mulleres que polo contexto social e/ou familiar 

se atopan en risco ou situación de exclusión social.  

DESTINATARIOS  150 Mulleres con difícil acceso ao mercado laboral. 

ÁREAS XEOGRÁFICAS DA 

ACTUACIÓN 

Comarca de Santiago de Compostela (Ames, Teo, Val do Dubra, Negreira, 

Boqueixón e Brión) e comarcas de Sar,  Ordes, Arzúa, Noia, Lalín e Cuntis. 

ACTIVIDADES 

 Realización de titorias individuais de adestramento en habilidades  para a busca de 

emprego co adestramento nas TIC. 

 Realización de obradoiros  de emprendemento co fin de formar e promocionar o espírito 

emprendedor. 

 Formación en igualdade de xénero incorporada transversalmente  en todas as 

actividades do programa. 

 Realización de accións formativas en competencias clave nivel II. 

 

PROGRAMA “COMPOSTELA CONVIVE “ 

DEFINICIÓN 

O proxecto “ Compostela Convive” trata de facilitar espazos interculturais que 

axuden a integración social e laboral na cidade de Compostela da poboación 

inmigrante , 

ENTIDADES                    

FINANCIADORAS 

Concellaría da Área de Servizos Sociais, a través do Departamento das migracións  

Concello de Santiago de Compostela. 

OBXECTO promover a integración sociolaboral e cultural 

DESTINATARIOS 
 200  Mulleres e homes  inmigrantes e emigrantes retornadas de Santiago de 

Compostela   

ÁREAS XEOGRÁFICAS DA 

ACTUACIÓN Santiago de Compostela e comarca.  
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ACTIVIDADES 

 Titorias personalizadas para o apoio na busca de emprego 

  Formación grupal : Adquisición das habilidades básicas para o uso das novas 

tecnoloxías para a busca de emprego e competencia clave en língua galega  

 Actividades interculturais 

 

 

 

 

Promoción do Emprego e o emprendemento. 

 

As actividades que se desenvolven neste eido están financiadas pola 

 Consellería de  ( Dirección Xeral  Emprego e Formación , Dirección Xeral  traballo 

e economía social de  e FSE.) 

Apoio e orientación ao emprendemento  

Na Asociación Plataforma polo Emprego, a través da Área de Promoción 

do Emprego e o Emprendemento, xestiónanse aquelas accións e actividades dirixidas á 

creación de postos de traballo mediante o fomento, promoción e apoio de iniciativas 

empresariais. Dentro desta, e mediante o Servizo de  Fomento e Promoción de Empresas  de 

Inserción Laboral, a  entidade promove a  constitución deste tipo de iniciativas, encadradas na 

economía social, como ferramenta de incorporación ao mercado laboral de persoas en risco ou 

situación de exclusión social, proporcionándolles un traballo remunerado e a formación e 

acompañamento precisos para mellorar as súas condicións de empregabilidade e facilitarlles o 

acceso ao mercado laboral ordinario. Mediante o Servizo de Apoio ao Emprendemento, 

foméntase o  espírito emprendedor e asesórase ás persoas promotoras de proxectos 

empresariais, acompañándoos na elaboración do seu plan de empresa. 

 

Servizo de Promoción de Empresas de Inserción 

Laboral 

As Empresas de Inserción Laboral son un instrumento que permite ás persoas en 

situación ou risco de exclusión socio-laboral realizar unha aprendizaxe nunha contorna laboral 

real mediante o traballo nun posto por conta allea remunerado pero tamén son estruturas 



   MEMORIA 2017 

 

 

10 

 

económicas que producen bens e servizos axustándose ás normas do mercado. 

As características principais das Empresas de Inserción son as seguintes: 

 Son estruturas produtivas(empresas): Promovidas por organizacións sen ánimo de 

lucro que traballan no ámbito da inclusión social e que se incorporan ao mercado 

producindo bens e ofrecendo servizos, contratando para iso a persoas en risco ou 

situación de exclusión. 

