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 1 Introdución 
 

A Mancomunidade Concellos da Comarca de Ferrol levou a cabo o programa 

RE-Emprende, un programa con dúas partes diferenciadas, unha dirixida a 

emprendedores e outra ás empresas. 

 

Este plan deu  resposta ás necesidades dos emprendedores da comarca en 

canto a formación e asesoramento, e por outra banda ás necesidades das 

empresas no que se refire á consecución de equipos motivados e autónomos 

que den lugar a innovacions en calquera dos ámbitos empresariais. 

 

Ademáis, este plan dá continuidade aos programas anteriores dirixidos tamén 

ao fomento do emprendemento e mellora das empresas, co cal a 

Mancomunidade, un ano máis se convertiu en entidade de referencia para 

estes colectivos. 

 

2 Obxectivos do programa Re-emprende  

 

Os obxectivos que se marcaron desde o principio e que se acadaron con este 

proxecto son diferentes para as dúas liñas do programa: 

 

Para a liña de emprendemento, dirixida a emprendedores foron: 

 

 Espertar a inquedanza polo emprendemento entre as persoas, 

especialmente desempregados e xente moza. 

 Apoiar ás persoas no desenvolvemento e posta en marcha dos seus 

proxectos. 

 Dotar aos emprendedores de coñecementos básicos sobre creación e 

xestión de empresas que os axuden a elaborar un plan de empresa 

sólido e levar adiante os proxectos con éxito. 
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 Asesorar aos emprendedores en calquera das fases do proceso que se 

atopen, apoiándoos na configuración do seu negocio e toma de 

decisións. 

 

As actividades de intraemprendemento corporativo os obxectivos que se 

estableceron foron: 

 

 Divulgar e impulsar o intraemprendemento entre o tecido empresarial da 

Mancomunidade, como unha forma de garantir a supervivencia das 

empresas e de crear emprego. 

 Acompañar ás empresas na reformulación dos seus modelos de 

negocio, logrando unha maior adecuación ao mercado, viabilidade e 

supervivencia. 

 Dotar ás empresas de ferramentas que lles permitan crear climas de 

traballo máis creativos e onde se valore a figura dos intraemprendedores 

como principais axentes do cambio na organización. 
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3 Esquema xeral do proxecto. 

 

A continuación móstrase o esquema xeral do proxecto, con dúas partes 

diferenciadas, o itinerario de Emprendemento e o de Intraemprendemento 

Corporativo. 

 

PLAN REEMPRENDE: INICIATIVA E SUSTENTABILIDADE

Itinerario de EMPRENDEMENTO

Itinerario de 

INTRAEMPRENDEMENTO 

CORPORATIVO

Obradoiros divulgación 

do emprendemento

Obradoirospara 

elaboración do plan de 

empresa

Asesoramento presencial 

e individualizado (2 días)

Obradoiro de impulso ao

emprendemento (I)

Obradoiro de impulso ao

emprendemento (II)

Sesións de equipo ás

empresas (2 sesións,  7 

empresas)
 

 

 

4 Actividades realizadas nas dúas liñas  

 

Previo á realización dos obradoiros realizáronse os contactos cos técnicos de 

emprego dos Concellos. Ademáis realizouse previamente ao inicio das 

actividades, unha reunión onde participaron os técnicos de emprego dos 

Concellos, técnicos de Asociacións e outras entidades: UDC, Rede Eusumo, 

Coordinadores dos viveiros de empresa dos institutos da comarca, etc.  
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Esta reunión tivo como obxectivo coordinar as actividades, acordar o número 

de obradoiros e tamén as datas e lugares de celebración,  de consenso entre 

os técnicos. 

 

Isto dá continuidade á coordinación e colaboración que veñen realizando os 

axentes do territorio e que se iniciaron en programas anteriores, impulsados 

pola Mancomunidade. 

 

 

4.1 Obradoiros de iniciación á creación de empresas  

 

Os obradoiros de iniciación á creación de empresas leváronse a cabo en 

coordinación  cos Técnicos de Emprego dos Concello onde se celebraron, no 

que se refire a datas, lugares, inscricións, etc. 

 

Realizáronse 5 obraodoiros de “Iniciación á creación de empresas ” , cunha 

duración de 3 horas cada un , sumando un total de 15 horas de formación. 

 

Nestes obradoiros presentouse de xeito moi dinámico o proceso de creación de 

empresas, as vantaxes e inconvenientes de crear unha empresa, dinámicas 

para a xeración de ideas empresariais, técnicas para validar a idea de negocio, 

tales como o lenzo Canvas, entre outros. 

