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INTRODUCIÓN - A REDE EUSUMO 

 
 
Ampliando a competencia recollida orixinariamente no artigo 28.7 do Estatuto de 
autonomía de Galicia, logo da transferencia feita por Lei orgánica 16/1995, do 27 de 
decembro, a Comunidade Autónoma de Galicia asumiu a competencia exclusiva en 
materia de cooperativas.  
 
En virtude desta competencia ditouse a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de 
cooperativas de Galicia, que recoñece de interese social a promoción e o 
desenvolvemento das sociedades cooperativas e dispón que a Xunta de Galicia poñerá 
en marcha accións de promoción, difusión, desenvolvemento, formación e fomento do 
cooperativismo.  
 
Por outra parte, as cooperativas, xunto con outras entidades forman parte da 
denominada economía social nos termos en que a define a Lei estatal 5/2011, do 29 de 
marzo, de economía social e a recente Lei autonómica 6/2016, do 4 de maio, de 
economía social de Galicia.  
 
A economía social identifica o conxunto de actividades económicas e empresariais 
realizadas por entidades privadas que perseguen o interese colectivo das persoas que 
as integran, o interese xeral económico ou social, ou ambos. Baséase nos valores de 
axuda mutua, responsabilidade, democracia, igualdade, equidade, solidariedade, 
honestidade, transparencia, responsabilidade social e preocupación polos demais. 
 
Coa fin de fomentar este sector da economía, con especial atención ao 
emprendemento e á creación e consolidación de emprego, o Decreto 225/2012, do 15 
de novembro, crea a Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía 
social e regula o seu funcionamento.  
 
Esta Rede está formada pola Xunta de Galicia e polas entidades colaboradoras que 
poñan á disposición das actividades de fomento os seus medios e recursos, e que para 
tal efecto asinen convenios de colaboración coa consellería competente en materia de 
emprego. 
 
Poden formar parte da Rede as administracións públicas e as súas entidades 
instrumentais, as asociacións de entidades de economía social e as agrupacións destas 
constituídas para a representación e defensa dos seus intereses, as sociedades 
cooperativas galegas, as fundacións e asociacións, as universidades, as cámaras de 
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comercio, organizacións profesionais, empresariais e e sindicais e tamén outras 
entidades sen animo de lucro, sempre que recollan dentro das súas actividades o 
desenvolvemento do cooperativismo e da economía social, o apoio ao 
emprendemento ou o desenvolvemento local, e poñan a disposición da rede algún dos 
medios susceptibles de utilización con esta finalidade, tales como locais onde albergar 
actividades formativas, viveiros de empresas de economía social, locais que sirvan 
como puntos de información e asesoramento ou recursos para a realización de estudos 
e análises e prospección de novas oportunidades.  
 
A condición de entidade colaboradora, que ten carácter indefinido unha vez que se 
asine o correspondente convenio, non ten contrapartida económica, se ben a 
consellería competente en materia de economía social convoca anualmente 
subvencións dirixidas á creación e funcionamento de oficinas locais de fomento 
cooperativo e de economía social e á realización de actividades de información, 
difusión e formación no marco da rede.  
 
A Rede Eusumo actúa baixo a dependencia da Secretaría Xeral de Emprego, órgano 
competente en materia de cooperativas e economía social en virtude do Decreto 
175/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería 
de Economía, Emprego e Industria. En exercicio desta competencia correspóndelle á 
dita Secretaría a planificación xeral da rede, a coordinación das actividades e a súa 
promoción entre os actores sociais e económicos. 
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BALANCE 2016 

 
 

OS SOCIOS 
 
A final de 2015 integraban a Rede Eusumo un total de 153 entidades adheridas, entre 
as que cabe destacar 106 concellos, que ou ben asinaron individualmente o convenio 
de adhesión ou ben forman parte da rede a través de agrupacións de concellos ou 
mancomunidades nos que están integrados.  Ademais, nesa data, estaban en trámite 9 
solicitudes de adhesión.  
 
En 2016 recibíronse 10 novas solicitudes de adhesión, que xunto coas 9 anteditas 
suman 19 solicitudes tramitadas no período. Destas, 11 remataron coa sinatura dos 
correspondentes convenios. 
 
