


a cooperativa éa cooperativa é

Unha asociación voluntaria

a través dunha empresa

de persoas (físicas ou xurídicas)

e que buscan satisfacela en común

que comparten unha necesidade

a través dunha empresa

de propiedade conxunta

e xestión democrática: unha persoa, un voto



clases de cooperativasclases de cooperativas

Para acadar un emprego
de traballo 
asociado, Para acadar un emprego asociado, 

servizos sociais 
e asimiladas

agrarias, 
Para mellorar a viabilidade 

agrarias, 
servizos, 

mar, 
transportistas

Para mellorar a viabilidade 
dun negocio ou explotación



clases de cooperativasclases de cooperativas

Para acceder a bens ou 
de consumo, 

vivendas, Para acceder a bens ou 
servizos para persoas e familias

vivendas, 
crédito, seguros,
inserción social 

De explotación conxunta

Explotación comunitaria 
da terra, explotación de 

recursos acuícolas, 
mixta de traballo asociado

De explotación conxunta



Incidencia :

18.650 empregos

1,78% da poboación 
ocupada

90.158 persoas 
socias

Cooperativas 
en Galicia



estimación 
para 2013

creación creación 
de cooperativasde cooperativas

58
64 43para 2013

43 42
48

58
43

Creadas 
ata maio

2014



estimación 
para 2013

creación creación 
de de sociedades laboraissociedades laborais

61 para 2013

47 48

61

45
21

Creadas ata 
maio de 

2014



acción pública 
en materia cooperativa e economía en materia cooperativa e economía 

social



Marco competencial autonómico

Galicia ten competencia exclusiva en materia de cooperativas
Lei 5/1998, do 18 de decembro de cooperativas de Galicia

O Estado Español resérvase a competencia en materia fiscal

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

O Estado Español resérvase a competencia en materia fiscal

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

Dirección Xeral de Traballo e Economía Social

Subdirección Xeral de Cooperativas e Economía Social



O Consello Galego de Cooperativas

Máximo órgano de promoción e difusión do cooperativismo

Integrado por 

• Cooperativas
• Xunta de Galicia
• Universidades 
• Concellos

Foro de participación institucional

• Concellos



Anteproxecto da Lei de Economía Social en 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 interesecolectivo das persoas que as integran, o interese

xeral económico ou social, ou ambos.

• O Obxecto da Lei é o fomento e impulso da economía social en Galicia para o

eficaz cumprimento dos seus fins económicos e sociais.

• Preténdese potenciar a súa presenza, crecemento e influenza en todos os

campos da acción social, económica e empresarial.



Principios orientadores da Lei de Economía Social

• Primacía das persoas e do fin social sobre o 

capital.

• Aplicación dos resultados en función do 

traballo, servizo ou actividade realizados e traballo, servizo ou actividade realizados e 

ao fin social da entidade.

• Compromiso co desenvolvemento local e a 

sostibilidade.

• Igualdade de oportunidades, conciliación e 

cohesión social. 

• Xeración de emprego estable e de calidade.

• Independencia respecto aos poderes 

públicos.

• Fortalecer a democracia institucional e • Fortalecer a democracia institucional e 

económica.

• Compromiso co territorio.



Consello da Economía Social en Galicia

• Crease o Consello da Economía Social de 

Galicia, integrado na Xunta de Galicia a través 

da consellería competente en materia de 

traballo.traballo.

• Foro de comunicación e diálogo:

• favorecerá a participación 

institucional da economía social

• coordinará as actuacións para o 

fomento e promoción nos ámbitos 

público e privado.

• Culmina a estrutura representativa e aglutina o 

sector e ás entidades interesadas para unha 

máis eficaz tarefa de desenvolvemento.



A Marca Coopera

O modelo cooperativo é un xeito
comercialmente eficaz e eficiente de facer
negocios.

As cooperativas teñen a vantaxe de ser capazAs cooperativas teñen a vantaxe de ser capaz
de traballar con eficacia tanto nunha moi
pequena, e nunha escala moi grande.

