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A economía social galega do 2018 en cifras 

Coñece en detalle os datos relativos ás 

cooperativas, aos centros especiais de 

emprego, ás sociedades laborais e ás 

empresas de inserción galegas no ano 2018. 

Ver máis 

  

  

 

       

Entrevista a María Caldeiro López da 

fundación Fundamar 

María Caldeiro López é xerente da fundación 

Fundamar, que ten como fins promover o 

desenvolvemento sostible do sector martítimo-

pesqueiro, facilitar e promover as condicións de 

acceso igualitario ao emprego e fomentar a 

cultura preventiva, entre outros.   

Na súa entrevista achéganos a economía social 

en datos e destaca que o 87% das redeiras son 

mulleres, así como o 64% das mariscadoras a 

pé e o 100% das empacadoras.     

Ver máis 

 

 
 

 

  

 

  

Nova teleformación: Regulamento de réxime 

interno nas cooperativas 

O obxectivo desta formación é presentar os 

diferentes aspectos da organización interna 

dunha cooperativa, ofrecer criterios que hai que 

ter en conta para deseñar un regulamento 

interno así como dar a coñecer en que consiste, 

cal é a súa función, os pasos e instrumentos 

para organizar o seu proceso de deseño ou 

revisión e presentar modelos de regulación que 

faciliten a súa elaboración.  

 

Datas: 08/04/2019 ao 15/05/2019 

Duración: 40h 

Teleformación: MIXTA (2 sesións presenciais 

os días 9 de abril e 7 de maio no Centro 

Universitario de Riazor de 16:30-20:30h) 

Inscricións: formulario / 881887456 / 

patane@espazo.coop 

Ver máis 

 

 

  

http://www.eusumo.gal/economia-social-galega-do-2018-en-cifras
https://www.youtube.com/watch?v=m_NV2bFZuDE&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3tsW_OOZbx3eaXLKIez9oXp6GK3IYV_TeP0w7rIGva4RnGQ/viewform
http://www.eusumo.gal/nova-teleformacion-regulamento-de-rexime-interno-nas-cooperativas
http://www.eusumo.gal/nova-teleformacion-regulamento-de-rexime-interno-nas-cooperativas


 

  

 

  

2ª Edición: Teleformación asembleas e 

reunións 

Esta formación ten como obxectivo que os 

destinatarios adquiran competencias técnicas 

na organización de reunións e asembleas, 

melloren as capacidades para organizalas nun 

clima grupal positivo, favorezan o 

funcionamento de equipos de traballo, así como 

as competencias na coordinación e 

dinamización nos procesos de participación nas 

entidades da economía social.    

 

Datas: 08/04/2019 ao 15/05/2019 

Duración: 40h 

Teleformación: MIXTA ((2 sesións presenciais 

os días 10 de abril e 8 de maio no CIRAGAL, 

Rúa Hernán Cortés, 15, Vigo, de 16:30-20:30h) 

Inscricións: formulario  / 881887456 / 

patane@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/1FAIpQLSc3tsW_OOZbx3eaXLKIez9oXp6GK3IYV_TeP0w7rIGva4RnGQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3tsW_OOZbx3eaXLKIez9oXp6GK3IYV_TeP0w7rIGva4RnGQ/viewform
http://www.eusumo.gal/2-edicion-asambleas-e-reunions
http://www.eusumo.gal/2-edicion-asambleas-e-reunions
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/

