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Asociación de Empresarios 
de Pontevedra

AEMPE

Botando a vista atrás, me enorgulece dirixir e formar
parte dun equipo human (directivos e staf) 
que traballa con tanta ilusión e compromiso, 
características sen as cales, sería difícil a tarefa de 
defender os intereses de todos os empresarios que 
forman o tecido produtivo de Pontevedra e a súa 
comarca.

Consideramos que o papel de AEMPE mantén e 
mesmo aumenta a súa relevancia, xa que contribúe, a
través das diferentes iniciativas que promovemos 
e impulsamos, ao desenvolvemento das zonas 
industriais, empresas, empresarios e traballadores.

Necesitamos seguir crecendo. Por iso queremos 
compartir contigo esta memoria de actividades, 
destes últimos catro anos, inda que sexa de forma 
resumida, para tomar conciencia de todo o que 
conseguimos ao longo dos últimos anos, para 
reflexionar sobre o potencial que ten AEMPE cando 
axuntamos forzas e compartimos obxectivos e, por

suposto, para afrontrar un futuro inmediato, coas 
mellores ferramentas e compromisos de actuación 
conxunta.

En todas estas líneas de traballo AEMPE seguirá 
contando contigo, coa tua participación e, no seu caso, 
colaboración mais directa.

O teu apoio como socio/a é indispensable para consolidar o 
proxecto AEMPE.

José María Corujo Seguido

PROXECTOS
LOGROS
ILUSIÓN
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INSTALACIÓNS
Pintamos todas as instalacións, cambiamos cortinas por estores, cambiamos o
mobiliario ...
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INICIATIVAS AEMPE E CONVENIOS
Promovendo a formación para o crecemento e desenvolvemento 
da actividade empresarial 
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FORMACION ORIENTACION TALLERES

Ano a ano, celebramos en Pontevedra EDUGAL, o Salón da oferta de educación e formación de Galicia. EDUGAL. 
Converteuse non só en punto de encontro para estudantes, profesores, orientadores, pais e empresarios, senón nun 
referente que trata de dar resposta ás necesidades de información sobre a oferta formativa e orientación educativa.

Esta feira,  na que desde AEMPE axuntamos esforzos co Concello de Pontevedra, posicionouse como faro guía do 
ámbito educativo no territorio galego. Toda unha aposta firme no futuro da formación en Pontevedra e Galicia, e 
para o futuro dos alumnos no mundo do traballo.

A Asociación quere servir de ponte entre o mundo da educación e da empresa. Edugal quere estar á última e por iso 
na última edición falouse moito do metaverso. O metaverso va a formar parte da nosa vida diaria en puco tempo.

O espazo onde se prepara o futuro. 65 expositores de universidades, ciclos 
formativos, Escola de Idiomas.
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Edicións celebradas
11 

Visitantes (2022)
10.000

Nº de stands (2022)
65
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UN PUNTO DE ENCONTRO
PRODUTIVO E DE LECER
[ao mesmo tempo]
Unha oportunidade de 
relacionarse entre todos

Os AFTERWORK do Club AEMPE naceron da revolución 
do concepto de networking: reunións realizadas nun 
contexto ameno e próximo, con actividades divertidas 
e de lecer. 

Neles convertemos o “tomar uns viños ou unhas 
canas” nun punto de encontro especial e produtivo 
tras a xornada laboral, creando oportunidades para 
coñecernos e charlar de forma distendida con outros 
empresarios.
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Invitados estrela
Nos AFTERWORK contamos con “invitados 
estrela” que nos achegaron algunhas das súas 
experiencias persoais e profesionais.

Tivemos a honra e o pracer de contar con:
•	 José Manuel Lorenzo, productor e 

directivo cinematográfico e televisivo.
•	 Manuel Jabois, periodista e escritor.
•	 Manuel Villanueva, director de contidos 

de Telecinco.
•	 Pilar Cernuda, periodista e escritora.
•	 Javier Touza, Presidente de ARVI.
•	 Xoan Martínez, Presidente do Cluster da 

Función Loxistica de Galicia.