A situación a 31 de decembro de 2016 é a seguinte:  
CONVENIOS DE ADHESIÓN ASINADOS: 85  
ENTIDADES ADHERIDAS: 168 
(DAS CALES, CONCELLOS): 116 
 
No seguinte cadro resúmese a evolución das adhesións: 
 

 

 CONVENIOS 
ASINADOS 

ENTIDADES 
ADHERIDAS 

(DAS CALES, 
CONCELLOS) 

A 31.12.2013 41 100 79 
A 31.12.2014 68 133 89 
A 31.12.2015 74 153 106 
A 15.12.2016 85 168 116 
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É dicir, en 2016 o número de entidades adheridas incrementouse nun 9,8%.  
 
A 31.12.2016, un 37% dos concellos galegos forman parte da Rede Eusumo, sexa 
mediante a adhesión individual, ou a través de mancomunidades ou agrupacións nas 
que estean integrados.   
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ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
1. Xornadas, cursos e obradoiros para a difusión, promoción e formación en 
cooperativismo e economía social  

En 2016, a Secretaría Xeral de Emprego e as entidades adheridas á rede Eusumo 
levaron a cabo máis de 190 xornadas, cursos ou obradoiros para a difusión, promoción 
e formación en cooperativismo e economía social, ás que asistiron máis de 4.200 
persoas, tal como se detalla a continuación:  
 

ENTIDADE  Nº 
ACTIVIDADES 

Nº 
ASISTENTES 

SECRETARÍA XERAL DE EMPREGO 19 448 

AGACA. ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS 39 1148 

UGACOTA. UNIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABALLO 
ASOCIADO 34 614 

UCETAG. UNION DE COOPERATIVAS DE ENSINO DE TRABALLO 
ASOCIADO DE GALICIA 16 185 

SINERXIA.FEDERACION EMPRESAS COOPERATIVAS 14 145 

AESGAL 2 35 

CONCELLO DE CALVOS DE RANDIN 5 58 

TERRAS DE CELANOVA 4 153 

CONSORCIO AS MARIÑAS 8 272 

MANCOMUNIDADE DE FERROL 7 129 

MANCOMUNIDADE DE ORDES 8 185 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y 
NAVEGACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 283 

FUNDACIÓN CEL LUGO  2 38 

APREVAR 3 51 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE 
OURENSE 8 180 

APE GALICIA 2 32 

FEDER. EMPRESARIOS BARBANZA 4 74 

AS MARIÑAS-BETANZOS 2 50 

FUNDACIÓN COREN 1 129 

TOTAIS   191 4.209 
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Entre estas actividades destacan as xornadas de formación realizadas en centros 
educativos de toda Galicia, cos que se trata de promover o emprendemento en 
economía social entre os máis novos (alumnos de educación secundaria ou formación 
profesional); a formación específica para emprendedores ou membros das entidades 
xa constituídas (en materias como celebración de asembleas e reunións e traballo en 
equipo, elaboración do plan de empresa, aspectos financeiros e contables, uso de TIC 
etc); a formación destinada a empoderar as mulleres como membros das cooperativas; 
aquela que trata de dinamizar a creación de empresas de economía social en 
determinados sectores con potencial, como o sector de saúde e benestar, o forestal e 
ambiental, o comercio ou as industrias culturais e creativas; así como as dirixidas á 
cooperación entre entidades de economía social e entre os membros da rede.  
 
2. Asesoramento e acompañamento a grupos promotores 

Sen prexuízo da actividade informativa e de asesoramento  individualizado que prestan 
permanentemente as entidades socias da Rede Eusumo, os servizos especializados da 
rede asesoraron e acompañaron neste período un total de 109 grupos promotores ou 
emprendedores individuais no deseño, posta en marcha ou consolidación do seu 
proxecto empresarial, que agrupan un total de 237 persoas asesoradas. 
 
3. Concesión de incentivos, subvencións e premios 
 

A) Subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo 
 
Co obxecto de promover o desenvolvemento económico e social ao que fai referencia o 
decreto de constitución da Rede Eusumo, a Xunta de Galicia establece anualmente, 
desde 2012, unha convocatoria de axudas dirixida á realización de actividades de 
impulso e fomento do cooperativismo e da economía social. 
 
