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Cooperación para o desenvolvemento

Unha visión persoal...

Responsable de Promoción Económica no Concello de Santiago

Creo firmemente que as cooperación é a clave do 
éxito dos territorios

o Porqué a competitividade  ten impregnado a nosa
actividade

o O camiño da competitividade á cooperación
o Dous pequenos exemplos de políticas cooperativas moi

deiferentes entre si.
o Tips prácticos para a practicar a cooperación no día a 

día. 

2004- actualidade

De que imos a falar ?



Ubicación privilexiada, estratéxica, o mellor lugar
para ...

Porqué somos tan competitivos?

Texto de Proba



Cooperación para o emprendemento

Ser competitivos para manter
o emprego e a poboación

o A competitividade, do mundo empresarial 
ao territorio. 

o A globalización: o mundo puntiagudo

o A paranoia hipercompetitiva: grandes 
infraestructuras, obxectivos de captación
sempre internacionais, poligonos vacíos e 
aeroportos sen voos...

Unha competitividade que ven de lonxe..



Cooperación para o desenvolvemento



Cooperar para competir: as realidades 
económicas próximas

Cooperación para o desenvolvemento



Cooperación para o emprendemento

• Un liderado promotor  nunha visión endóxena e próxima do seu 
desenvolvemento

o A crise.  Cooperar por necesidade
o Non é posible ser competitivo sen ser cooperativo. A 

competitividade na economía actual está condicionada 
por

1. a capacidade para xerar, captar e compartir 
coñecemento

2. a capacidade de xerar e coidar activos
específicos locais ( que non poden emigrar)

3. a calidade interna que ofrece á súa
cidadanía (multicapa)

4. a proxección e inserción na economía global 
(ollo: isto tamén é un valor de calidade
interna)

A cooperación como valor competitivo 
dos territorios



Dous exemplos próximos e sinxelos de políticas 
cooperativas

Cooperación para o desenvolvemento



Cooperación para o emprendemento

Que apoio precisa unha persoa emprendedora?

Asesoramento administrativo, 
legal, financeiro...

Espazo para o inicio da súa
actividade
Formación

Financiación
Contactos

Bos proveedores
Clientela

Boa localización estratéxica
Proxección do súa idea

Consello, mentoring, 
Acompañamento...

Encontros comerciais
Motivación

Café
Definir unha estratexia de marca

Axuda para a redacción dun 
contrato

Un grupo de consumo que teste
o seu producto

Empanada

Etc etc etc

• Entre moitas outras cousas...

• Todo isto implica recursos, infraestructuras e coñecementos que
dificilmente podería atopar nun só sitio...

• Queremos unha contorna emprendedora máis aberta e democrática!



Cooperación para o emprendemento

• É un proxecto en si por e para o emprego, é cooperación, é servizo, é 
unha maneira de pensar

o Foi dende a súa construcción un proxecto de fomento 
do emprego. 

o Exemplo de cooperación interadministrativa:  
Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Concello de 
Santiago

o Hoxe máis de 50 entidades teñen empregado os seus 
espazos para accións de promoción económica e 
fomento do emprego.

o É un espazo de servizos e de encontro, onde ocorren 
cousas constantemente.

o Durante o ano 2013 acolleu máis de 900 accións.

O CERSIA Empresa non é so un espazo



Cooperación para o emprendemento

Axencia local de Colocación do Concello de Santiago
o Cooperación estruturada, financiada, acordos formalizados, plazos

pechados.  
o As accións comprendidas no Plan foron propostas polos colectivos 

implicados. Contémplanseaccións en materias como as 
certificacións de cualificación profesional no ámbito da hostalería e 
o turismo; busca de emprego por Internet ou autoemprego, entre 
outras.

o Entidades participantes:
1. Cámara de Comercio de Santiago de Compostela
2. Asociación de Empresarios do Polígono do Tambre
3. Asociación de Empresarios de Hostalería de Santiago e 

