
I encontro Universidade 
Economía Social



O Foro UES (Universidade/Economía Social) pretende sentar as bases dunha 
colaboración estable entre a academia e a economía social de Galicia. Dita experiencia é 
o primeiro paso de cara á configuración dun proceso participativo de posta en común de 
experiencias, inquedanzas e perspectivas por parte dos membros da comunidade universitaria e das 
entidades que forman parte da economía social en Galicia, unidas polo interese común do pulo a 
este sector

Que é?

O Foro nace por iniciativa do CECOOP e da Rede Eusumo, pero con vocación de 
transcendencia cara a sociedade civil. Cunha óptica multidisciplinar e transformadora se 
intentará  vertebrar dúas realidades –teoría e práctica- que traballan paralelas pero non sempre 
coordinadas, co fin de establecer obxectivos conxuntos a partir dunha identificación tamén 
conxunta de retos e necesidades que podan ser abordadas de xeito  cooperativo. Asemade,  se 
pretende  da a coñecer ou deseñar ferramentas facilitadoras de transferencia de coñecementos 
entre a academia e a economía social.   Entre os principais retos a abordar de forma conxunta 
destacan:

• A identificación de necesidades e expectativas que as entidades de ES podan 
demandar da Universidade.

• A mellora da atracción e participación da comunidade universitaria na ES.
• A creación de ferramentas útiles de colaboración entre a Universidade e a ES.

Que persegue?

8 de novembro de 2018.
Salón de grados da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da 
Universidade de Santiago de Compostela.

Onde terá lugar o encontro?



9:30     Recepción de participantes.
10:00   Benvida. 

•  Presidente do comité científico do CECOOP, D. Manuel Botana Agra.
•  Secretaria Xeral de Emprego, Dna. Covadonga Toca Carús. 

10:15   Liñas activas de investigación. 
•  Modera: Maite Cancelo, Directora do CECOOP. 
•  María José Cabaleiro Casal. Profesora e investigadora en cooperativismo da UVigo.             
    Membro da Asociación de Estudios Cooperativos.  
•  José Antonio Montero Vilar. Profesor e investigador na USC. Avogado en exercicio. 
•  Telmo Otero Rodríguez. Premio Jesús García Calvo en investigación en 
    Desenvolvemento Rural e Cooperativismo (2018). 
•  Ana Olveira Blanco. Doutoranda de Organización de Empresas e Comercialización (USC). 

11:30   Café

12:00   Recursos universitarios ao servizo da Economía Social
•  Modera: Cleso Gándara, portavoz do Foro pola Economía Social de Galicia.
• Os TFG, TFM, teses de doutoramento e proxectos de investigación. 
   María Bastida Domínguez. 
• Proxectos de innovación en Aprendizaxe-Servizo (ApS). Loreto Fernández Fernández.

12:45   Necesidades das entidades da ES. 
Modera: Alba Paz, Subdirectora de Economía Xeral. 
• AEIGA.
• AESGAL.
• AGACA.
• CEGASAL. 
• Espazocoop.

14:00   Comida.

PROGRAMA 
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