A convocatoria de 2016 aprobouse a través da Orde do 11 de febreiro de 2016 pola que 
se establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas 
locais e a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do 
cooperativismo e a economía social, e se convocan para o ano 2016 (DOG nº 37, do 
24.02.2016). 
 
Esta convocatoria tivo un orzamento de 1.245.000,00 €, distribuídos nos seguintes 
programas:  
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PROGRAMA I.- ASOCIACIÓNS DE COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS 
Ten por obxecto o fomento e consolidación das entidades representativas 
do cooperativismo e a economía social a través das asociacións de 
cooperativas e de sociedades laborais, subvencionando parcialmente os 
seus gastos de funcionamento e a realización de actividades no marco da 
Rede Eusumo. 

655.000,00 € 

PROGRAMA II.- OFICINAS LOCAIS DE FOMENTO COOPERATIVO 
Dirixido a incentivar a participación dos concellos e doutras entidades 
locais de Galicia no labor de promoción e fomento do cooperativismo e a 
economía social, subvencionando os gastos da creación e mantemento de 
oficinas de fomento cooperativo (OFC) así como a realización de 
actividades de fomento da economía social.  

520.000,00 € 

PROGRAMA III.-ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO  DA REDE EUSUMO 
Ten por finalidade apoiar as actividades de fomento do cooperativismo e a 
economía social realizadas polas entidades sen ánimo de lucro adheridas a 
Rede Eusumo (fundacións, asociacións, cámaras de comercio, 
organizacións profesionais, empresariais e sindicais...) 

70.000,00 € 

ORZAMENTO TOTAL 1.245.000,00 € 

 
A esta convocatoria concorreron un total de 31 entidades, das que resultaron 
beneficiarias 26, cun total de 868.601,12 € en axudas concedidas, segundo se detalla 
no seguinte cadro: 
 

 SOLICITUDES APROBADAS IMPORTE AXUDAS 

PROGRAMA I 7 7 646.866,58 € 

PROGRAMA II 14 9 169.073,56 € 

PROGRAMA III 10 10 52.660,98 € 

TOTAL 31 26 868.601,12 € 

 
 

B) Subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (APROL 
Economía social) 

 
A Consellería de Economía, Emprego e Industria promove a economía social a través da 
concesión de incentivos e axudas ás empresas e as persoas que pasan a formar parte 
delas, principalmente orientadas á creación de emprego, á posta en marcha de novos 
proxectos empresariais e á cooperación entre entidades.  
 
A convocatoria de 2016 aprobouse a través da Orde do 30 de xuño de 2016 pola que se 
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establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento 
en economía social (Programa Aprol-economía social), cofnanciadas parcialmente con 
cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo e ao Programa operativo de 
emprego xuvenil, e se convocan para o ano 2016 (DOG nº 141, do 27.07.2016). 
 
Esta convocatoria estivo dotada cun orzamento de 2.865.827,12 €, distribuídos nos 
seguintes programas:  
 

PROGRAMA I.- FOMENTO DO EMPREGO EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES 
LABORAIS. Ten por obxecto establecer incentivos para o fomento da 
incorporación en cooperativas ou sociedades laborais, como persoas socias 
traballadoras ou de traballo, de persoas desempregadas,traballadores/as 
temporais e persoas socias a proba. 

1.231.346,00 € 

PROGRAMA II.- FOMENTO DO ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOA SOCIA  
Dirixido a financiar as achegas ao capital social que deben desembolsar os 
novos socios traballadores ou de traballo de cooperativas ou sociedades 
laborais. 

900.000,00 €       

PROGRAMA III.- FOMENTO DO EMPREGO EN COOPERATIVAS E 
SOCIEDADES LABORAIS PARA PERSOAS MOZAS INSCRITAS NO SISTEMA 
NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL. O seu obxecto é establecer incentivos 
para impulsar a incorporación de mozos/as inscritos no Sistema nacional 
de garantía xuvenil como persoas socias traballadoras ou de traballo de 
cooperativas ou sociedades laborais. 