A Consellería de Traballo e Benestar crea a MARCA COOPERA co obxecto de

construír a mensaxe cooperativa e definir a identidade das cooperativas paraconstruír a mensaxe cooperativa e definir a identidade das cooperativas para

garantir unha autoridade económica moral e unha condición de "mellor empresa"

ás cooperativas



Vantaxes da Marca Coopera

• Ofrecer un produto avalado por unha

sistematica asociada a marca.

• Diferenciación doutros produtos xa

existentes no mercado e que non

• Representación da empresa cooperativa 

e os intereses dos seus membros.

• Definición e promoción da diferenza
cooperativa.existentes no mercado e que non

posúen garantia de valores e calidade

empresarial coa que estes contan.

• Visibilidade das cooperativas.

• Defensa e promoción dos Valores e
Principios Cooperativos.

• Posta en valor das cooperativas,

cooperativa.

• Promoción e coordinación da asistencia 
técnica para o desenvolvemento

cooperativo.

• Diseminación de información
cooperativa.

• Impulsar a constitución das • Posta en valor das cooperativas,

baseándose na importancia dos
valores que as constituen.

• Reforzo da intercooperacion.

• Impulsar a constitución das 
cooperativas, como ferramenta eficaz 

para combater a crise.



O proxecto COOPERA +

O proxecto trata de establecer medidas que contribúan ao

fomento das cooperativas e a consolidación das mesmas na

Eurorrexión co fin de xerar máis e mellores empregos en GaliciaEurorrexión co fin de xerar máis e mellores empregos en Galicia
– Norte de Portugal.



Os socios do proxecto COOPERA +

Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, da 
Consellería de Traballo e Benestar, que actúa como líder

Associação de desenvolvimento da região do Alto 
Tâmega.

Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Vigo.

Associação empresarial de Viana do Castelo.Associação empresarial de Viana do Castelo.

Universidade Católica Portuguesa,
Facultade de Ciencias sociais.



Obxectivos do proxecto

OBXECTIVO XERAL

P
ro
x
e
c
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OBXECTIVO XERAL

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

Articular medidas que contribúan ao fomento das cooperativas e a consolidación das

mesmas na Eurorrexión co fin de xerar máis e mellores empregos en Galicia – Norte de

Portugal.

� Fomentar a cultura emprendedora cooperativa (baseada na fórmula das sociedades 

cooperativas).
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cooperativas).

� Ofrecer ferramentas de apoio para o desenvolvemento do sector cooperativo.

� Crear mecanismos transfronteirizos para a xeración de oportunidades de negocio e da 

xeración de emprego conxuntas.

� Promover a innovación e a internacionalización nas sociedades cooperativas. 

C
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Impulso da innovación nas cooperativas

Casos de éxito

Estudos

Formación

Redes de intercooperación



Formación cooperativa

Formación on-line a cooperativistas 

e persoas interesadase persoas interesadas

Escola cooperativa móbil dotada Escola cooperativa móbil dotada 

de equipos informáticos



Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais

Orde do 21 de febreiro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras dos 

programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción 

do cooperativismo, cofinanciada parcialmente co FSE. DOG nº 46, do 7 de marzo de 
2014

Axudas ao cooperativismo e empresas de economía social

Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais

Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia traballadora

Programa III: Impulso de proxectos empresariais cooperativas e asistencia técnica

NOVIDADE

Programa IV: Promoción das cooperativas xuvenís

Programa V: Intercooperación e integración cooperativa

NOVIDADE



Axudas ás asociacións, oficinas locais e outras entidades

Programa I: Fomento e consolidación das 

asociacións de cooperativas e de 

sociedades laborais

Programa II: Oficinas locais de fomento 

cooperativo

Programa III: Apoio ás entidades sen

ánimo de lucro para a realización de 

actividades no marco da Rede Eusumo

para o fomento do cooperativismo e a 

economía socialeconomía social



A REDE EUSUMO

É unha rede de colaboración impulsada pola Consellería de Traballo e 
Benestar para o fomento do cooperativismo e a economía social. 

