


Presentación

Na creación, consolidación e apoio do cooperativismo as entidades representativas xogamos 
un papel esencial. A Unión de Cooperativas EspazoCoop desenvolve e colabora en estratexias e
programas que reforcen o cooperativismo, e especialmente ás súas cooperativas asociadas.

Actuamos como axente de intermediación entre as administracións públicas, o tecido 
socioeconómico e as persoas interesadas, co obxetivo de mellorar a visibilidade e o impacto 
que ten o cooperativismo na sociedade, coa meta tamén de apoiar e acompañar ás 
cooperativas socias na súa consolidación e evolución, prestar soporte na creación de novas 
cooperativas, e mesmo promover e difundir o cooperativismo entre a sociedade.  

Con eses fins presentamos o Catálogo 2021 que contempla distintas actividades e servizos 
para este ano.

Se tes interese en participar nas propostas que ofrecemos, ou necesitas máis información, non 
dubides en contactar con nós:

A Coruña | Travesía de San José 10, Ent. A – 15002 | 881 887 456
Santiago de Compostela | Hórreo 104, baixo, esquerda – 15701 | 981 57 55 78
Vigo | Taboada Leal 15, entreplanta – 36203 | 986 866 149

info@espazo.coop – www.espazo.coop -    

mailto:info@espazo.coop
https://www.facebook.com/espazocoop/
https://twitter.com/UnionEspazocoop
https://www.linkedin.com/groups/8130599/profile


Programa especializado de formación xerencial

Programa en modalidade teleformación para persoas de 
equipos de consellos reitores, cadros xerenciais e 
directivas/os de cooperativas, con temáticas de xestión 
empresarial, liderado, ou innovación entre outras. 
Impartido por persoal docente experto. 

Están previstos os módulos formativos:
 Ferramentas de Mercadotecnia Dixital 
 Contratación Pública  
 Facilitación de Grupos
 Innovación 

Lugares e datas
 Ferramentas e Canais Dixitais para Impulsar as 

Vendas. En liña | Do 16 ao 30 de Marzo 2021  
 Contratación Pública. En liña | Do 11 ao 25 de 

Maio de 2021

 Facilitación de Grupos. En liña | Do 2 ao 16 de 
Xuño de 2021.

 Innovación. En liña | Do 1 ao 16 de Setembro de 
2021.

Destinatarias
 Socias, socios, e persoal de cooperativas.
 Persoal de entidades e organizacións de 

economía social.

Duración
15 horas cada módulo. Programa completo 60 horas.

 Interésame >>   Pre-Reserva agora! 

[ Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia // 
Programa Consolida a túa Cooperativa, Poises – Cepes ]

#SaímosCooperando 

#SaímosCooperando: Un programa de mentoring para a 
reactivación económica de empresas cooperativas polos 
efectos da Covid19.

A través deste servizo de mentoring para consolidar
cooperativas, actívanse procesos de acompañamento que
impulsen melloras na organización beneficiaria. Consta de
tres liñas de actuación: Asesoramento e acompañamento
(40 h.) + Curso de formación + Encontros sectoriais ou
temáticos 

Formación: 'Dirixir en Tempos de Crise' un curso de 20 h.
que consta dos módulos:

 Xestión cooperativa en entornos de crise.

 Habilidades sociais e organización societaria. 

 Plan de reactivación.

 Recursos e ferramentas disponibles.

O programa contempla a realización de cinco encontros.

Lugares e datas
En liña | Ao longo de 2021

Destinatarias
Cooperativas; Grupos promotores de cooperativas.

 Interésame >>   Pre-Reserva agora! 

[Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia // 
Programa Consolida a túa Cooperativa, Poises – Cepes]  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRI5QhDG3ClWvljbcRauKZeXjSyqdu-iw9EBywmQjkmPQ9Ng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRI5QhDG3ClWvljbcRauKZeXjSyqdu-iw9EBywmQjkmPQ9Ng/viewform


Pílula formativa: Planeamento estratéxico

Formación no marco do programa #SaímosCooperando 
adaptada á situación actual nos ámbitos comerciais, 
económico-financeiro, planificación, novas ferramentas e 
recursos.

As micro formacións facilitan abordar áreas e temáticas 
específicas de xestión que podan contribuir a adaptarse á 
realidade actual.

A primeira Pílula Formativa aborda o Planeamento 
Estratéxico.

Lugares e datas
Teleformación | Do 10 ao 14 de Maio de 2021.

Destinatarias
Socias, socios, e persoal de cooperativas.

Duración
5 horas. 

[Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia // 
Programa Consolida a túa Cooperativa, Poises – Cepes]

Pílula formativa: Organización cooperativa

Formación no marco do programa #SaímosCooperando 
adaptada á situación actual nos ámbitos comerciais, 
económico-financeiro, planificación, novas ferramentas e 
recursos.