326.477,31 € 

PROGRAMA IV.- FOMENTO DO EMPRENDEMENTO COLECTIVO, PARA 
PERSOAS MOZAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA 
XUVENIL. Ten por obxecto a concesión de subvencións aos mozos e mozas 
inscritos no Sistema nacional de garantía xuvenil para o seu acceso á 
condición de persoas socias de cooperativas, impulsando a posta en 
marcha da actividade emprendedora por conta propia. 

185.003,81 € 

PROGRAMA V.- IMPULSO DE PROXECTOS EMPRESARIAIS COLECTIVOS 
Dirixido a fomentar a economía social, concedendo subvencións que 
faciliten a posta en marcha dos proxectos empresariais, tanto de nova 
creación de cooperativas ou sociedades laborais como xerados polas 
existentes. 

60.000,00 €  

PROGRAMA VI.- INTERCOOPERACIÓN E INTEGRACIÓN EMPRESARIAL 
Impulsa os procesos de integración de entidades de economía social así 
como os proxectos de colaboración empresarial entre elas, relacionados 
coa investigación, desenvolvemento e innovación, ou coa loxística, 
comercialización e internacionalización. 

163.000,00 €  

ORZAMENTO TOTAL 2.865.827,12  € 
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A esta convocatoria presentáronse 288 solicitudes, das que resultaron estimadas 228, 
cun total de 1.680.354,90 € en axudas concedidas, segundo se detalla no seguinte 
cadro: 
 

 SOLICITUDES APROBADAS Nº PERSOAS 
INCORPORADAS 

IMPORTE AXUDAS 

PROGRAMA I 69 58 124 806.312,50 € 

PROGRAMA II 168 144 144 560.261,84 € 

PROGRAMA III 13  18 267.030,00 € 

PROGRAMA IV 2 0 0 0,00 € 

PROGRAMA V 32 25 - 40.150,56 € 

PROGRAMA VI 4 1 - 6.600,00 € 

TOTAL 288 228 286 1.680.354,90 € 

 
C) Premios á cooperación 

Coa finalidade fomentar e difundir o cooperativismo, os seus principios e valores, así 
como recompensar publicamente o labor que os cooperativistas, cooperativas e outras 
persoas e institucións veñen realizando a prol do desenvolvemento do movemento 
cooperativo na Comunidade Autónoma galega, publicouse a Orde do 22 de decembro 
de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras dos premios á Cooperación e se 
procede á súa convocatoria para o ano 2016 (DOG nº 248, do 30.12.2015).  
 
Dotada con 15.000,00 €, mediante esta orde convocáronse os seguintes premios: 
 

PREMIO AOS VALORES COOPERATIVOS, que se outorga á cooperativa, 
entidade ou persoa que máis teña destacado no impulso dos valores e 
principios cooperativos 

5.000,00 € 

PREMIO AO MELLOR PROXECTO COOPERATIVO, que se outorga ao proxecto 
empresarial cooperativo de especial relevancia, tanto de cooperativas de 
nova creación como das previamente existentes 

5.000,00 € 

PREMIO Á PROMOCIÓN DO COOPERATIVISMO, para persoa ou entidade 
que teña destacado especialmente no fomento do cooperativismo, tanto 
pola súa traxectoria como por actuacións de carácter puntual que resulten 
particularmente significativas. 

5.000,00 € 

TOTAL 15.000,00 € 

 
A esta convocatoria presentaron candidaturas 14 entidades.  
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D) Certame Cooperativismo no ensino 
 
Mediante a Orde do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases 
reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado e profesorado 
dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 
(DOG 248, do 30.12.2015) convocouse o certame que ten por obxecto difundir e 
promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, 
primaria, secundaria obrigatoria, formación profesional e de ensinanzas de réxime 
especial de Galicia, impulsando a realización de actividades de fomento do 
cooperativismo nos centros educativos.  
 