 

En cada obradoiro participou como invitado un emprendedor/a que tivera posto 

en marcha o seu proxecto, e que contou a súa experiencia.  Isto permite aos 

asistentes ver a creación de empresas como algo posible e máis cercano. 

Ademáis buscáronse persoas coas que se poidesen identificar os asistentes. 

Por exemplo en Cogami un usuario da asociación, ou no caso dos programas 

de integración para o emprego, persoas que tivesen participado nalgún deles. 

En xeral, estes obradoiros tiveron moi boa acollida e obtivemos boas 

valoracións dos asistentes como se pode observar nos cuestionarios recollidos 

e que se entragan como anexo a esta memoria.  
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Ademáis, o formato dinámico e participativo das sesións permitiron a 

interacción co docente e entre os propios asistentes. 

 

As datas e lugares de celebración foron os seguintes: 

 

Mugardos, 25 de Novembro, de 17.00 a 20.00. 

 

O obradoiro de Mugardos realizouse na Sala de plenos do Concello, asistiron 

13 persoas, moitas delas con proxectos empresariais procedentes dos 

Concellos de Ares e Mugardos. 

 

Comezou coa presentación por parte do Alcalde do Concello de Mugardos. 

Asistiron tamén as técnicas de emprego dos concellos de Ares e Mugardos. 

Finalizou coa presentación do emprendedor Ale Dragovich, quen contou a  súa 

experiencia emprendedora coa Franquicia Yoglio, situada no Concello de Ares. 

As preguntas dos asistentes foron dirixidas sobre todo a coñecer as condicións 

da franquicia, o retorno do investimento e tamén ás dificultades para atopar 

local e conseguir a licencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Ferrol, 2 de decembro, de 10:00 a 13:00,  

O obradoiro realizouse en Cogami (Confederación Galega de Persoas con 

Discapacidade). Asistiron 15 persoas. O obradoiro celebrouse con normalidade 

e os asistentes presentaron especial interese polas oportunidades de negocio e 

as ideas de empresa. 

A experiencia emprendedora presentouna Carme, promotora do comercio 

Charme, ubicado en Ferrol, que contou a súa experiencia de xeito moi positivo. 
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Ferrol, 9 de decembro, de 10.00 a 13.00 .  

Celebrouse no Centro de emprego do Concello de Ferrol. Os asistentes 

proviñeron maioritariamente dun dos programas integrados para o emprego 

que está a desenvolver o Concello de Ferrol, se ben tamén houbo asistentes 

de fóra. Asistiron en total 17 persoas. 

 

A experiencia emprendedora foi a cargo de Patricia, de Espacio Vivo, un centro 

multidisciplinar de actividades dirixidas a nenos e adultos ubicado en Ferrol, 

que presentou unha forma diferente de emprender, a través da colaboración e 

o traballo en rede de profesionais en distintos ámbitos que comparten 

proxectos e espazo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fene, 10 de decembro, de 12:00 a 15:00 .  

Celebrouse no Aula de cursos do Concello de Fene. Os 27 asistentes foron 

principalmente persoas do obradoiro de emprego do Concello. Mostraron 

especial interese por coñecer a viabilidade de proxectos relacionados coa súa 

actividade: fontanería, electricidade, etc. e tamén as fórmulas máis efectivas 

para atopar clientes. 
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Posteriormente, Sergio, da empresa  +K Fruta, contou a súa experiencia como 

emprendedor que puxo en marcha unha froitería en Fene despóis de traballar 

varios anos como directivo nunha gran cadea de alimentación. Un exemplo de 

unión e coherencia entre emprendemento e proxecto de vida. 

 

 

 

 

 

 

Narón, 14 de decembro, de 10.00 a 13.00.  

 

Celebrouse no Centro de formación municipal Irmás Froilaz do polígono da 

Gándara. Os 29 participantes proviñan dun programa integrado para o 

emprego. 

 

Para este obradoiro buscouse unha persoa que tivera participado nun 

programa de emprego. Unha emprendedora que puxo en marcha unha 

imprenta en Ortigueira tras cursar un ciclo de FP. Un exemplo de cómo 

financiar un negocio, principal obstáculo dos emprendedores, a través da 

fórmula do renting para facerse coa maquinaria necesaria. 
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4.2 Obradoiro de elaboración do plan de empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O obradoiro, de 4 horas de duración realizouse na Aula de apoio ao Estudante 

da UDC (Campus de Ferrol) o día 17 de Decembro. Moitos dos asistentes 

proviñeron dos cursos de iniciación, especialmente aqueles que tiñan 

proxectos empresariais máis avanzados. Asistiron en total 10 persoas. 