As micro formacións facilitan abordar áreas e temáticas 
específicas de xestión que podan contribuir a adaptarse á 
realidade actual.

A segunda Pílula Formativa abordará a Organización 
Cooperativa. 

Lugares e datas
Teleformación | Do 31 de Maio ao 5 de Xuño de 2021.

Destinatarias
Socias, socios, e persoal de cooperativas.

Duración
5 horas. 

[Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia //  
Programa Consolida a túa Cooperativa, Poises – Cepes]



Pílula formativa: Comercial

Formación no marco do programa #SaímosCooperando 
adaptada á situación actual nos ámbitos comerciais, 
económico financeiro, planificación, novas ferramentas e 
recursos.

As micro formacións facilitan abordar áreas e temáticas 
específicas de xestión que podan contribuir a adaptarse á 
realidade actual.

A terceira Pílula Formativa abordará  aspectos de ámbito 
Comercial.

Lugares e datas
Teleformación | Do 28 de Xuño ao 4 de Xullo de 2021.

Duración
5 horas. 

Destinatarias
Socias, socios, e persoal de cooperativas.

[Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia //  
Programa Consolida a túa Cooperativa, Poises – Cepes ]

Pílula formativa: Economía e finanzas

Formación no marco do programa #SaímosCooperando 
adaptada á situación actual nos ámbitos comerciais, 
económico financeiro, planificación, novas ferramentas e 
recursos.

As micro formacións facilitan abordar áreas e temáticas 
específicas de xestión que podan contribuir a adaptarse á 
realidade actual.

A cuarta Pílula Formativa abordará a área de Economía e 
Finanzas.

Lugares e datas
Teleformación | Do 26 de Xullo ao 1 de Agosto de 2021.

Duración
5 horas. 

Destinatarias
Socias, socios, e persoal de cooperativas.

[Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia // 
Programa Consolida a túa Cooperativa, Poises – Cepes]



+Coop -asesoramento na creación e consolidación de cooperativas-

Programa que asesora e acompaña a grupos promotores 
de cooperativas e entidades de economía social 
preexistentes. Impulsa a posta en marcha de novos 
proxectos e o mantemento e reactivación da cooperativa,
realizadas de conformidade cun itinerario personalizado. 

Tratase de definir a idea de negocio, axudando no 
proceso reflexivo que permita a grupos promotores e 
entidades, analizar tanto a viabilidade técnica coma 
económica e organizativa do seu proxecto empresarial. 

O Programa +Coop tamén se dirixe para a reactivación e 
consolidación de empresas cooperativas.

Cada proceso de asesoramento dura un máximo de 40 
horas.

Lugares e datas
A través de medios telemáticos e/ou presenciais (se a 
situación sanitaria o permite). Os procesos de 
acompañamento e asesoramento daranse ao longo de 
2021. 

Destinatarias
 Persoas de grupos promotores de cooperativas e 

entidades de economía social.
 Persoas traballadoras de empresas en crise, 

transformación de empresas, etc.
 Cooperativas.

Interésame >>   Pre-Reserva agora! 

[Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia // 
Programa Consolida a túa Cooperativa, Poises - Cepes]

Aceleradora -#Impulsocooperativo-

Programa de aceleración destinado a cooperativas de 
recente creación, especialmente as que teñen xurdido nos 
últimos 18 meses, para impulsar a súa actividade apoiando
a supervivencia a futuro e o mantemento de emprego ata 
que a situación económica-financeira se normalice.

Acompañar ás persoas socias, órganos directivos e 
consellos reitores para que podan asumir con garantías o 
seu papel de goberno e xestión neste entorno de incerteza, 
facilitando acompañamento e formación aplicada e 
adaptada nas áreas social e organizativa, previsións 
económicas, financiamento e procesos comerciais. 

A Aceleradora #ImpulsoCoop traballará con 3 actividades
complementarias: 1) Labores de titoría e 
acompañamento  en función das necesidades específicas

e individuais das cooperativas e de acordo coas súas 
prioridades, 2) Encontros sectoriais ou temáticos que 
permitan impulsar proxectos de colaboración e 
intercooperación, 3) Programa formativo adaptado  para 
mellora da xestión e consolidación dos proxectos.

Lugares e datas
A través de medios telemáticos e/ou presenciais (se a 
situación sanitaria o permite). A Aceleradora exténdense 
ata Setembro 2021. 

Destinatarias
Cooperativas.

Interésame >>   Pre-Reserva agora! 

[Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRI5QhDG3ClWvljbcRauKZeXjSyqdu-iw9EBywmQjkmPQ9Ng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRI5QhDG3ClWvljbcRauKZeXjSyqdu-iw9EBywmQjkmPQ9Ng/viewform


Almorzos cooperativos | Intercooperación

Encontros de intercambio a través de videoconferencia. 
Establécense como sesións de networking para as 
cooperativas, pero tamén para outras organizacións de 
economía social,  nos que, -por unha banda- se busca 
informar sobre unha temática de interese -e tamén- 
desenvolver unha dinámica que favoreza a 
intercooperación.

