
Xerando emprego.
Sendo respectuosas coas persoas.
Sendo respectuosas coa contorna.
Impactando nos territorios, sendo tractoras doutras iniciativas.
Asociándose.
Xerando riqueza.

O programa Emega, da Secretaría Xeral da Igualdade (Consellería de Emprego e
Igualdade), ten como finalidade promover o espírito emprendedor e a actividade
empresarial das mulleres. Este programa vén desenvolvéndose con moito éxito para
dar apoio económico ao emprendemento feminino e á consolidación de proxectos
empresariais liderados por mulleres como medio axeitado para a súa promoción,
participación e progresión no mercado laboral.

Este IV Encontro de Emprendedoras do Programa Emega, ten como obxectivo reunir
a varias edicións de mulleres beneficiarias das axudas do programa e que
emprenderon en diferentes sectores, creando tecido empresarial galego, inspirando a
outras e liderando empresas que se están consolidando no tempo.

Nesta edición amosaranse mulleres que xeran tecido empresarial con moitos e bos
valores:

 E todo isto sendo compatible coa viabilidade económica e financeira das súas empresas.
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IV Encontro de Emprendedoras do
Programa Emega

Mulleres que transforman Galicia

Fondo Social Europeo
"O FSE inviste no teu futuro"



IV Encontro de Emprendedoras do
Programa Emega

Mulleres que transforman Galicia

Fondo Social Europeo
"O FSE inviste no teu futuro"

'Formación online para as emprendedoras'

As marxes de seguridade no emprendemento.
A vacina para non caer na rutina.
Pautas para o estancamento.
O foco no meu ser para emprender coidándome.

14:00 - 15:30   Emprender aprendendo ferramentas de
autocoidado

Luns, 13 de decembro, 2021

Ferramentas de planificación e organización.
Ferramentas de comunicación e interacción.
Ferramentas de control e avaliación continua.

14:00 - 15:30 Emprender manexando ferramentas de
xestión empresarial

Martes, 14 de decembro, 2021

Mércores, 15 de decembro, 2021 Xoves, 16 de decembro, 2021

Plataforma: Zoom

Escoitar para coñecer as voces e establecer
prioridades comúns. O mar fala.
Rexistrar, analizar e chegar a puntos de
consenso. A rede vaise tecendo.
Dar a coñecer as tomas de decisións comúns e
os beneficios de establecer redes. A rede hai que
tirala onde o mar nos indica.
Dinamizar a REDE a longo prazo e avaliación
continua. A rede vaise recollendo e hai que
mantela coidada.

14:00 - 15:30 Primeiros pasos para facer realidade
unha REDE EMEGA ben conectada:

 

14:00 - 16:00 Como mellorar a venda online e a túa
presenza nas redes sociais

Como levar a cabo unha estratexia baseada na
transformación dixital: a venta online, aspectos
legais a ter en conta, canle e difusión

Como deseñar unha imaxe ben elaborada para a
presenza nas redes sociais, imaxe e ferramentas
que manexen o emprego destas redes sociais
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'Feira expositiva e encontro presencial'

Data: venres, 17 de decembro de 2021
Horario: de 10.00 a 14.00 h
Lugar: EGAP, Escola Galega de Administracións Públicas

Rúa de Madrid, 2, 15707 Santiago de Compostela, A Coruña
Salón de Actos e sala anexa. Planta Baixa

10.00 – 10.30 Benvida e apertura do acto

María Jesús Lorenzana Somoza
Conselleira de Emprego e Igualdade. Xunta de Galicia
 
Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela
 

Programa
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10.30 – 11.00 Conversa: Empresas familiares que crean riqueza no rural, o cambio
xeracional liderado en feminino

Covadonga Toca Carús
Directora Xeral Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social. Xunta de
Galicia
 
Carmen Rodríguez Rodríguez
Vicepresidenta de CLUN 
Presidenta da Asociación Mulleres de Seu 
Presidenta de Agaca

11.00 – 12.00 Mesa redonda Emega: 

As GALEGAS que emprenden e transforman o tecido empresarial galego: valor
económico, valor social e creación de emprego

Diana Lameiro Aznar
Centro Lingoreta, S.L.
Pilar Orol Mel. Tenzas
Tenzas, Enxeñería e Asesoramento Legal, S.L.
Leticia Seara
Legalmit, S.L.
Cristina González Vickberg
Nova Xestión Cultural, S.L.
 

Modera a mesa: 

Eva López Barrio
Titora do Programa Emega. 
Woman Emprende. 
Universidade de Santiago de Compostela
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Coñecer as actividades empresariais de cada unhas das expositoras, e permitirlles
facer unha presentación da súa actividade.
 Tecer unha rede de contactos entre as emprendedoras.
Asistencia (internet) de público interesado no emprendemento, compartir e dar a
coñecer a Feira expositiva das emprendedoras do Programa de Axudas Emega.

11.30 – 13.30 Feira Expositivas de emprendedoras Emega

Visita e retransmisión en directo, das entrevistas ás emprendedoras para que nos falen
dos seus proxectos coa finalidade de:

13.30 – 14.00 RESUMO das principais actuacións da Secretaría Xeral da Igualdade de
apoio ao emprendemento feminino en Galicia, e conclusións do IV Encontro das
Emprendedoras do Programa Emega

Aurora Patiño Doval
Subdirectora Xeral de Promoción da Igualdade
Secretaria Xeral da Igualdade. Xunta de Galicia
 
Eva López Barrio
Programa Woman Emprende. Universidade de Santiago de Compostela
 
 

14.00.- CLAUSURA do IV Encontro das Emprendedoras do Programa Emega

Susana López Abella
Secretaria Xeral da Igualdade. Xunta de Galicia
 
Mar Lorenzo Moledo
Vicerreitora de Igualdade, Cultura e Servizos. Universidade de Santiago de
Compostela
 