Dotado con 25.000,00 €, permite a participación nas modalidades seguintes:  
 

Debuxo, pintura, fotografía e/ou vídeo dirixida ao alumnado de infantil e 
primaria, con 4 categorías. Dotada cun primeiro premio para cada 
categoría de 2.000,00 € e un accesit para cada categoría de 1.000,00 €  

12.000,00 € 

Actividades cooperativizadas dirixidas ao alumnado de educación 
secundaria obrigatoria, con 2 categorías. Dotada cun primeiro premio para 
cada categoría de 2.000,00 € e un accesit para cada categoría de 1.000,00 € 

6.000,00 € 

Proxectos empresariais cooperativos dirixidos ao alumnado e profesorado 
dos centros de formación profesional e de ensinanzas de réxime especial. 
Dotado cun premio ao mellor proxecto de 3.500,00 € para o alumnado 
participante e 1.000,00 para o profesor ou profesora que dirixise o traballo; 
e cun accesit ao traballo finalista de 2.000,00 e 500,00 € respectivamente 

7.000,00 € 

TOTAL 25.000,00 € 

 
Nesta edición, participaron 372 alumnos de 31 centros educativos distintos, resultando 
premiados 174 alumnos de 7 centros. Dado que unha das categorías quedou deserta, a 
concesión dos premios acadou finalmente 24.000,00 € 
 
 

E) Convenio coa Universidade de Santiago de Compostela para a realización de 
actividades do Centro de Estudos Cooperativos (CECOOP) 

 
A través deste convenio, dotado con 18.800,00 €, a Xunta de Galicia colabora co 
financiamento do CECOOP, Centro de carácter mixto constituído pola Universidade de 
Santiago de Compostela, Departamento de Dereito Mercantil e do Traballo e a Xunta 
de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Emprego, e que ten como finalidade a 
investigación, formación e realización de estudos que con carácter xeral teñan relación 
coa economía social e, en concreto, co cooperativismo.  



 
 

12 
 

 
En virtude do acordado neste convenio, o CECOOP levou a cabo, entre outras, as 
seguintes actividades:  
− Participación activa en sesións de dirección, de execución e científicas de CIRIEC 

España, do CIRIEC Internacional e da RED UNIES. 
− Fomento da participación de investigadores do CECOOP en actividades de 

docencia e formación de investigadores. 
− Impulso e coordinación de actividades da Rede Eusumo na Universidade de 

Santiago de Compostela.  
− Mantemento do repositorio accesible a través de internet, de lexislación 

vixente, xurisprudencia e sentenzas de todas as instancias en materia de 
cooperativas e economía social, estruturado por temáticas. 

− Realización dun estudo da normativa comparada e propostas para o adecuado 
tratamento normativo de novas necesidades e iniciativas cooperativas. 

− Elaboración dun estudo de necesidades e propostas para a modificación do 
Regulamento do Rexistro de Cooperativas, entre elas as derivadas da 
tramitación telemática.  

− Realización dunha investigación sobre modelos de gobernanza en cooperativas: 
estudo de tendencias normativas e prácticas en torno á delimitación 
competencial entre órganos reitores e xestores, compatibilidade entre 
profesionalidade e funcionamento democrático. 

− Realización dun estudo sobre o alcance óptimo do contido dos estatutos e a súa 
delimitación  fronte a outros instrumentos dispositivos como os regulamentos 
de réxime interno ou acordos da Asemblea Xeral.  

− Realización dunha xornada que tivo por obxecto a Lei de Economía Social de 
Galicia.  

 
4. Publicacións 
 
Desde a Secretaría Xeral de Emprego elaboráronse e difundíronse as seguintes 
publicacións:  
 
1. “I+D+i e TIC nas cooperativas galegas. Guía de recomendacións”.  

Ten por obxecto dotar as organizacións cooperativas de Galicia dunha ferramenta 
para a xestión da I+D+i e das tecnoloxías da información e da comunicación que lles 
permita ser máis eficaces e eficientes no desenvolvemento de novos produtos e na 
protección e posta en valor dos resultados dos seus proxectos innovadores.  

 
Articúlase en dúas liñas: 

- Axudar a definir novas ideas e desenvolver proxectos de I+D+i, ademais de 
servir de guía para organizar o proceso de innovación global das 
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cooperativas. 
- Presentar os conceptos, usos e aplicacións software esenciais para o 

aproveitamento das tecnoloxías da información e da comunicación no 
proceso de negocio. 