Comarca
4. Universidade de Santiago de Compostela
5. ComisiónsObreiras
6. Unión Xeral de Traballadores
7. Asociación Plataforma polo Emprego

Pacto Local polo Emprego



Cooperación para o emprendemento

Servizo de Apoio á Empresa
o Cooperación non estruturada, non formalizada (salvo excepcións por 

operatividade), sen prazos de inicio e fin.
o As actividades realizadas en colaboración con entidades, pecharanse e 

presentaranse xunto cos representantes das mesmas.
o Unha vez definidas, pasarase información ao respecto a todas as entidades 

colaboradoras do SIS.
o As ferramentas de promoción do Santiago Investors Support: axenda web, 

mapa industrial, escaparate virtual, aplicativos elaboración plan de empresa, 
etc quedan a disposición de todas as entidades colaboradoras no programa 
para a promoción e execución das actividades integradas no mesmo, así
como de outras actividades dirixidas aos mesmo públicos.

o O CERSIA Empresa ofrécese como espazo gratuito para a  realización das 
actividades

o Entidades participantes: Cámara de Comercio, Asociación de Empresarios 
Área Empresarial do Tambre, Asociación de Xoves Empresarios Aje Marineda
A Coruña, Federación Galega de Xoves Empresarios, Asociación de 
Empresarios de Hostelería de Santiago de Compostela,  GDR Terras de 
Compostela, Deputación da Coruña, IGAPE, Club Emprende MAS, JEMSA, 
Colexio de  Enxeñería Informática de Galicia, Cluster TIC,  etc etc etc

PROXECTO SEMPRE ABERTO

Santiago Investors Support



Tips para a cooperación

Cooperación para o emprendemento



Cooperación para o emprendemento

Enredate, coñece e trasmite coñecemento

• Territorio, Institucións, 
Inciativas...

• Participar é activar e 
dinamizar.

• As tuás redes son as redes 
das institucións que 
colaboran contigo e das 
persoas que empregan o 
teu servizo. 

Networking, networking e 
networking



Cooperación para o emprendemento

Xenerosidade: valor real

• Unha relación a longo prazo é un valor en si 
para a túa institución

• Por favor, desaprendede todo o relativo a 
negociación empresarial que poidades ter no 
voso disco duro.

As relación se abren sempre dende o que se pode aportar.



Cooperación para o emprendemento

O local faite global

• O Combina a cooperación local coa de 
carácter máis horizontal e global.

• Masa crítica para proxectos.
• Evitando localismos excesivos
• Inserción global pasa por cooperación

territorial en senso amplo.

" O mellor de Compostela no mundo, o mellor do mundo en Compostela"



Cooperación para o emprendemento

Simplicidade: relación tempo-resultado

o Estructura e desestructura: cada proxecto
terá unha lóxica

o Acordos tácitos son tan válidos coma os
escritos

o Coopera aínda cando non queiran
cooperar contigo, visión territorio VS 
visión institución.

o Controla os tempos, defíneos e planificao. 

• Networking, networking e networking



Cooperación para o emprendemento

Proximidade (real). 

• Portas abertas, orellas abertas: escoita
• Constrúe: foros, listas, seminarios…. 

Converte cada unha das tuas accións nun
espazo de encontro e aprendizaxe mutuo.

• Aprobeita as oportunidades virtuais para 
ampliar os teus espazos de encontró e as 
túas fontes de coñecemento.

Espazos de diálogo e convivencia.  



GRAZAS  POLA VOSA ATENCIÓN

Cooperación para o emprendemento

Economista porque si, porque me peta e quero e dame a gaña

Carme Casado Casado
Responsable de Economía
CERSIA Empresa
Avenida Alcalde Raimundo López 
Pol s/n
Santiago de Compostela
www.cersiaempresa.org

Tel :+34 981 542 493
Fax :+34 981 542 492
Email: 
ccasadoc@santiagodecompostela.org

@CERSIAEmpresa
@casadocarme

Facebook.com/company



Cooperación para o emprendemento

Grazas pola vosa xenerosidade!