Os AFTERWORK do Club AEMPE 
desenvólvense nun contexto 
de “viños e canas” con algún 
aperitivo, entre eles, xamón 
serrano de tipo ibérico.
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Tempo para desconectar

Ambiente próximo

Con actividades divertidas

E un enfoque productivo

E todo isto no que dure 
un xamón...
ou varios



13



14



15



16

FORO EMPRESA
PONTEVEDRA

Seguimos traballando en equipo 
e promovendo iniciativas para 
contribuír ao desenvolvemento 
económico-social de Pontevedra e 
a súa comarca.

Conseguimos ser o punto de 
encontro onde, empresarios, 
profesionais, asociacións, 
administracións e universidades, 
entre outros axentes, comparten 
coñecementos, transmiten 
experiencias, mostran as súas 
iniciativas e atopan compañeiros 
de viaxe. 
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BUSINESS PLUS

Desde AEMPE impulsamos A Neurona, unha plataforma que naceu coa intención de ofrecer respostas ás necesidades urxentes 
xeradas pola situación actual.

Nesta web puxemos ao alcance das asociado recomendacións, guías básicas e artigos de interese.
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PONTELOVERS

Durante a pandemia pediuse a colaboración 
das persoas á fronte de empresas, gravando un 
vídeo e enviando unha mensaxe positiva á cidade. 
Oportunidade única para que desde o teu negocio 
contactes con toda a cidade.

Pontelovers lanzou a tenda en liña www.e-ponte.com

O obxectivo: reactivar o comercio local. AEMPE 
participou en varias reunións co obxectivo  de reactivar 
e estimular o comercio de proximidade.

Colaboración co Concello de Pontevedra para la creación de Pontelovers.
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“Reinventa a túa Empresa en 
tempos do coronavirus” dirixiuse 
a empresarios, profesionais, 
emprendedores e sucesores na
xestión de empresas familiares, 
dispostos a reaccionar e construír 
un plan de reconstrución ou
reinvención das súas organizacións 
nestes novos tempos de 
coronavirus.

Patrocinadores:
Supermercados Froiz
Banco Sabadell
Galicia Business School
Pontevédrate
Pescamar
Xunta de Galicia

PROGRAMA
REINVENTA A TÚA
EMPRESA
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PROGRAMA EXPERTO XESTIÓN 
DE PEMES

O “Programa Experto en Xestión de PEMES” é un título 
acreditativo deseñado por Galicia Business School que 
serviu para capacitar a todo aquel que dirixa un PEME ou 
aspire a dirixila. 
 
Grazas á colaboración de AEMPE e ENCE, subvencionouse o 
100% da matrícula.
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Seguindo o convenio de colaboración que mantemos coa escola de negocios Galicia Business School, 
lanzamos un novo sorteo de medias bolsas nos seus programas Máster destinados a profesionais.

SORTEO MEDIAS BECAS
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ALMORZOS
NETWORKING

Celebramos os “Almorzos Networking” para establecer 
sinerxias entre todas as asociacións de comercio da 
cidade.

Interviñeron, entre outros/as, personalidades como 
Yoya branco, Concelleira de promoción económica de 
Pontevédrate, onde nos adiantou as actividades que 
se van a facer con respecto ao comercio na cidade de 
Pontevedra.
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ALMORZOS
NETWORKING
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Reunímonos con Yoya branco, Concelleira de promoción 
económica de Pontevedra, onde nos adiantou as 
actividades que se van a facer con respecto ao comercio 
na cidade de Pontevedra.

Organizamos un Xantar Networking sobre a creatividade 
da man de Xosé Teiga, Director creativo de Teiga, Studio. 
(recoñecida e multipremiada axencia galega).
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PONT UP STORE

Colaboramos coa Asociación Pont-Up Store, entidade 
nada en Pontevedra, para impulsar e apoiar ao novo 
emprendemento e a innovación no noroeste peninsular 
e especialmente en Galicia. Esta entidade ten como orixe 
o Pont- Up Store: espazo de emprendemento, que desde 
2014 constitúese como un punto de referencia do novo 
emprendemento.
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Cooperación para a mellora da comunidade