 
Desta obra distribuíronse 1500 exemplares e está dispoñible en versión dixital no 
enderezo https://libraria.xunta.gal/gl/idi-e-tic-nas-cooperativas-galegas-guia-de-
recomendacions. 

 
2. Manual sobre a RSE en entidades de economía social  

Este manual forma parte do proxecto de difusión e formación en materia de 
responsabilidade social empresarial en entidades de economía social, que incluíu 
tamén unha xornada divulgativa e un curso de formación. O seu obxectivo é 
converter as entidades de economía social de Galicia en organizacións realmente 
concienciadas coa responsabilidade social, introducindo o seu persoal no contexto 
actual de la RSE, identificando actuacións responsables de organizacións galegas e 
difundindo o modelo de xestión da RSE como elemento diferenciador destas 
entidades. Desta forma, búscase poñer en valor as potencialidades que posúe este 
sector económico e se preténdese impulsar a súa capacidade para contribuír ao 
desenvolvemento sustentable. 
O manual distribuíuse en formato dixital e está dispoñible no enderezo  
https://libraria.xunta.gal/gl/manual-de-rse-nas-entidades-de-economia-social 
 

3. Material divulgativo sobre a nova lei de sociedades laborais.  
Como complemento ás xornadas de difusión da nova lei levadas a cabo pola 
Secretaría Xeral e Emprego, en colaboración coa Agrupación Empresarial de 
Sociedades Laborais de Galicia (AESGAL), distribuíronse 275 carteis e 13.000 
folletos divulgativos que inclúen as principais novidades que presenta a Lei 44/2015, 
do 14 de outubro, de sociedades laborais e participadas, e as vantaxes desta figura 
empresarial.      
 
 

5. Difusión web e dinamización de redes sociais 
 

A finais de 2015 levouse a cabo a modernización da páxina web da Rede Eusumo 
(http://eusumo.gal), mellorando o seu deseño, estrutura e funcionamento, e 
optimizando o seu uso tanto en PC coma en dispositivos móbiles.  
 
Conta con información estática sobre a economía social, e en particular cooperativas e 
sociedades laborais, sobre a propia Rede (que é, os socios, como integrarse), servizos 
que ofrece a rede; así como outra información dinámica, en constante actualización, 
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como a relativa ás axudas convocadas, actividades formativas, de difusión e doutra 
índole que se van levar a cabo, enlaces de interese, documentos para descargar,  
entrevistas, novas e en xeral calquera información relevante para o sector.  
 
En 2016, a web foi visitada por 6.861 usuarios nun total de 11.426 sesións, que 
visitaron 26.713 páxinas.   
 
Ademais, a Rede Eusumo conta con presenza nas redes sociais Facebook e Twitter e na 
canle Youtube, como medio de manter a información actualizada e maximizar o público 
destinatario da información relativa á economía social.  
 
Facebook é a primeira rede social da Rede Eusumo en canto a importancia e tráfico, e 
tamén é a primeira fonte de xeración de visitas para a web de Eusumo. As redes sociais 
representaron o 34,9% da fonte de tráfico para a web, correspondéndolle a Facebook 
entre o 60 e o 80% desta porcentaxe.  
 
Os datos de 2016 amosan un importante crecemento no alcance desta rede, con máis 
de 477.000 usuarios e 939.000 impresións, que supoñen un 85% e un 101,7% 
respectivamente máis que en 2015. Tamén evoluciona de forma favorable o número de 
seguidores, que acada a cifra de 3.553 (un 13,6% máis que en 2015).  
 
É así mesmo destacable o incremento da media de impresións alcanzada por cada 
publicación (1.264, un 170,1 % máis que en 2015) así como a porcentaxe de 
publicacións que acadan máis de 1.000 impresións, cifra que acadaron o 38,9% dos 
post publicados, o que cuadriplica o alcance obtido en 2015.  
 
Estes datos teñen máis valor se se considera que no 2016 non se fixeron investimentos 
en anuncios ou publicacións de pago.  
 
