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para adherirse á Rede Eusumo. 



 

 

 

1.- Identificación da entidade e descrición do seu obxecto social.

O Concello de Porto do Son (P1507200B), como administración local, leva a cabo 

unha serie de accións que teñen como finalidade a mellora das opcións laborais 

dos seus veciños e veciñas. 

competencias que lle corresponden como administración local, lévanse a cabo 

unha serie de accións de información, orientación, formación e asesoramento que 

permitan á veciñanza incrementar as alternativas e mellorar as súas opcións 

laborais. 

Dende a área de emprego e promoció

regular, entre outras, as seguintes accións:

- Orientación laboral (orientación

de busca de emprego, difusión de ofertas de emprego e formación, etc.).

- Programación e posta

- Información sobre a situación do mercado laboral en xeral.

- Información sobre axudas e subvencións.

- Asesoramento en  materia de autoemprego

- Etc. 

 

Para desenvolver todas estas accións, o Concello de Porto do So

instalacións como aula de informática, aulas formativas (completamente 

equipadas), Viveiro de Empresas, aula de cociña,

emprego, etc. 

 

 

Identificación da entidade e descrición do seu obxecto social.

O Concello de Porto do Son (P1507200B), como administración local, leva a cabo 

unha serie de accións que teñen como finalidade a mellora das opcións laborais 

dos seus veciños e veciñas. Neste sentido, de maneira periódica, e dentro das 

corresponden como administración local, lévanse a cabo 

unha serie de accións de información, orientación, formación e asesoramento que 

incrementar as alternativas e mellorar as súas opcións 

Dende a área de emprego e promoción económica, desenvólvense de maneira 

regular, entre outras, as seguintes accións: 

Orientación laboral (orientación en sesións individuais e colectivas, seminarios 

de busca de emprego, difusión de ofertas de emprego e formación, etc.).

Programación e posta en marcha de multitude de accións formativas.

Información sobre a situación do mercado laboral en xeral. 

Información sobre axudas e subvencións. 

Asesoramento en  materia de autoemprego. 

Para desenvolver todas estas accións, o Concello de Porto do So

instalacións como aula de informática, aulas formativas (completamente 

equipadas), Viveiro de Empresas, aula de cociña, radio municipal, blog de 
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Identificación da entidade e descrición do seu obxecto social. 

O Concello de Porto do Son (P1507200B), como administración local, leva a cabo 

unha serie de accións que teñen como finalidade a mellora das opcións laborais 

Neste sentido, de maneira periódica, e dentro das 

corresponden como administración local, lévanse a cabo 

unha serie de accións de información, orientación, formación e asesoramento que 

incrementar as alternativas e mellorar as súas opcións 

n económica, desenvólvense de maneira 

colectivas, seminarios 

de busca de emprego, difusión de ofertas de emprego e formación, etc.). 

en marcha de multitude de accións formativas. 

Para desenvolver todas estas accións, o Concello de Porto do Son conta con 

instalacións como aula de informática, aulas formativas (completamente 

radio municipal, blog de 



 

 

2.- Descrición dos intereses que moven á entidade para adherirse á Rede 

Eusumo. 

O Concello de Porto do Son está e desenvolver nos últimos anos unha serie de 

accións encamiñadas a mellorar as opcións profesionais dos veciños e veciñas. As 

liñas de actuacións céntranse en ambos os dous ámbitos do traballo, é dicir, a 

conta allea e a conta propia.

Dentro do ámbito do traballo por conta propia, o Concello de Porto do Son presta 

atención personalizada a calquera persoa que queira poñer en marcha a súa idea 

empresarial. Esta atención concrétase en sesións individuais de asesoramento 

para maduración da idea empresarial,

posta en marcha, , axudas e subvencións ás que se pode optar, etc.

faise de maneira directa

conta coa colaboración 

especializada en asesoram

Pola súa parte, a creación do

ven a completar este apoio aos emprendedore

espazo físico onde poñer a andar a súa actividade empresarial.

Ademais de todo o anterior, dende o Concello de Porto do Son mantense unha 

canle de información constante cos emprendedores da zona, a través do cal 

reciben información periódica sobre as axudas e subvencións convocadas, accións 

formativas de interese, etc.

Espertar a iniciativa emprendedora na mocidade é tamén unha liña de traballo 

permanente no Concello de Porto do Son. Neste sentido, ano a ano, celébranse 

obradoiros, xornadas ou sesións de iniciativa emprendedora.