Novo convenio co Banco Sabadell

CONVENIOS

OUTROS
• Campaña Promoción Comercio Pontevedra en Navidades

• I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Salón Educativo Edugal

• Stock Pontevedra: Feria de las Ocasiones. Descuentos para nuestos asociados de stands

• Premio al Empresario del Año

• Premio Mujer Emprendedora

• Concurso de escaparates

• Internacionalización
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Na procura da dinamización, AEMPE colabora con distintas institucións públicas e privadas para 
lograr o desenvolvemento económico do territorio, entre outros:

Grazas aos convenios, conseguimos ao noso asociados acceso en condicións preferentes a ofertas 
especiais de produtos e servizos de telefonía, gasolineiras, prensa, protección de datos, prevención de 
riscos laborais, condicións vantaxosas con bancos...

Como exemplo dos beneficios, asinamos un convenio cos aparcadoiros de Pontevedra para que os 
asociados de AEMPE poidan ofrecerlle aos seus clientes o aparcadoiro gratuíto.
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Resolución 420/38062/2019, do 11 de marzo, da 
Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica o 
Convenio coa Asociación de Empresarios da 
Pequena e Mediana Empresa de Pontevedra, 
para o desenvolvemento de actividades que 
complementen a formación e fomenten o uso 
da capacidades profesionais do persoal militar, 
favorecendo a súa incorporación ao ámbito laboral 
civil.

CONVENIO ENTRE O MINISTERIO 
DE DEFENSA E AEMPE

«BOE» núm. 68
20 de marzo de 2019
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AEMPE NA 
VIDA PÚBLICA
En representación dos nosos asociados para a 
defensa dos seus intereses, a nosa asociación 
participa en diversas aparicións públicas.

Con iso, pretendemos dar visibilidade e xerar 
sinerxias entre os nosos afiliados e as distintas 
organizacións administrativas e gobernamentais.

Coa súa maxestade, o rei Felipe VI. Co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

AUTORIDADES
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Co entón Presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; o 
vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda; e o presidente da CEP, 
Jorge Cebreiros.

Co Conselleiro de Economía, Francisco Conde López.

Presidente e vicepresidentes da CEP
(Confederación de Empresarios de Pontevedra).

Jorge Cebreiros Arce
Enrique Fontán
Pablo Louro
Ramón Alonso
José María Corujo
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Recibimos nas nosas instalacións a D. Miguel Cortés 
Calvo, subdelegado de Ministerio de Defensa España en 
Pontevedra

Tivemos a visita do ex-Presidente da Xunta de Galicia, D. 
Alberto Núñez Feijoo

Reunión coa Conselleira de Emprego e Igualdade, 
María Jesús Lorenzana e Zeltia Lado, directora xeral de 
Formación e Colocación da Consellería de Emprego e 
Igualdade.
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Reunión cos deputados Santos Héctor e Carlos Font da Deputación de Pontevedra.
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AEMPE NOS MEDIOS

A través dos diferentes medios de comunicación da cidade de Pontevedra, participamos para dar visibilidade e voz ás nosas 
iniciativas e á propia asociación.

Diario de Pontevedra. Consorcio Zona Franca de Vigo O noso Presidente José María Corujo en Mediodía Cope
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EVENTOS E VISITAS

Participamos, impulsamos e estamos 
presentes en todos aqueles eventos 
relevantes que nos permiten tecer redes 
de colaboración e sinerxias.

Visitounos Óscar Casado Portillo, novo director de 
CarrefourPontevedra. Unha reunión na que ademais de coñecer 
máis a fondo a nosa asociación, estivemos a conversar sobre o seu 
novo proxecto e o futuro de leste.
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Asistimos a Flúor, o congreso Atlántico de 
Marketing Dixital

Recepción do Pte. do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, á Xunta de 
Vicepresidencias e Consello asesor da #CEP con motivo do seu 45 Aniversario

Reconocemento da Cruz Vermella
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CAMPAÑA COMERCIO NADAL

En AEMPE desenvolvemos, cada ano, unha campaña de apoio ao comercio establecido 
na  cidade, encargándonos da organización das actividades promocionais, encamiñadas ao 
desenvolvemento e dinamización da vida comercial no noso concello.

