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1. Que é o RSE-INNOLAB?  

A Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, consciente dos retos aos 

que se enfronta o mercado laboral, decide impulsar e liderar unha iniciativa conxunta para 

crear un emprego de calidade na rexión transfronteiriza España- Norte de Portugal, a través 

do proxecto POCTEP denominado   GEMCAT “Xeración de Emprego de Calidade 

Transfronteirizo”. 

Co obxectivo de construír un marco de traballo 

institucional, un dos alicerces no que se vai a actuar de 

maneira específica vai ser o Compromiso social por un 

emprego de calidade e sustentable por medio da 

responsabilidade social empresarial ( RSE) 



1. Que é o RSE-INNOLAB?  

Entre as actividades a desenvolver para alcanzar este obxectivo atópase a creación dunha 

rede de RSE-Innolabs, situados en cada unha das rexións socias do proxecto GEMCAT. 



1. Que é o RSE-INNOLAB?  

A RSE-Innolab é unha Oficina de apoio en materia de Responsabilidade Social 

Empresarial a través da cal se achegarán solucións concretas ás empresas para abordar os 

desafíos da RSE e a súa posterior translación ao marco normativo de apoio.  

 

Contarase  con persoal  técnico especializado en materia de RSE que se encargará de :. 

 

• Ofrecer servizos de apoio, difusión e asesoramento en RSE a todas as empresas 

implicadas na materia 

• Mentorizar a empresas que estean interesadas en establecer un plan de acción e 

implantar medidas neste ámbito. 

• Recompilar e estudar innovacións e boas prácticas exitosas en implantación de 

medidas de RSE co obxectivo de promocionalas e estudar a súa implantación en empresas 

do ámbito territorial do Proxecto (Galicia; Estremadura; Castela e León e Norte de 

Portugal) 



2. Cal son os obxectivos ?  

Fomentar a RSE a través da 
mellora dos coñecementos e 
experiencias. 

Motivar ás empresas para que 
profunden na senda da RSE como 
modelo sostible  

Acercar coñecementos e 
recursos prácticos en materia de  
RSE. 

Aumentar a visibilidade, 
difusión e promoción de 
experiencias  RSE de interese 
entre as empresas participantes 

Crear e propiciar un marco para o 
intercambio de experiencias, 
estratexias e sensibilidades, vinculadas 
á  RSE e a sustentabilidade. 

Identificar sinerxias de proxectos e 
fomentar o networking. 

Identificar  ideas innovadoras que 
poidan ser facilmente reproducibles  

Deseñar proxectos de RSE xeradores 
de emprego de calidade 



3. Quen pode participar?  

Poderán participar todas aquelas empresas ou persoas 

traballadoras autónomas con sede no ámbito territorial 

do proxecto GEMCAT, independentemente da súa fórmula 

xurídica e do sector ao que pertence. 

 



4. Que ofrece?  



FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

Programa formativo mensual sobre a RSE dirixido aos diferentes colectivos dunha empresa (persoal 

directivo, mandos intermedios, técnicos de RSE…) que dotará, ás empresas participantes, de 

coñecemento e ferramentas útiles para desenvolver con éxito un modelo de negocio competitivo e 

sustentable, a través de información actual, práctica e rigorosa en materia de RSE. 

O programa formativo estará baseado nunha metodoloxía blended learning (B-Learning), que 

consistirá nun proceso semipresencial que combina a formación online e presencial. 

• Formación presencial: 40 horas presenciais que se impartirán nas instalacións da  CEP 

• Formación en liña:  Consistirá no desenvolvemento dun traballo práctico titorizado: Elaboración 

do teu propio Plan de acción; Plan de igualdade;... Para iso darase acceso a unha plataforma de 

teleformación   http://formacion.gemcat.eu/ 

Ao finalizar a formación cada participante obterá un certificado de formación expedido pola SXE 
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FORMACIÓN ESPECIALIZADA _ 9 Cursos de formación especializada 



DINÁMICAS DE CREATIVIDADE 

Co obxectivo de que os cursos formativos sexan prácticos e dinámicos, desenvolveranse 

dinámicas de creatividade vinculadas á materia de cada curso.  

Entre as dinámicas podemos atopar:  

• Construír comités de xestión  

• Termómetro RSE interno 

• Peregrinaxe RSE 

• Laboratorios internacionais de RSE 

• Dinámica do espello 

• Taller de Economía Circular 

• Laboratorio I+D+i da RSE na empresa 

• Etc  

 



PROGRAMA DE MENTORIZAXE PARA PEMES 

Trátase  dun programa de inclusión da RSE nas pemes transfronteirizas  con sede no 

espazo transfronteirizo  e/ou que teñen actividade transfronteiriza a través do impulso de 

proxectos piloto mentorizados por persoal experto. A través deste programa, persoal 

especializado en RSE fará de mentores de empresas que estean interesadas en establecer un 

plan de acción e implantar medidas neste ámbito. 

 O programa desagregarase en dúas fases: 

1. Diagnóstico en materia de RSE 

2. Plan de acción e implantación das primeiras medidas 

 



SESIÓNS NETWORKING 

De maneira mensual levarase a cabo un encontro networking para o intercambio de 

experiencias en materia de RSE. 

TUTORIZACIÓN/ ASESORAMENTO INDIVIDUAL 

Servizo de asesoramento e información permanente sobre RSE (presencial e en liña).  



5. Como contactar?  

 

Localización física:  

Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) 

Rúa de García Barbón, 104, 36201 Vigo, Pontevedra 

 

Contacto Telefónico: +34 664 607 330 

 

E-mail: rseinnolab-g@gemcat.eu 

 

Website: www.rseinnolabgal.com 

 

 
A través destes contactos é posible coñecer todas AS NOVIDADES sobre as actividades mencionadas así 

como proceder á INSCRICIÓN nas mesmas 
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