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Axudas ás empresas de inserción laboral 

(EIL) e ás súas entidades promotoras 

Ata o 30 de setembro de 2019 todas as 

entidades interesadas poderán presentar as 

súas solicitudes ao programa de axudas ao 

mantemento do custo salarial e ao programa de 

compensación dos custos adicionais do 

emprego.  

Ver máis 

  

 

 

       

Somos a túa voz 

Aproveita as nosas canles de comunicación 

para achegarnos as túas novidades como 

entidade de economía social. Tan só precisas 

enviarnos un correo electrónico a 

somosatuavoz.ceei@xunta.gal e, tras analizar a 

información facilitada, encargarémonos da súa 

difusión. 

Ver máis 

 

  

 

       

O rol da muller na economía social de 

Galicia 

Entrevistamos a Silvia Alende, xerente de 

Coinco e a Noelia García, socia de Seragro 

que, desde as súas experiencias profesionais, 

destacan a importancia das cooperativas a nivel 

laboral para as mulleres e a posibilidade de 

acceso en condicións máis igualitarias.  

Ver máis 

 

     

 
 

 

  

 

  

Teleformación: Impulsa o teu negocio co 

marketing dixital Ed. VII 

Esta formación ten como obxectivo facilitar 

novos métodos de marketing e comunicación ás 

empresas de economía social. 

 

Datas: 13/05/2019 ao 27/05/2019 

Modalidade: online 

Duración:20h. 

Inscricións: formulario / 981558008 / 

eusumo.emprego@xunta.gal 

 

Ver máis 

 

  

http://www.eusumo.gal/axudas-as-empresas-de-insercion-laboral-eil-e-as-suas-entidades-promotoras
http://www.eusumo.gal/somos-tua-voz-fai-que-o-teu-proxecto-de-economia-social-resoe
http://www.eusumo.gal/o-rol-da-muller-na-economia-social-de-galicia
https://docs.google.com/forms/d/1_YNFhyL3B_L02bKuOArzZ9pJ6H_kyYzIFEd5c9njOyo/viewform?edit_requested=true
http://www.eusumo.gal/teleformacion-impulsa-o-teu-negocio-co-marketing-dixital-ed-vii
http://www.eusumo.gal/teleformacion-impulsa-o-teu-negocio-co-marketing-dixital-ed-vii


 

 

 

  

Economía social meeting 

O obxectivo desta xornada formativa é  

presentar a Asociación do Clúster  da 

Xeotermia Galega, mostrar as posibilidades da 

enerxía xeotérmica en Galicia, tanto para as 

familias como para as pequenas empresas, e 

dar a coñecer as axudas do INEGA para 

proxectos de enerxía renovable.     

 

Datas: 16/05/2019 

Horario: 11:30 - 13:30h. 

Lugar: Sede social de AGACA R/Tomiño 22-

Entslo, Santiago de Compostela 

Inscricións: 981584911 / 

hmougan@agaca.coop 

 

Ver máis 

 

 

 

  

AEIGA imparte: 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: 20/05/2019 ao 24/05/2019 

Horario: 09:00 - 14:00h. 

Lugar: Edificio CERSIA, R/Alcalde Raimundo 

López Pol. s/n,  Santiago de Compostela 

Inscricións: 881957452 / 

aeigagalicia@gmail.com 

 

Ver máis 

 

  

Rede Eusumo 

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

Máis información en: 

 

www.eusumo.gal 

  

 

 

  

  

 

              

http://www.eusumo.gal/economIa-social-meeting-4
http://www.eusumo.gal/aeiga-imparte-o-emprendemento-e-empresas-de-insercion-laboral
mailto:eusumo.emprego@xunta.gal
http://eusumo.mailrelay-iv.es/newslink/73/7.html