Nesta actuación conseguimos implicar, ademais da os establecementos comerciais e dos  
sectores produtivos, tamén aos compradores que realizarán as súas compras no comercio 
de Pontevedra. Todas as actividades de AEMPE coordínanse coa Concellería de Promoción 
Económica e englobámolas no programa Pontelovers.

Para a realización desta campaña, leváronse a cabo xestiones cos medios de comunicación 
tanto escritos como en radio e outras modalidades.

Cooperación para a mellora do comercio na 
cidade

PROMOCIÓN DO COMERCIO
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Con esta iniciativa, a nosa intención é a de captar a atención doutros residentes de fóra do concello e fidelizar aos 
cidadanos de Pontevedra para que compren no  comercio local.

ACCIÓNS DE PROMOCION DO COMERCIO LOCAL EN REDES
SOCIAIS E PRENSA
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La Xunta de Galicia, coa colaboración da Federación 
Gallega de Comercio, lanzou 330.000 bonos con 
un saldo de 30 euros para gastar no comercio de 
proximidade.

BONO ACTIVA COMERCIO
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Visita a varios establecementos adscritos ó programa Bonos Activa Comercio en Pontevedra, na compañía do 
presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; o noso vicepresidente segundo e conselleiro Francisco Conde; 
o presidente da Federación do Comercio de Pontevedra, Enrique Lago; e o presidente de Aempe, José María Corujo, 
entre outros. 

Unha gran promoción e apoio para o noso comercio e para este exitoso programa no que AEMPE, se encarga do 
asesoramento o comercio para incorporarse ó programa, así como a distribución dos distintivos.
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CAMPAÑA AGASALLA AMOR

A campaña Agasalla Amor foi uhna iniciativa do Concello de Pontevedra, a través da plataforma 
Pontelovers para promocionar o comercio local en San Valentín. Repartíronse premios en 
forma de vales de 75€ e premios directos tirando na ruleta.
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Colaboramos con #ananaseventos 
no seu evento Km0, onde comercios 
da cidade participaron nun market o 
sábado 22 de maio, desde as 12h ata 
as 21h.

levouse a cabo na Praza da Ferrería e 
na Praza da Peregrina.

COMERCIO KM0
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Colaboramos na campaña “Días 
Azuis do Comercio Galego”, unha 
iniciativa da Federación Galega 
de Comercio e a Xunta de Galicia, 
coa colaboración de ABANCA e as 
federacións provinciais, asociacións 
de comerciantes e centros 
comerciais abertos de Galicia.

A campaña tivo lugar entre o 1 e 
o 20 de Novembro de 2022, e nela 
poideron participar todos os clientes 
do comercio de proximidade de 
Galicia que mercaron nesas datas. 
Entre eles sorteáronse 12.000 euros 
en premios, que se empregaron para 
volver a mercar nos establecementos 
tradicionais galegos.

CAMPAÑA DÍAS AZUIS
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
Promovendo a formación para o crecemento e 
desenvolvemento da actividade empresarial

XORNADAS TÉCNICAS DE AEMPE

Na contorna profesional preséntanse ocasións 
na que é moi importante saber comunicar e 
transmitir aos oíntes unha proposta empresarial.

Pola súa importancia, en AEMPE veñen 
desenvolvendo unha serie de Xornadas 
Técnicas destinadas a directivos, empresarios 
e universitarios. O propósito destas xornadas 
céntrase en axudar a todos aqueles interesados 
na mellora das súas habilidades profesionais nas 
materias concernentes ao día a día da actividade 
empresarial.

Con estas Xornadas, celebradas sempre no 
último trimestre do ano, preténdese desenvolver 
as novidades lexislativas previstas para o vixente 
ano, así como outros temas de actualidade e 
interese empresarial.
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AULA DE ESTRATEXIA EMPRESARIAL

Entendemos que é importante para calquera 
negocio coñecer en profundidade a contorna que 
nos rodea. Saber atopar as oportunidades é un factor 
que pequenas e medianas empresas deben ter en 
conta. Con motivo de axudar tanto a empresarios 
e emprendedores como a estudantes, AEMPE, 
coa colaboración do Plan Social de ENCE, vén 
desenvolvendo a aula de Estratexia Empresarial co fin 
de achegar ás PEMES os coñecementos necesarios á 
hora de afrontar a creación de novos negocios.