 

Prevese desenvolver varios Almorzos Cooperativos:
 Cooperativas sen ánimo de lucro.
 Axudas 2021 ao Cooperativismo. Programa Aprol.
 Fondos de Recuperación: Next Generation.

 Sector Asesorías-Consultorías: Retos e 
oportunidades para as cooperativas e a economía 
social nas políticas públicas.

 Sector Cultural: adaptación das actividades 
culturais ao ámbito dixital.

 Financiamento, cultura financeira, e ferramentas 
de financiamento específicas da economía social.

 Impulso e promoción da marca de garantía 
ExpertCoop.

 Networking interxeneracional: cooperativas 
veteranas e novas cooperativas. 

 Consumo colaborativo, compras conxuntas, 
servizos mancomunados.

 A LOMLOE nas cooperativas ensino .

Lugares e datas
A través de medios telemáticos. Ata Setembro de 2021. 

Destinatarias
Cooperativas e outras entidades de economía social, así 
como persoal técnico das asociacións de cooperativas.

[Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia //  
Programa Consolida a túa Cooperativa, Poises – Cepes ]

Curso: Ideas cooperativas en acción 

Que analizar e ter en conta para facer da nosa idea un pro-
xecto  cooperativo viable. Elaboración práctica do plan de 
empresa, e presentación dos requisitos necesarios para 
grupos pre-cooperativos.

Lugares e datas
 Teleformación - Do 23 de Febreiro ao 22 de Marzo 

de 2021 (nivel avanzado)
 Teleformación – Do 13 ao 30 de Abril 2021 (nivel 

iniciación)
 Teleformación - Do 22 de Xuño ao 21 de Xullo de 

2021 (nivel avanzado)
Destinatarias

 Socias, socios, e persoal de cooperativas.
 Persoas interesadas no emprendemento 

cooperativo.

Duración
20 horas curso de iniciación // 40 horas curso avanzado.

[ Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia // 
Programa Emprender en  Cooperativa, Poises – Cepes ]



Formación para cadros directivos de cooperativas

Formación para desenvolver unha axeitada función xe-
rencial nas cooperativas e empresas de economía social. 
Amosar dende a práctica as condicións necesarias para a
xestión do modelo cooperativo.

Consta de tres módulos formativos:

Módulo 1.- Formación en xestión cooperativa.

Módulo 2.- Habilidades sociais e organización societaria 
en cooperativas.
Módulo 3.- Plan de Mellora e Recursos dispoñibles.

Lugares e datas
Teleformación | Do 2 ao 20 de Marzo 2021.

Destinatarias
Socias, socios, e persoal de cooperativas.

Duración 
20 horas.

[ Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia // 
Programa Consolida a túa Cooperativa, Poises – Cepes ]

Curso: Lánzate a emprender en cooperativa (avanzado)

Iniciación ao modelo cooperativo como fórmula de 
autoemprego cooperativo. Dá a coñecer as súas 
características sociais e económicas, e presenta unha 
experiencia real dunha cooperativa en funcionamento.

Lugares e datas
 Teleformación -  Do 23 de Febreiro ao 22 de Marzo

2021.
 Teleformación - Do 3 ao 31 de Marzo 2021.
 Teleformación - Do 20 de Abril ao 19 de Marzo 

2021.
 Teleformación - Do  20 de Maio ao 18 de Xuño 

2021.
 Teleformación - Do 15 de Xuño ao 14 de Xullo 

2021.
Destinatarias

 Socias, socios, e persoal de cooperativas
 Persoas interesadas no emprendemento 

cooperativo, e público en xeral.

Duración   
40 horas.

[ Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia // 
Programa Emprender en Cooperativa, Poises – Cepes ]



Curso: Ferramentas tecnolóxicas

Formación para coñecer que son as tecnoloxías da 
información e da comunicación. Explorar as posibilidades 
de mellora que as tecnoloxías da información e a 
comunicación aportan a nosa empresa cooperativa e de 
economía social. Así como  coñecer as diferentes 
tecnoloxías e as súas vantaxes e inconvenientes e mellorar
as destrezas de comunicación a través das novas 
tecnoloxías.

Lugares e datas
Teleformación | Do 7 ao 28 de Abril 2021.

Destinatarias
 Cooperativas e organizacións de economía social.
 Grupos de emprendemento cooperativo e de 

economía social.
 Público e cidadanía en xeral.

Duración
40 horas.

[Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia]

Curso: Contabilidade cooperativa - nivel pro: supostos prácticos

Curso para entender que é e para que serve a 
contabilidade nun proxecto cooperativo. Dá a coñecer o 
proceso contable e a súa relación co resto de ámbitos da 
empresa cooperativa para a toma de decisións. Ademais 
capacita no emprego das  ferramentas contables, e axuda 
a saber como interpretar os principais estados financeiros 
e coñecer ferramentas e recursos de apoio na xestión 
contable.

Lugares e datas
 Teleformación -  Do 13 ao 30 de Maio 2021.

 Teleformación - Do 11 ao 28 de Xuño 2021.

Destinatarias
 Socias, socios, e persoal de cooperativas.
 Persoas interesadas no emprendemento 

cooperativo, e público en xeral.

Duración
20 horas.

[Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia]



Curso: Contabilidade cooperativa - nivel 0

Iniciación á contabilidade cooperativa, un curso que 
mostra dende un punto de vita práctico que é  e para que 
serve a contabilidade nun proxecto cooperativo. Dá a 
coñecer o proceso contable, así como ferramentas e 
recursos que axudan a interpretar e a tomar decisións nas 
organizacións cooperativas neste ámbito.

Lugares e datas
 Teleformación -  Do 8 ao 26 de Abril 2021.
 Teleformación - Do 6 ao 24 de Xullo 2021.

Destinatarias
 Socias, socios, e persoal de cooperativas.
 Persoas interesadas no emprendemento 

cooperativo, e público en xeral.

Duración
20 horas.

[Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia]

Formación comercial: Coopera, comunica e vende

Curso para mellorar a xestión empresarial e as habilidades 
no ámbito comercial das cooperativas. Dá a coñecer a 
situación dos procedementos e sistemas de 
comercialización e divulga de forma práctica ferramentas, 
competencias e habilidades que permitirán mellorar 
comercialmente.

Lugares e datas
 Teleformación -  Do 6 ao 28 de Xullo 2021.
 Teleformación - Do 7 ao 29 de Setembro 2021.

Destinatarias
 Socias, socios, e persoal de cooperativas.
 Persoas interesadas no emprendemento 

cooperativo, e público en xeral.

Duración   
20 horas.

[Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia // 
Programa Consolida a túa Cooperativa, Poises - Cepes]



Curso: Ferramentas de financiamento ético e alternativo

Un curso que aborda a relación entre as finanzas e os 
proxectos económicos das persoas, as empresas e as 
colectividades. E ten por obxetivo fomentar a cultura da 
responsabilidade na xetión das finanzas, analizando as 
alternativas ao actual sistema financeiro, e sensibilizando 
sobre a importancia da ética nas finanzas.

Lugares e datas  

Teleformación | Do 23 de Febreiro ao 16 de Marzo 2021

Destinatarias
 Socias, socios, e persoal de cooperativas e de 

entidades de economía social.
 Persoas interesadas no emprendemento 

cooperativo, e público xeral.

Duración
40 horas.

[Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia]

Curso: Asembleas e reunións

Formación coa que adquirir competencias para organizar 
reunións e asembleas baixo criterios de participación, 
eficacia, e bo clima grupal. Capacita para mellorar o 
funcionamento dos equipos de traballo, e presenta 
recursos útiles neste ámbito.

Lugares e datas
Teleformación | Do 23 de Febreiro ao 23 de Marzo de 2021.

Destinatarias
 Socias, socios, e persoal de cooperativas.
 Persoas interesadas no emprendemento 

cooperativo, e público en xeral. 
Duración
40 horas.

[Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia]



Guías de emprendemento e xestión cooperativa

Colección de 5 guías para empresas cooperativas, tanto 
para o emprendemento cooperativo como para a xestión 
das cooperativas en funcionamento. 
As Guías organízanse por temáticas:

 Área organizativa.
 Área social.
 Área laboral.
 Área contable
 Área fiscal.

Teñen por obxetivo contribuír á boa gobernanza das 
cooperativas; á correcta realización de trámites, procesos
documentais e formalizacións establecidas na normativa 
vixente; e facilitar a realización da documentación propia 
das cooperativas.

Lugares e datas
Proceso de elaboración ao longo de  2021. 

Destinatarias
 Cooperativas.
 Profesionais e persoal técnico de diversas 

entidades vinculado coa xestión en cooperativas.
 Público interesado en xeral.

[Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia // 
Programa Consolida a túa Cooperativa, Poises - Cepes]

Plans Estratéxicos para impulso do cooperativismo

Cos Plans trátase de identificar oportunidades sectoriais 
-para a fórmula de cooperativa-, realizando 6 estudios, seis
plans que poidan orientar algunhas das políticas públicas 
ou os dispositivos de apoio ao emprendemento que se 
promovan dende o goberno autonómico.

As liñas de traballo son:

 Economía circular

 Cultura – Música

 Novo rural

 Cooperativismo habitacional

 Coidados e conciliación

 Coop-working

Lugares e datas
Ámbito de Galicia – Proceso de realización ata 30 de 
Setembro 2021.

[Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia] 



Dinamización do cooperativismo en sectores potenciais 

O programa busca identificar, definir e atender oportunida-
des sectoriais e actividades concretas para o impulso do 
cooperativismo, favorecendo que  poidan dar lugar a pro-
xectos baixo a fórmula cooperativa ou outras dentro da 
economía social e solidaria.

Entre outros sectores posible nestes: a economía circular;  
novas actividades no rural; vivenda para a terceira idade; 
coidados; coop-working en formato telemático; cultura-
subsector música; transformacións empresariais; 

plataformas telemáticas.

Divulgará as potencialidades do cooperativismo e a econo-
mía social e solidarias nos sectores identificados e por úl-
timo, asesorará e acompañará a Proxectos Piloto.
Identificación +  Divulgación  + Asesoramento e impulso 
de Proxectos Piloto.
As actividades do programa serán Encontros, Formación e 
Asesoramento.

Lugares e datas
A través de medios telemáticos e/ou presenciais (se a 
situación sanitaria o permite). A Dinamización exténdense 
ata Setembro 2021. 

Destinatarias
Persoas e entidades con proxectos.

[Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia]

Muller, a cooperativa é para ti 

Con esta proposta búscase formentar a aptitude 
emprendedora entre mulleres á vez que apoiar a creación 
de emprego dos seus propios proxectos de 
emprendemento colectivo. 

A formación presenta o modelo  cooperativo ás mulleres, 
as condicións e pasos a dar para emprender baixo a 
fórmula cooperativa. Promove habilidades persoais 
claves no traballo colaborativo, e dá a coñecer recursos e 
metodoloxías que axudan a mellorar.

Curso 1: Muller, lánzate a emprender en cooperativa | 20 
horas

Curso 2: Habilidades e competencias para o traballo en 
equipo nas cooperativas | 20 horas

Lugares e datas
A través de medios telemáticos e presenciais se a 
situación sanitaria o permite. 

 Muller, Lánzate a emprender en cooperativa. Do 9 
ao 25 de Xuño 2021.

 Habilidades e competencias para o traballo en 
equipo nas cooperativas. Do 21 de Xullo ao 11 de Agosto 
2021.

Destinatarias
Mulleres que valoren emprender co modelo cooperativo.

[ Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia ]



A solución é cooperativa! 

Con esta proposta formativa búscase formentar a 
aptitude emprendedora entre ás persoas en situación de 
risco de exclusión que queren  coñecer a fórmula do 
autoemprego cooperativo á vez que apoiar a creación de 
emprego nos seus propios proxectos de emprendemento 
colectivo. 

Trátase dun programa formativo que consta de dous 
módulos formativos de vinte horas cada un, en 
modalidade teleformación complementada con sesións 
virtuais de aprendizaxe.

Curso 1: Lánzate a emprender en cooperativa | 20 horas
Curso 2: Habilidades e competencias para o traballo en 
equipo nas cooperativas | 20 horas

Lugares e datas
A través de medios telemáticos e presenciais se a 
situación sanitaria o permite. 

 Lánzate a emprender en cooperativa. Do 7 ao 29 
de Setembro 2021.

 Habilidades e competencias para o traballo en 
equipo nas cooperativas. Do 13 de Xullo ao 3 de 
Agosto 2021.

  
Destinatarias
Persoas que estean pasando por situacións que as poñan
en risco de exclusión social,  tanto desempregadas como 
emprendedoras, ou incluso ocupadas e con interese en 
desenvolver un proxecto de emprendemento cooperativo.

 [Programación Rede Eusumo – Xunta de Galicia]

Sensibilización cooperativa | [ programa Emprende en Cooperativa ]

Emprende en Cooperativa faise en colaboración con 
entidades e organizacións interesadas en divulgar o 
modelo cooperativo, no marco do Programa Operativo de 
Inclusión Social e Economía Social -Poises- . 

Realízanse accións de sensibilización -xornadas e talleres- 
en materia cooperativa para promover aptitudes e 
habilidades para o emprendemento cooperativo entre o 
alumando dos centros. 

Lugares de datas
 5 edicións do Seminario Sensibilización 
Cooperativa | Xaneiro – Decembro 2021
 1 edición do Obradoiro Sensibilización 
Cooperativa |  Xaneiro – Decembro 2021

Destinatarias
 Persoas interesadas no emprendemento 
cooperativo 
 Entidades e organizacións interesadas (centros de
ensino, Ongs, fundacións, asociacións ...)

Duración
 Seminario | Sensibilización Cooperativa | 2 horas
 Obradoiro | Sensibilización Cooperativa | 9 horas

[Programa Emprende en Cooperativa, Poises - Cepes]



Convenios colaborativos | [ programa Emprende en Cooperativa ]

A través desta liña establécense convenios de 
colaboración ou alianzas con organizacións e entidades 
da economía social que favorezan os procesos de traballo 
colaborativos e de intercooperación para impulsar 
emprego cooperativo.