Fomenta o espirito emprendedor

Presta apoio directo á creación e 
consolidación de emprego con base na
economía social

Impulsa o modelo empresarial no ámbito local, a través de accións de 
formación, divulgación e asesoramento para o autoemprego colectivo.



Reforzo da presenza de asociacións e empresas de economía social en redes
de intercooperación de carácter nacional e internacional para a promoción do
cooperativismo e da economía social.

Información, formación, orientación e asesoramento en diversas temáticas

Obxectivos da Rede Eusumo

Información, formación, orientación e asesoramento en diversas temáticas
vinculadas ao cooperativismo e fomento do autoemprego e o
emprendemento cooperativo a través do acompañamento e asesoramento de
proxectos cooperativos e da economía social.

Promoción e fomento das Novas Tecnoloxías da Información así como da
I+D+i.

Apoio á internacionalización, celebración de encontros internacionais e
transfronteirizos para o intercambio comercial e a cooperación empresarial.transfronteirizos para o intercambio comercial e a cooperación empresarial.

Realización de análises e estudos, favorecendo a investigación en
temáticas de desenvolvemento rural e de interese para o sector
cooperativo. Divulgación e sensibilización



Organización da Rede Eusumo

CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E 
BENESTAR

ASOCIACIÓNS DE 
COOPERATIVAS

ENTIDADES 
COLABORADORAS

ENTIDADES LOCAIS

Técnicos 
propios

Asistencias 
técnicas 

específicas

Técnicos 
propios

Actividades  
en rede

Técnicos 
propios

Actividades 
en rede

Técnicos 
propios

Oficinas de 
Fomento 

cooperativo

Axudas Axudas Axudas



A Rede Eusumo

REDE DE AXENTES QUE PROMOVEN A 
ECONOMÍA SOCIAL ADAPTÁNDOSE ÁS 

POTENCIALIDADES DE CADA TERRITORIO

29 Centros de Desenvolvemento

16 Oficinas de Fomento16 Oficinas de Fomento

7 Asociacións de Cooperativas

10 Concellos



A Rede Eusumo

Recursos técnicos da Rede

61 puntos de información

56 aulas formativas

17 salas de reunión

20 espazos expositivos

6 viveiros de empresas

6 espazos de coworking

1 parcela experimental



A Rede Eusumo

Outros recursos para o 
emprendemento

Asesoría virtualEmprego cooperativo

Biblioteca do emprendemento

Catálogo de publicacións Portal de intercooperación



A Rede Eusumo

RESULTADOSRESULTADOS

COOPERATIVAS CREADAS

52 cooperativas e 

2 sociedades laborais

EMPREGOS DIRECTOS
178 empregos

GRUPOS PROMOTORES

289 grupos promotores 

que suman 1.194 persoas

178 empregos



A Rede Eusumo

RESULTADOSRESULTADOS

ACTIVIDADES FORMATIVAS

277 xornadas de divulgación e 

formación, charlas e visitas

PERSOAS PARTICIPANTESPERSOAS PARTICIPANTES

5.112 persoas

76 axentes intermedios formados



A Rede Eusumo

RESULTADOSRESULTADOS

COOPERATIVISMO SERVIZOS SOCIAIS

3 cooperativas constituídas

10 grupos de traballo con 98 persoas

OUTROS SECTORES POTENCIAIS

28 grupos

que suman 311 persoas



A Rede Eusumo

RESULTADOSRESULTADOS

PRESENZA EN FEIRAS                            Máis de 150.000 persoas visitantes



A Rede Eusumo

RESULTADOS

COOPERATIVISMO NA EDUCACIÓN REGRADA

Máis de 2.000 escolares



Presenza en redes sociais



Presenza en internet

www.eusumo.coop



Moitas grazas pola súa atención