A modo de exemplo da última edición, véxase:

http://www.elcorreogallego.es/area

reune-150-jovenes/idEdicion

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/porto

son/2017/04/06/concello-

jornadas/00031491495362393970461.htm

Pois ben, a fórmula cooperativa está sempre presente en cada unha 

accións, de maneira que as persoas que participan nelas reciben información e 

 

Descrición dos intereses que moven á entidade para adherirse á Rede 

Concello de Porto do Son está e desenvolver nos últimos anos unha serie de 

accións encamiñadas a mellorar as opcións profesionais dos veciños e veciñas. As 

céntranse en ambos os dous ámbitos do traballo, é dicir, a 

propia. 

Dentro do ámbito do traballo por conta propia, o Concello de Porto do Son presta 

atención personalizada a calquera persoa que queira poñer en marcha a súa idea 

empresarial. Esta atención concrétase en sesións individuais de asesoramento 

ación da idea empresarial, elección da forma xurídica, trámites de 

posta en marcha, , axudas e subvencións ás que se pode optar, etc.

a a través do servizo de orientación labor

 e asesoramento da Fundación Ronse

mento en materia de autoemprego. 

a creación doo Viveiro de Empresas do Concello de Porto do Son 

ven a completar este apoio aos emprendedores, poñendo á súa disposición un 

poñer a andar a súa actividade empresarial. 

Ademais de todo o anterior, dende o Concello de Porto do Son mantense unha 

canle de información constante cos emprendedores da zona, a través do cal 

rmación periódica sobre as axudas e subvencións convocadas, accións 

formativas de interese, etc. 

Espertar a iniciativa emprendedora na mocidade é tamén unha liña de traballo 

permanente no Concello de Porto do Son. Neste sentido, ano a ano, celébranse 

oiros, xornadas ou sesións de iniciativa emprendedora. 

A modo de exemplo da última edición, véxase: 

lcorreogallego.es/area-de-compostela/ecg/jornada-empleo

jovenes/idEdicion-2017-04-07/idNoticia-1049685/ 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/porto-do-

-sonense-promueve-emprendimiento-juvenil

jornadas/00031491495362393970461.htm 

Pois ben, a fórmula cooperativa está sempre presente en cada unha 

accións, de maneira que as persoas que participan nelas reciben información e 
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Descrición dos intereses que moven á entidade para adherirse á Rede 

Concello de Porto do Son está e desenvolver nos últimos anos unha serie de 

accións encamiñadas a mellorar as opcións profesionais dos veciños e veciñas. As 

céntranse en ambos os dous ámbitos do traballo, é dicir, a 

Dentro do ámbito do traballo por conta propia, o Concello de Porto do Son presta 

atención personalizada a calquera persoa que queira poñer en marcha a súa idea 

empresarial. Esta atención concrétase en sesións individuais de asesoramento 

elección da forma xurídica, trámites de 

posta en marcha, , axudas e subvencións ás que se pode optar, etc. Esta labor 

ral e tamén se 

el (A Coruña), 

o Viveiro de Empresas do Concello de Porto do Son 

s, poñendo á súa disposición un 

Ademais de todo o anterior, dende o Concello de Porto do Son mantense unha 

canle de información constante cos emprendedores da zona, a través do cal 

rmación periódica sobre as axudas e subvencións convocadas, accións 

Espertar a iniciativa emprendedora na mocidade é tamén unha liña de traballo 

permanente no Concello de Porto do Son. Neste sentido, ano a ano, celébranse 

empleo-son-

juvenil-

Pois ben, a fórmula cooperativa está sempre presente en cada unha destas 

accións, de maneira que as persoas que participan nelas reciben información e 



 

 

asesoramento sobre cooperativismo como alternativa empresarial.

Rede Eusumo preséntase como una oportunidade de mellorar e completar a 

información e asesoramento que se facilita.

 

3.- Medios que se poñerán a disposición da Rede Eusumo.

Para poder desenvolver as súas accións, o Concello de Porto do Son pon a 

disposición da Rede Eusumo un

Empresas de Porto do Son

Esta aula, de 28 metros cadrados, dispón de  capacidade para 

e cadeiras). Conta ademais con equipamento informático (ordenador, proxector e 

pantalla), así como conexión a internet (rede wifi). 