Dentro do programa Emprende en Cooperativa, no marco 
do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía 
Social -Poises- . 

Lugares e datas
Galicia – Anualmente

 
Destinatarias
Entidades públicas e privadas interesadas en promover o 
emprego cooperativo.

[Programa Emprende en Cooperativa: apoio ao 
emprendemento cooperativo en Galicia, Poises - Cepes]

 

Promoción da economía social e cooperativa - Santiago

Programa de promoción da economía social e 
cooperativa no ámbito do concello de Santiago.

[ Liña Formación ] programa de teleformación composto 
por 5 accións formativas.
[ Liña Asesoramento ] servizos de acompañamento e 
asesoramento a cooperativas.
[ Liña Divulgación ] programa de divulgación cooperativa 
en centros de ensino, a través de obradoiros.

Lugares e datas
 Curso: Divulgación cooperativa para persoal 

técnico de servizos de fomento do emprego | En 
liña | 20 h. | 2º semestre 2021

 Curso: Divulgación cooperativa para persoal 
técnico da administración e entidades públicas | 
En liña | 20 h. | 2º semestre 2021

 Curso: Formación cooperativa para emprender | 
En liña | 20 h. | 2º semestre 2021

 Curso: Elaboración do plan de empresa | En liña | 

20 h. | 2º semestre 2021
 Curso: Habilidades para o traballo en equipo | En 

liña | 20 h. | 2º semestre 2021
 Servizos de Asesoramento a cooperativas | En liña

| De Xaneiro a Decembro 2021
 Obradoiro: Divulgación cooperativa | 2 horas | En 

liña | 15 edicións | De Xaneiro a Decembro 2021
  
Destinatarias

 Persoal técnico de servizos de fomento do 
emprego.

 Persoal técnico de servizos da administración e 
entidades públicas.

 Persoas en desemprego. 
 Persoas e grupos de emprendemento cooperativo.
 Socias e traballadoras de cooperativas do munici-

pio de Santiago, tamén ao persoal directivo e téc-
nico das mesmas con responsabilidades de xes-
tión.    

 Centros de ensino de Santiago e o seu alumnado.



Asesoramento financeiro - finanzas éticas e cooperativas

Servizo de asesoramento financeiro para prestar apoio 
sobre financiamento de novos proxectos de 
emprendemento e do sector da economía social e 
solidaria.

Ofrece información e divulgación sobre as posibilidades e 
produtos que se ofrecen desde a Banca Ética e as 
Finanzas Cooperativas, para o financiamento de novos 
proxectos, especialmente os vencellados á economía 
social e solidaria, á sostibilidade, ao medioambiente, etc.

Na área financeira habitualmente existen carencias 
importantes nos proxectos, polo que a facilitación ao 
acceso a liñas de financiamento impulsadas por estas
entidades de carácter ético son unha alternativa.

Promove a alfabetización financeira entre a persoas 
emprendedoras, grupos promotores e proxectos 
empresariais en fase de incubación nos viveiros de 
empresa municipais.

Lugares e datas
No ámbito do concello da Coruña |  De Xaneiro a Decembro
2021.

Servizo prestado a distancia e de modo presencial no 
centro municipal de empresas Papagaio. Tamén en 
modalidade presencial  na sede da entidade demandante 
do servizo.

Destinatarias
 Persoas emprendedoras e grupos promotores de 

proxectos empresariais nos viveiros de empresa 
municipais do concello da Coruña.

 Entidades cooperativas, de economía social e 
solidaria.

Duración
Xaneiro – Decembro 2021.

[Programa emprendemento e promoción da economía 
social – Ámbito da Coruña]

Promoción do cooperativismo e a economía social – A Coruña

Programa de promoción da economía social e 
cooperativa no ámbito do concello da Coruña.

[ Liña Formación ] programa de teleformación composto 
por  3 accións formativas.
[ Liña Asesoramento ] servizos de acompañamento e 
asesoramento a cooperativas.
[ Liña Asesoría Financeira – finanzas éticas e 
cooperativas]  servizos de asesoramento e orientación 
financeira a empresas cooperativas e de economía social.

Lugares e datas
 Curso: A Coruña Emprende en  cooperativa | En 

liña | 20 h. | 2º semestre 2021
 Curso: Da Idea á Cooperativa. A Coruña emprende 

| En liña | 20 h. | 2º semestre 2021
 Curso: Divulgación Cooperativa, para persoal 

técnico da administración e entidades públicas | 
En liña | 20 h. | 2º semestre 2021

 Servizos de Asesoramento a cooperativas | En liña
| De Xaneiro a Decembro 2021

 Servizos de Asesoría Financeira | En liña | De 
Xaneiro a Decembro 2021  

Destinatarias
 Persoal técnico de servizos da administración e 

entidades públicas.
 Persoas en desemprego. 
 Persoas e grupos de emprendemento cooperativo.
 Socias e traballadoras de cooperativas do ámbito 

da Coruña.



