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Meeting formativo.
Oportunidades de
negocio: Cultivo de
kiwi en Galicia

Asociación Galega de
Cooperativas Agroalimentarias

Meeting formativo.
Oportunidades de
negocio: Cultivo de
olivares en Galicia

Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2021 da Rede Eusumo. A Rede

Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Direción Xeral de Emprego,

Traballo Autónomo e Economía Social da Xunta de Galicia para o fomento do

cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de

Traballo e Economía Social. 

25 de maio de 2021

10:00 - 14:00h

Modalidade online:

Aula Virtual

Santiago de Compostela
Rúa Tomiño, nº 22, soto

981 584 783

Lugo
Rúa Poeta Noriega Varela, 

nº 30, entreplanta A

982 201 514

Ourense
Rúa Bedoia, nº 7, 2º - of. 1

988 242 841

INSCRICIÓN GRATUÍTA 

CUBRINDO ESTE FORMULARIO

INFÓRMATE:

a gaca@agaca.coop

981 584 783

https://zoom.us/meeting/register/tJIrd-usqD0uH9OBZrFehQyMkudjwyb7o0Ca


Obxectivos

Promover, facilitar,

favorecer e posibilitar o

emprendemento de

proxectos cooperativos en

ámbitos agroalimentarios

considerados como

oportunidades de negocio.

Explicar as vantaxes e

oportunidades do

emprendemento

cooperativo, especialmente

en cooperativas agrarias, de

explotación comunitaria e

de traballo asociado

Impulsar a xeración de

emprego cooperativo nos

procesos de produción

agrararia e/ou gandeira

entre persoas socias e as

súas familias.

Programa

10:00 H Conexións, recepción, rexistro e entrega de documentación

dos participantes. Presentación dos obxectivos do Obradoiro:

materiais dispoñibles, asesoramento e acompañamento na

posta en marcha da Oportunidade de Negocio.

D. HIGINIO MOUGÁN BOUZÓN. Director- xerente de AGACA

10:30 H Habilidades emprendedoras no cooperativismo e

proceso de acompañamento ao emprendemento.

Dª. LOLI COUSO COSTA. Técnica de AGACA

11:15 H Presentación da Oportunidade de Negocio no sector primario:

Cultivo de kiwi en Galicia.

D. DEMETRIO BEDRIÑANA. Técnico de AGACA

12:45 H Clases de cooperativas e principais axudas públicas de

interese de cara ao desenvolvemento da Oportunidade de

Negocio presentada.

D. CARLOS ARES FERNÁNDEZ. Técnico de AGACA

Fomentar a fixación da

poboación ao rural no

contorno das cooperativas

agroalimentarias, tanto de

persoas socias como de

novos emprendedores. 

12:00 H Experiencias produtivas, comentarios e aclaracións das

persoas coñecedoras das Oportunidade de Negocio

presentadas.

D. MARTÍN FERNÁNDEZ FDEZ. Experto en cultivo de kiwis.

13:30 H Preguntas, suxestións, aclaracións etc.

14:00 H Peche do Meeting