Con todo, para todas aquelas accións da Rede Eusumo que non puideran 

desenvolverse na aula que se pon a dis

instalacións municipais (auditorio, aula de informática, etc).

Ademais de medios materiais, o Concello de Porto do Son está en disposición de 

facilitar e promover as actividades da Rede Eusumo a través de servizos, medi

ferramentas das que se dispoñen (información a través do servizo de orientación 

laboral, blog de emprego, páxina web, taboleiros, etc.).

 

      

 

 

 

asesoramento sobre cooperativismo como alternativa empresarial.

Rede Eusumo preséntase como una oportunidade de mellorar e completar a 

nto que se facilita. 

Medios que se poñerán a disposición da Rede Eusumo. 

Para poder desenvolver as súas accións, o Concello de Porto do Son pon a 

disposición da Rede Eusumo unha aula de formación ubicada no Viveiro de 

Empresas de Porto do Son (conta con zona de aparcamento e total accesibilidade)

aula, de 28 metros cadrados, dispón de  capacidade para 20 persoas (mesas 

e cadeiras). Conta ademais con equipamento informático (ordenador, proxector e 

pantalla), así como conexión a internet (rede wifi).  

Con todo, para todas aquelas accións da Rede Eusumo que non puideran 

desenvolverse na aula que se pon a disposición, poderían utilizarse outras 

instalacións municipais (auditorio, aula de informática, etc). 

Ademais de medios materiais, o Concello de Porto do Son está en disposición de 

facilitar e promover as actividades da Rede Eusumo a través de servizos, medi

ferramentas das que se dispoñen (información a través do servizo de orientación 

laboral, blog de emprego, páxina web, taboleiros, etc.). 
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asesoramento sobre cooperativismo como alternativa empresarial. A adhesión á 

Rede Eusumo preséntase como una oportunidade de mellorar e completar a 

Para poder desenvolver as súas accións, o Concello de Porto do Son pon a 

ubicada no Viveiro de 

(conta con zona de aparcamento e total accesibilidade).  

persoas (mesas 

e cadeiras). Conta ademais con equipamento informático (ordenador, proxector e 

Con todo, para todas aquelas accións da Rede Eusumo que non puideran 

posición, poderían utilizarse outras 

Ademais de medios materiais, o Concello de Porto do Son está en disposición de 

facilitar e promover as actividades da Rede Eusumo a través de servizos, medios e 

ferramentas das que se dispoñen (información a través do servizo de orientación 

 



 

 

4.- Actividades realizadas para o fomento da economía social

Como xa se indicou, o cooperativismo é 

das accións que se levan a cabo dende o Concello de Porto do Son encamiñadas a 

mellorar as opcións profesionais dos veciños e veciñas.

 

Dende o servizo de orien

carácter permanente, info

todas as persoas interes

información en materia d

orientación do Concello 

materia cooperativa. 

Por outra banda, o coope

desenvolven en materia d

Coñecedores tamén da in

de cooperativismo, amén

fórmula cooperativa, tam

puntuable no baremo pa

dende o servizo de orien

accións formativas que de

 

Actividades realizadas para o fomento da economía social

Como xa se indicou, o cooperativismo é un ámbito sempre presente en cada unha 

das accións que se levan a cabo dende o Concello de Porto do Son encamiñadas a 

mellorar as opcións profesionais dos veciños e veciñas. 

 

ntación laboral do Concello de Porto do Son

ormación e asesoramento en materia de co

sadas. A fórmula cooperativa está así pres

de autoemprego se facilita no propio servizo

 de Porto do Son conta con experiencia e

erativismo ten sempre un espazo en canta

de iniciativa emprendedora ou autoemprego

nterese que esperta na comarca a formac

 das persoas que están interesadas en emp

mén para aquelas persoas interesadas en o

ara a obtención de permisos de explotac

ntación laboral dáse conta e difusión periodicamente

e desenvolven no marco da Rede. 
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Actividades realizadas para o fomento da economía social 

sempre presente en cada unha 

das accións que se levan a cabo dende o Concello de Porto do Son encamiñadas a 

 

n ofrécese, con 

ooperativismo a 

sente en canta 

o. O persoal de 

e formación en 

as xornadas se 

o. 

ción en materia 

prender baixo a 

obter formación 

ción pesqueira, 

periodicamente das 


