
O MODELO COOPERATIVO COMO EMPRESA, OUTRA 

FORMA DE EMPRENDER
Redondela – 22 de Outubro de 2013

A oficina de fomento Cooperativo da 
Mancomunidade da Área 
Intermunicipal de Vigo co apoio da 
Dirección Xeral de Traballo e 
Economía Social da Consellería de 
Traballo e Benestar e a través da 
Subdirección Xeral de Cooperativas e 
Economía Social e co financiamento
do Fondo Social Europeo no marco 
da Rede Eusumo ten o pracer de 
convidarlles a este taller que terá
lugar o vindeiro martes 22 de Outubro
de 2013 no edificio multiusos da 
Xunqueira en Redondela. 



Obxectivo Xeral

Divulgar e promover o Cooperativismo e a Economía S ocial como 
estratexia de acceso ao emprego
Dar a coñecer o seu potencial para un desenvolvemento económico 
participativo e sustentábel.
Presentar os seus valores como modelo económico cent rado nas
persoas.

Programa

10:30 h. Acreditación e Benvida

10:35 h. Apertura oficial do Taller 
Representante do Concello de Redondela
Reperesentante da Mancomunidade de Vigo

11:00 h. Introducción ao Cooperativismo
A cooperativa dentro da Economía Social
Características dunha cooperativa
Teño perfil de cooperativista?
O plan de empresa. Como constituir unha coooperativa

12:50 h. Pausa

13:00 h. Presentación dunha cooperativa
Nornas, S.Coop.Galega

13:50 h. Conclusións e Avaliación da Xornada

14:00 h Remate da Actividade

Destinatarios

Persoas en situación de desemprego
Persoas emprendedoras, que estean a valorar a iniciat iva  do 
autoemprego
Persoas, asociacións e institucións interesadas no co operativismo e na
economía social
Público en Xeral

Equipo docente
Pilar Alves
Persoal Técnico da Federación de Cooperativas Sinerx ia

Lugar de celebración

Edificio Multiusos da Xunqueira
Redondela (Pontevedra)

Promove e patrocina

Esta actividade é promovida Pola Oficina de Cooperativ ismo da 
Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo que fo rma parte da 
Rede Eusumo.
Conta co patrocinio da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social 
da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Gali cia, e o apoio
do Fondo Social Europeo

Inscrición

Se queres participar debes cubrir a ficha de inscri ción que che 
adxuntamos e mandala por correo á seguinte dirección:  

ofi.cooperativismo@maiv.org ou chamar ao teléfono 98 6 42 33 66