Asóciate

Programa de estímulo entre as cooperativas da 
comunidade para asociarse á Unión de Cooperativas 
EspazoCoop.

As accións consisten na presentación da Unión, os 
servicios e actividades que ofrece, así como dar a 
coñecer as vantaxes e beneficios de sumarse a unha 
asociación de empresas cooperativas, que actualmente 
aglutina a máis de 200 cooperativas.

O plan Asóciate ten por obxetivo promover a entrada na 
maior rede de cooperativas en Galicia, incrementando a 
base social de EspazoCoop coa incorporación de novas 
socias.

 Interésame >>    Fai clic

Lugares e datas
 A distancia / En liña / Presencial  | De Xaneiro a 

Decembro 2021.

Destinatarias
 Cooperativas de Galicia.

 

 

https://espazo.coop/asociarse/


AXENDA 2021 

| Meses | | Actividades e servizos |

| XANEIRO | 2021

Xaneiro | 21-27 | En liña Xornadas internas de planificación anual udas 2021 ao cooperativismo

| FEBREIRO | 2021

Febreiro | 12 | En liña [ Almorzo cooperativo virtual ] 
Cooperativas sen ánimo de lucro

Febreiro | 23 – 22 Marzo | En liña Lánzate a emprender en cooperativa – nivel avanzado

Febreiro | 23 – 22 Marzo | En liña Ideas cooperativas en acción – nivel avanzado

Febreiro | 23 – 22 Marzo | En liña Asembleas e reunións

Febreiro | 23 – 16 Marzo | En liña Ferramentas de financiamento ético e alternativo

| MARZO | 2021

Marzo | 2 - 20   | En liña Formación de cadros directivos de cooperativas

Marzo | 3 - 31 | En liña Lánzate a emprender en cooperativa (avanzado)

Marzo | 05 | En liña [ Almorzo cooperativo virtual ] 
Axudas 2021 ao cooperativismo

Marzo | 10 | En liña [ Almorzo cooperativo virtual ] 
Fondos de recuperación, transformación e resiliencia: Next Generation

Marzo | 16 – 30 | En liña Curso: Ferramentas e canais dixitais para impulsar as vendas
(programa especializado de formación xerencial)

Marzo | 17  | En liña [ Almorzo cooperativo virtual ] 
Retos e oportunidades para o cooperativismo e a economía social nas 
políticas públicas

Marzo | 17 | En liña  [ Almorzo cooperativo virtual ] 
Sectores Turismo, Ambiente e Patrimonio



Marzo | 25 | En liña [ Almorzo cooperativo virtual ] 
Sector cultural

| ABRIL | 2021

Abril | 7 – 28 | En liña Ferramentas tecnolóxicas para a economía social

Abril | 13 – 30 | En liña
Ideas cooperativas en acción

Abril | 20 – 19 Maio | En liña Lánzate a emprender en cooperativa – nivel avanzado

Abril | 27 – 26 Maio | En liña Ideas cooperativas en acción – nivel avanzado

Abril – Setembro | En liña SaímosCooperando (Mentoring para cooperativas)

| MAIO | 2021

Maio |  8 - 26 | En liña Contabilidade cooperativa – nivel 0

Maio |  10 –14 | En liña Pílula Formativa 1 | Planeamento estratéxico

Maio |  11 – 25 | En liña Curso: Contratación Pública
(programa especializado de formación xerencial)

Maio | 13 – 30 | En liña Contabilidade cooperativa – nivel pro, avanzado

Maio | 20 | En liña [ Almorzo cooperativo virtual ] 
A LOMLOE nas cooperativas de ensino

Maio | 20 – 18 Xuño | En liña Lánzate a emprender en cooperativa – nivel avanzado

Maio -Setembro | En liña Aceleradora #ImpulsoCooperativo

Maio |  31 – 5 Xuño | En liña Pílula Formativa  2 | Organización cooperativa

| XUÑO | 2021

Xuño |  2 - 16 | En liña Facilitación de grupos
(programa especializado de formación xerencial)

Xuño | Primeira quincena ASEMBLEA DE COOPERATIVAS SOCIAS 
Informe da xestión anual 2020 - Plan de traballo 2021 



Xuño | 9 – 25 | En liña Habilidades e competencias para o traballo en equipo nas 
cooperativas
(Programa Muller a cooperativa é para ti)

Xuño | 11 – 28 | En liña Contabilidade cooperativa – nivel pro, avanzado

Xuño | 15 – 14 Xullo | En liña Lánzate a emprender en cooperativa – nivel avanzado