 

No obradoiro, presentáronse as claves para poder realizar un plan de empresa 

e analizar a viabilidade do negocio. 

 

Como continuidade do obradoiro realizáronse sesións de asesoramento a 

aqueles asistentes que tiñan algún proxecto. 

 

O asesoramento a emprendedores realizouse ao longo de 2 días (5 horas 

aproximadamente cada día) por unha persoa de Implicatum. Establecendo 

unha duración media de unha hora cada entrevista. Realizáronse en total 14 

sesións de asesoramento. Nalgúns casos, dos proxectos mais avanzados 

fíxose unha revisión de tódolos aspectos relacionados coa creación da 

empresa: O plan de empresa, a elección da forma xurídica, os trámites 

administrativos e de constitución, busca de financiamento para o seu proxecto, 

etc. 

Noutros casos o obxectivo das titorías foi decidir a Idea empresarial e validala. 

O titor adaptouse ás necesidades do emprendedor e orientou en base tamén 

ás súas circunstancias personais. 
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Con aquelas persoas que non tiñan un proxecto de negocio traballouse nun 

estadio anterior, é dicir a busca de ideas de negocio, a adecuación da idea ao 

emprendedor/a, etc. 

 

Os principais proxectos asesorados foron: 

• Servizos inmobiliarios 

• Empresa de fontanería e reparacións 

• Deseño de roupa e venda on line 

• Empresa de serigrafía para regalos 

• Elaboración de complementos e venda on line 

• Parque infantil 

 

4.3 Obradoiros de intraemprendemento 

 

Realizáronse 2 Obradoiros sobre intraemprendemento de 4 horas de duración: 

en total 8 horas de formación. 

 

Celebráronse os  días 9 e 16 de Decembro , nas instalacións da Asociación de 

Empresarios de Ferrolterra (AEF) quen cedeu as instalacións para a actividade. 

 

Realizáronse sesións de equipo a aquelas empresas que tiñan traballadores e 

sesións de coaching individual a aquelas outras que emprendían en solitario. 

 

Nas sesión de equipo dirixidas ás empresas realizáronse 2 sesións para 7 

empresas e proxectos empresariais.  Polo tanto, realizáronse en total 14 

sesións. As sesións de grupo tiveron unha duración media de 3 horas e as 

individuais 1,5 horas. 

 

As sesións de traballo co equipo teñen como obxectivo conseguir equipos máis 

autónomos que puideran xerar e desenvolver ideas de negocio dentro da 

empresa promovendo así o intraemprendemento. Puxéronse en práctica as 
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ferramentas explicadas nas sesións teóricas, tratando de implantalas no dia a 

dia da empresa. 

 

No caso das sesións individuais se fixaron os obxectivos e se definiu un plan 

de acción con tarefas e seguemento na sesión posterior. 

 

Finalmente ás persoas que o solicitaron entregóuselles un diploma de 

asistencia. A Mancomunidade entregou mais de 100 diplomas en total. 

 

 

 

 

 

 

 

Todo o material xerado nestas actividades: presentacións, documentos, 

ferramentas, etc. están dispoñibles en formato electrónico e poden descargarse 

da web da Mancomunidade. 

 

 5 Difusión do programa.  

  

A difusión e captación de participantes foi unha das tarefas onde se precisou a 

coordinación e a participación de tódolos técnicos de Concellos e entidades. 

Para a captación de participantes ralizáronse principalmente as seguintes 

accións comunicativas: 

 

5.1 Creación da imaxe do proxecto 

  

Para a creación da imaxe, folletos, imaxes de web etc. deuse continuidade á 

imaxe creada nos programas anteriores relacionados co emprendemento. 

Realizáronse un poster e un folleto, indicando as actividades, lugares e datas. 
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Ambos elementos distribuíronse a tódolos técnicos de emprego e de entidades 

para o seu uso na difusión das actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ademáis o póster utilizouse para os envios de mailings e para a difusión a 

través da web. 

 

5.2 Páxina web da Mancomunidade 

 

Na páxina web da Mancomunidade insertouse un espazo para o programa 

Reemprende, no apartado de emprendemento con toda a información sobre as 

actividades e un formulário de inscrición. 

https://comarcaferrolterra.wordpress.com/emprego-e- emprendemento/  
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En tódolos mailings así como no envio de novas aos contactos redirixíase a 

esta páxina para a inscrición. 