En canto a Twitter, o obxectivo principal nesta rede social era incrementar a taxa de 
interacción cos usuarios, a cal aumentou nun 183,3% pasando do 0,6 % ao 1,7 %. Isto 
fixo que se sacrificara o alcance total nun 6,9%, pero aínda así segue a ser moi 
considerable (804.300 persoas alcanzadas no ano). Tamén se incrementa o número de 
seguidores nun 31,5 %, pasando de 2.222 a 2.921.  
 
Finalmente, os datos de acceso e interacción na plataforma Youtube tamén son 
positivos. En 2016 acadáronse as 22.217 visualizacións de vídeos da rede, o que supón 
un incremento dun 41,9% respecto do ano anterior. Conseguíronse 60 novas 
subscricións (un 45% máis que as conseguidas en 2015), chegando aos 162 (un 55,8% 
máis), e incrementouse tamén nun 77,8% o número de interaccións positivas (“me 
gusta”).  
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Sumando as tres redes (Facebook, Twitter e Youtube) o número total de seguidores 
pasou de 5.448 a 6.631 (incrementouse nun 21,7%). Tamén aumentou o alcance total 
pasando das 1.345.943 impresións ás 1.765.943 (un 31,2%) así como o número de 
interaccións, que pasou de 19.550 a 26.928 (un 37,7% máis). 

6. Presenza en feiras e eventos 
 
Desde a Secretaría Xeral de Emprego promoveuse a presenza de cooperativas e 
sociedades laborais en distintas feiras, a través dun stand conxunto en colaboración co 
Consello Galego de Cooperativas. Nestes  eventos, ademais de facilitar os intercambios 
comerciais, a creación de redes de traballo e o posicionamento no mercado das 
empresas participantes, ofrécese información presencial e por medio de materiais 
divulgativos ao público asistente, acerca da Rede Eusumo e das posibilidades de 
emprender baixo as fórmulas de economía social.  
 
En 2016 asistiuse con este formato ás seguintes feiras:  
 

Feira 
Empresas 
participantes 

Público 
estimado 

Salón Internacional de Turismo Gastronómico Xantar 2016 10 20.000 
Feira multisectorial ExpoOrdes 2016 10 20.000 
Salón de Alimentación do Atlántico Salimat 2016 12 40.000 
Culturgal 11 15.000 
 
Ademais, a rede Eusumo contou con presenza e colaboración na feira de 
emprendemento Pontup Store, celebrada en Pontevedra en setembro de 2016, na que 
se ofreceu información sobre as axudas públicas para o emprendemento así como 
sesións de coaching para emprendedores. 
 
Mención especial merecen os actos de promoción do cooperativismo celebrados en 
2016, que culminaron coa gala do Día do Cooperativismo galego 2016, o día 2 de xullo.  
 
Neste conxunto de actuacións destacan as actividades enmarcadas na campaña 
Cooperativismo en movemento, que levou a 6 vilas galegas unha exposición sobre os 
valores, beneficios e características do cooperativismo en Galicia, un espectáculo 
musical e xogos cooperativos para toda a familia, dos que gozaron unhas 2.600 
persoas.  
 
Ademais, a través da actividade Cooperativismo nas escolas os 5 colexios cuxos 
traballos resultaron premiados no Certame Cooperativismo no ensino puideron gozar 
dun espectáculo teatral, no que se enxalzaron os valores cooperativos, como prólogo á 
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entrega dos premios aos nenos e nenas autores dos traballos premiados. En total, máis 
de 500 nenos e nenas puideron gozar destas actuacións. 
 
O día anterior ao día do cooperativismo, promoveuse a celebración dunha xornada de 
portas abertas para que toda a cidadanía puidese coñecer de preto as cooperativas da 
súa contorna. Con esta campaña chegouse a preto de 700 cooperativas, das que 28 
participaron activamente nela abrindo as súas portas e animando a participación. 
 
E finalmente, o 2 de xullo celebrouse a gala do Día do Cooperativismo Galego, no que 
máis de 200 persoas puideron coñecer de preto a Cooperativa Viña Costeira, S. Coop. 
Galega, asistir á entrega dos Premios á Cooperación 2016 e gozar de diversos 
espectáculos así como da degustación de produtos cooperativos. 
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