Xuño | 22 – 21 Xullo | En liña Ideas cooperativas en acción – nivel avanzado

Xuño | 28 –4  Xullo| En liña Pílula Formativa 3 | Comercial

| XULLO | 2021

Xullo | 6 – 24 | En liña Contabilidade cooperativa – nivel 0

Xullo | 6 – 28 | En liña Formación comercial: comunica e vende

Xullo | 1 – 16 | En liña Como innovar?. Recursos e estratexias
(programa especializado de formación xerencial)

Xullo | 13 – 3 Agosto | En liña Habilidades e competencias para o traballo en equipo nas cooperativas
(Programa A Solución é Cooperativa)

Xullo | 21 – 11 Agosto | En liña Lánzate a emprender en cooperativa
(Programa Muller a cooperativa é para ti)

Xullo |  26 –1 Agosto | En liña Pílula Formativa 4 | Economía e finanzas

| AGOSTO | 2021

| SETEMBRO | 2021

Setembro | 6 – 28 | En liña Formación comercial: comunica e vende

Setembro | 7 – 29 | En liña Lánzate a emprender en cooperativa
(Programa A Solución é Cooperativa )

| OUTUBRO | 2021

Outubro | Datas por confirmar Divulgación cooperativa para persoal técnico de servizos de fomento do



emprego [ Ámbito de Santiago ]

Outubro | Datas por confirmar A Coruña Emprende en  cooperativa 

| NOVEMBRO | 2021

Novembro | Datas por confirmar Divulgación cooperativa para persoal técnico da administración e 
entidades públicas [ Ámbito de Santiago ]

Novembro | Datas por confirmar Formación cooperativa para emprender  [ Ámbito de Santiago]

Novembro | Datas por confirmar Da Idea á Cooperativa. A Coruña emprende 

Novembro | Datas por confirmar Divulgación cooperativa, para persoal técnico da administración e 
entidades públicas [Ámbito da Coruña]

| DECEMBRO | 2021

Decembro | Datas por confirmar Elaboración do plan de empresa [ Ámbito de Santiago]

Decembro | Datas por confirmar Habilidades para o traballo en equipo [Ámbito de Santiago]

| Anualmente | | Servizos |

Xaneiro – Decembro  2021 | Galicia Crecer como cooperativa | orientación e acompañamento 
[ #SaímosCooperando – +Coop – Aceleradora  - Asesoramento en 
concellos colaboradores – Consolida a túa Cooperativa ]

Xaneiro – Decembro  2021 | Galicia Servizos a socias
- Servizo de apoio na xestión (temas fiscais, societarios, e outros).
- Instrumentos financeiros.
- Apoio en axudas específicas ás cooperativas.
- Formación – Acompañamento – Plans de mellora
- Servizo xurídico en materia educativa (para cooperativas de ensino).
- Representación, interlocución do sector cooperativo, e incidencia 
política.
- Promoción cooperativa e comunicación.
- Información e recursos de interese.
- Participación na Unión de Cooperativas.

Xaneiro – Decembro 2021 | Galicia Creación de novas cooperativas | orientación e acompañamento
[ +Coop – Emprender en Cooperativa: apoio ao emprendemento 



cooperativo en Galicia – Asesoramento en concellos colaboradores – 
Dinamización do cooperativismo en sectores potenciais – Plans 
Estratéxicos para impulso de cooperativas ]

Xaneiro – Decembro 2021 | Galicia ASÓCIATE 
[ Estímulo da entrada de cooperativas na maior rede de cooperativas en
Galicia -na Unión de Cooperativas EspazoCoop- ]

Xaneiro – Decembro 2021 | Galicia Convenios e alianzas con entidades 
[Para promover o emprego cooperativo e o cooperativismo en xeral. 
Ademais doutros convenios con condicións vantaxosas para socias 
(seguros, finanzas, material tecnolóxico...) ]

Xaneiro – Decembro 2021 | Galicia Intercooperación

Xaneiro – Decembro  2021 | Galicia Sensibilización cooperativa 
[ obradoiros e talleres de Divulgación do Cooperativismo ]

Xaneiro – Decembro 2021 | Galicia Canles comunicativas | Redes sociais, web, boletín | www.espazo.coop



Colaboradores 

A REDE EUSUMO é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o 
fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Traballo e Economía 
Social do Goberno de España.

                        

Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social (POISES) - Fondo Social Europeo, convocado por Cepes

 Este catálogo está pechado a Marzo de 2020. Ten un carácter vivo e contará cunha actualización continua.

 A oferta de actividades podería ser ampliada, en base á negociación e aprobación de novos programas e liñas
de traballo con distintas administracións públicas ou axentes colaboradores.

 A axenda de actividades a partir do mes de outubro é orientativa e podería contar con axustes, en función de 
varias situacións: a demanda de actividades; e aspectos técnicos relacionados coa xestión dos distintos 
programas e proxectos.
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