 

5.3 Mailing e chamadas telefónicas 

 

Outras actividades que se realizaron para dar a coñecer o programa e captar 

participantes foron: 

 

As asociacións de empresários e entidades da zona:  

 

 Realizouse contacto directo coa AJE quen difundiu o programa a través de 

mailings aos seus asociados e na súa páxina web e do facebook.  

 A Asociación de Empresarios tamén participou activamente na difusión do 

evento a través da web, mailing, redes sociais e chamadas telefônicas a 

algunhas empresas asociadas. 

 Outras asociacións coas que se contactou e que apoiaron a difusión dos 

eventos foron COFER e a Asociación de Comerciantes de Narón. 

 UDC, desde o seu campus de Ferrol tamén deu difusión ao programa e 

especialmente ao curso que se celebrou nas súas instalacións. 

 Cabe destacar tamén a difusión realizada por tódolos Técnicos dos 

Concellos da Mancomunidade, técnicos de emprego, orientadores laborais, 

técnicos dos programas integrados, etc. que deron a coñecer o programa 

entre os seus usuários. A todos eles se lles facilitou ademais un correo 

electrónico tipo para que puideran enviar a información completa das 

actividades do programa. Ademáis, a petición de unha das técnicas dun dos 

concellos realizáronse dous modelos tipo de mail: un dirixido a persoas 

emprendedoas e outro exclusivo para as empresas. 

 Xestion dos mass-media: Por outra banda, enviáronse notas de prensa 

semanais aos diarios máis leidos: La Voz de Galicia, Diario de Ferrol, etc. 

Ademáis o personal de Implicatum foi contactado por vários periódicos 
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locais para facilitar información dos eventos. Tamén se insertou un anuncio 

en La Voz de Galicia. Achegamos copia do anuncio insertado en La Voz de 

Galicia co fin de darlle un pulo á actividade dedicada ao 

Intraemprendemento e dirixida principalmente ás empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publicación na Axenda Comarcal: Tódolos obradoiros foron publicados na 

Axenda Comarcal, na páxina web da Mancomunidade. Esta publicación 

recolle tódolos eventos en materia de emprego e emprendemento da 

Mancomunidade. 
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5.4 Redes sociais 

 

O obxetivo das redes sociais en #ReemprendeFerrolterra foi amplificar o sinal 

das accións co fin de que a xente participáse nos obradoiros, dar a coñecer a 

iniciativa dunha forma diferente e creativa utilizando o deseño, a chamada a 

acción e as vivenzas en tempo real dos obradoiros.  

 

O programa así como tódalas actividades difundíronse a través das redes 

sociais da Mancomunidade, Linkedin, Facebook e Twitter. 

 

5.4.1 Actividade no Twitter 

Twitter “@Xornadadeemprego”: utilizamos unha conta xa existente que 

contaba con 68 seguidores e que agora ten 150. 

O resumo do mes de novembro, pódese ver na captura o “tweet” máis viral, 

impresións etc.. 
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5.4.2 Actividade no Facebook 

Nesta rede contábamos cunha conta feita de tipo “persoal”, ainda que o idoneo 

sería ter unha de “empresa” para accións concretas sería suficiente. Neste 

momento non se realizou a conversión da páxina para evitar a penalización 

que Facebook realiza durante un tempo. A actividade realizada permitiu 

incrementar o número de amigos: a conta tiña 500 amigos e pasouse a 790. 
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A base da estratexia foi a da chamada a atención para vincular á páxina de 

inscricións. 

 

 

5.5 Envío de novas 

A Mancomunidade conta cunha base de datos de persoas interesadas no 

emprendemento dos programas anteriores. Esta base de contactos 

incrementouse  en mais de 100 persoas tendo a dia de hoxe mais de 200. 

Enviáronse a estes contactos noticias relacionadas co emprendemento.  

Realizáronse dous envios semanais de noticias que foron as seguintes: 
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Envío do 20 de Novembro: 

• Novo récord de investimentos nas Start Up españolas 

• Os compradores en tendas físicas visitan previamente internet e 

viceversa 

• As seis grandes leccións do éxito emprendedor en Israel 

Envío o 25 de Novembro 

• Así é como ve un coche autónomo a cidade de Londres 

• Rodamentos capaces de autodiagnosticarse para aeroxeradores en alta 

mar 

• A crúa verdade sobre os emprendedores en España 

 

Envío do 27 de Novembro 

• Búscanse 15 empresas nacentes para a alimentación do futuro 

• Consellos para crear un plan de negocio exitoso 

 