 Son unha ferramenta de inclusión social: Xa que o seu fin social último non é o 

económico senón a integración das persoas en risco ou situación de exclusión no 

mercado laboral ordinario de traballo a través dun proceso temporal de 

aprendizaxe das habilidades técnicas dun posto e das habilidades sociais e 

laborais básicas. 

A Asociación Plataforma polo Emprego é entidade promotora de unha das Empresas de 

Inserción Laboral de Galicia, Compostela Inserta, sendo esta á súa vez unha entidade 

fundadora da Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (AEIGA).Tal característica sitúa á 

Plataforma nunha situación indubidable de promoción das Empresas de Inserción dende a 

aparición legal de estas figuras e é por iso que dende o seu comezo existe unha área de Servizo 

e Promoción das Empresas de Inserción Laboral. 

 

 

Servizo Recollida de aceite vexetal usado:Compostela Inserta leva a cabo a recollida 

do aceite vexetal usado en diversos establecementos hostaleiros de Santiago de Compostela, 

Bertamiráns, Milladoiro, Teo,  Muros, Rianxo, Boiro, etc., así como en Centros Socioculturais 

de Santiago de Compostela. A lexislación vixente establece unha serie de obrigas respecto ós 

vertidos do aceite vexetal usado tanto ós establecementos hostaleiros como respecto á 

cidadanía en xeral. A entidade dispón de toda a documentación para que quen contrate os 

nosos servizos poda ter xustificantes do cumprimento da normativa vixente. A recollida 

realizarase de xeito totalmente gratuíto deixando á disposición do establecemento o bidón de 

COMPOSTELA INSERTA E.I.L., S.L.... 

CONTACTO:  

Rúa Concheiros 33, 1º andar   15703 Santiago de Compostela   981 58 05 06  

compostelainserta@gmail.com    www.plataformapoloemprego.org 

ENTIDADE PROMOTORA: Asociación para a promoción social e a inserción laboral 

Plataforma polo Emprego 

ANO DE CONSTITUCIÓN:  2009  

mailto:compostelainserta@gmail.com
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recollida. 

 

Servizo de Limpezas:Ofrecemos servizo de limpezas de oficinas, portais, 

establecementos comerciais de todo tipo, garaxes e naves comerciais e limpezas de 

mantemento (diario ou semanal). 

Servizo de Pequenos Portes e Mudanzas:Prestación de servizos de pequenos portes. 

 

Persoas atendidas e datos ata setembro 2017. 

 

TOTAL PERSOAS  PARTICIPANTES ATENDIDAS  EN  
Homes 376 44,66% 

Mulleres 476 55,34% 

Total 842  
 

 

IDADE Homes Mulleres Total 

De 16 a 25 anos 38 36 74 

De 26 a 35 anos 73 98 171 

De 36 a 45 anos 118 127 245 

De 46 a 55 anos 105 138 243 

De 56 a 65 anos 34 62 96 

Máis de 65 anos 0 4 4 

Non especificado 8 1 9 
 

 

NACIONALIDADE       Total 

Unión Europea Galicia   497 

Resto de 
estado 

  58 

Outros   36 

Resto de Europa       2 

América       170 

África       55 

Asia       2 
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NIVEL ACADÉMICO Homes Mulleres Total 

Sen estudos ou Estudos sen homologar 85 144 229 

Primarios 162 146 308 

Secundarios 110 132 242 

Superiores 11 26 37 

Non especificado 7 8 25 
 

 

INSERCIÓNS 

Homes 26 

Mulleres 49 

Total 75 

 

 

INSERCIÓNS POR SECTOR Homes Mulleres Total 

Administración 0 0 0 

Agricultura, gandeiría, pesca 0 0 0 

Comercio 0 5 5 

Construción 2 0 2 

Emprego doméstico 0 2 2 

Hostalaría 8 13 21 

Industria (metal) 0 0 0 

Limpeza 4 16 20 

Servizos persoais, servizos sociais 1 12 13 

Transporte e almacenamento 12 1 13 
 

 

TIPOS DE CONTRATO Homes  Mulleres Total 

Menos de 1 mes 2 3 5 

De 1 a 6 meses 17 29 46 

De 7 a 12 meses 1 1 2 

Por obra 5 13 18 

Indefinido 1 3 4 
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