Envío do 1 de Decembro 

• Emprendedores post 50 

• O programa INNVIERTE do CDTI mobilizará máis de 90 millóns de 

euros de capital semente para financiar empresas tecnolóxicas 

• Estudos científicos sobre emprendimento 

 

Envío do 4 de Decembro 

• Os emprendedores españois son os que mais traballan 

• Cando emprender non significa montar unha "start-up" 

• Coñecemento do mercado, diferenciación e calidade son as materias 

pendentes do emprendemento 

 

Estas novas enviáronse a través de Mailchimp e a media de aperturas destes 

correos son de arredor do  42%. 
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6 Comunicados de prensa e noticias  
 

A continuación recóllense as noticias, notas de prensa e anúncios do 

programa. 
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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Venres, 20 de novembro 

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol desenvolverá nos meses 

de novembro e decembro o programa Re-emprende. Este programa, 

subvencionado pola Deputación da  Coruña, consta dunha liña para o apoio a 

emprendedores e outra para fomentar o intraemprendemento e a innovación 

dentro das empresas. 

Levaranse a cabo 5 seminarios de difusión do emprendemento, repartidos en 

distintos concellos da comarca:  

-Mugardos. 25 de novembro de 17:00 a 20:00.  Salón de plenos do Concello de 
Mugardos. Avenida de Galicia nº45. 

-Ferrol. 2 de decembro de 10:00 a 13:00. COGAMI (Confederación Galega de 
Persoas con Discapacidade), R/ Sánchez Calviño, 56-58 baixo. 

-Ferrol.  9 de decembro de 10:00 a 13:00. Centro de Emprego do Concello de 
Ferrol, R/Sagrada Familia, 56. 

-Fene. 10 de decembro de 12:00 a 15:00. Aula de cursos Concello de Fene, Avd. 
Naturais 44, entrechán . 

-Narón. 14 de decembro de 10:00 a 13:00.  Centro Municipal de Formación Irmás 
Froilaz, Polígono da Gándara, Av. do Mar, parcela 112. 

Ademais, desenvolverase o obradoiro “Claves prácticas para o plan negocio”, no 

que se amosarán as nocións básicas para elaborar un proxecto que sirva para 

determinar a viabilidade do negocio. Este obradoiro celebrarase nas instalacións 

da Universidade da Coruña en Ferrol o 17 de decembro de 16.30 a 20.30. 

Este programa tamén inclúe o asesoramento personalizado a emprendedores 

onde os participantes poderán consultar aspectos relacionados co seu proxecto en 

particular. O horario destas titorías será a convir entre o titor e o usuario. 

En canto á liña de intraemprendemento e innovación dirixida ao tecido 

empresarial, realizaranse dúas xornadas co obxectivo de incorporar e facilitar a 

actividade emprendedora dentro das empresas, garantindo así a súa 

sustentabilidade.  

As sesións levaranse a cabo nas instalacións da Asociación de Empresarios de 

Ferrol os días 9 e 16 de decembro de 16:00 a 22:00 horas.  

Ademais, a cada empresa participante realizaránselle dúas sesións de equipo 

individualizadas e personalizadas, co obxectivo de crear entornos de traballo máis 

creativos e equipos de traballo máis autónomos e motivados.  

Para realizar a inscrición ou recibir máis información, pódese consultar a páxina 

web da Mancomunidade www.comarcaferrolterra.es  
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COMUNICADO DE PRENSA  
 
4 de Decembro de 2015 

Os días 9 e 16 de decembro  realizarase o obradoiro Emprender na Empresa: 

Intraemprendemento . O lugar de celebración será na Asociación de Empresarios 

de Ferrolterra en horario de 16.00 a 20.00. 

Este obradoiro, dirixido a todas as empresas da comarca, ten como obxectivo 

promover a innovación empresarial dende dentro, o que pode traducirse en novos 

proxectos e novos negocios para as organizacións. 

Ademais, esta actividade contempla a realización de sesións personalizadas. Así,  as 

7 primeiras empresas en inscribirse recibirán dúas sesións de equipo de tres horas 

de duración, nas que se traballará directamente co persoal da empresa, para lograr 

equipos de traballo máis proactivos e autónomos e entornos de traballo que 

favorezan o emprendemento na empresa. 

As inscricións poden realizarse na páxina web da Mancomunidade 

https://comarcaferrolterra.es ou no teléfono 679406593. 

Esta actividade encádrase dentro do Programa Re-emprende levado a cabo pola 

Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, e está subvencionado pola 

Deputación de A Coruña.  

 