Materias como nocións xurídicas, contabilidade, 
estrutura e organización da empresa xunto con 
estratexias e técnicas de venda e márketing... Son as 
cuestións básicas que se desenvolven na aula.
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CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS 
LABORAIS

A importancia do desenvolvemento do capital humano á 
hora de ampliar a súa formación para unha mellora da súa 
actividades profesionais é unha premisa á hora de realizar 
os nosos cursos e talleres de formación.

Por iso, ao longo do ano, desenvolvemos diversos cursos 
enfocados ao campo da Prevención de Riscos Laborais. 
Cada curso está centrado especificamente nun posto 
de traballo e compóñense dunha parte teórica e outra 
práctica. Deste xeito, é por seguro que os participantes 
que acudan á formación - ben sexan profesionais, 
desempregados ou estudantes-, teñan os coñecementos 
básicos para desempeñar as súas funcións coa máxima 
seguridade.

Grazas a estes cursos, o traballador adquire unhas boas 
prácticas preventivas, contribuíndo á prevención e 
minimización dos danos que puidesen derivarse da súa 
actividade profesional.
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OUTRAS XORNADAS E CURSOS

Vivimos nunha época onde existe a necesidade 
permanente e constante por parte do mercado laboral de 
reciclaxe e actualización dos recursos humanos.

Dando resposta aos continuos cambios que experimentan 
os traballadores en canto á súa especialización laboral, a 
nosa asociación realiza ao longo do ano diversos cursos 
formativos co obxectivo de facilitar o desenvolvemento de 
novas competencias en diversas materias, en ocasións a 
demanda dos intereses puntualmente manifestados polos 
asociados.

CHARLAS INFORMATIVAS

Unha das principais preocupacións para as pequenas 
e medianas empresas é coñecer a actualidade en 
materia de lexislación e normativas laborais. Os 
cambios que vivimos neste sentido poden afectar ao 
bo funcionamento da súa actividade. 

En AEMPE, organizamos charlas informativas con 
profesionais de sector que resolvan as dúbidas que 
poidan xurdir aos empresarios e achegar a máxima 
cantidade de información da actualidade vixente.
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CURSOS DE HABILIDADES 
DIRECTIVAS

Convenio de colaboración coa 
consultora Festo. Celebramos un 
curso de Habilidades Directivas e de 
Automatización Industrial.
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Curso enfocado a coñecer os 
principios fundamentais, así como 
a composición do escaparatismo, 
saber usar ferramentas para 
elaborar ensamblaxes, instalar 
sistemas de luz, soportes, 
maniquíes, coñecer a aplicación 
de cor e localización para sacar 
o máximo partido ao escaparate 
e aprender a presentar de 
forma adecuada diferentes 
obxectos como xoiería, calzado, 
alimentación, téxtil, farmacia, etc.

CURSO DE
ESCAPARATISMO
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ASESORAMENTO A EMPRENDEDORES

50 consultas de emprendedores ó longo do ano 2022

ASESORAMENTO A EMPRESAS E AUTÓNOMOS:
150 consultorías o trimestre
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AEMPE DIXITAL

En AEMPE seguimos apostando polo investimento en comunicación a través da nosa web e
redes sociais, destinando un orzamento maior na nosa partida de subvencións.

Mantemos as redes de Linkedin, Facebook, Instagram e Youtube. A lista de difusión de
WhatsApp é un éxito. Grazas a este medio todos os socios están actualizados ao momento
das últimas novidades. Pasamos de 101 contactos (2020) a 150 (2021), e agora contamos con
200 (2022).

Esperamos seguir crecendo cos socios que se vaian incorporando a esta lista de difusión e
crecer día a día.
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Esta publicación é exclusiva de AEMPE. A súa reprodución total ou parcial está totalmente prohibida e queda amparada baixo 
a lexislación vixente. O uso, copia, reprodución ou venda desta publicación, só poderá realizarse coa autorización expresa e 
por escrito do titutlar. Todas as imaxes son propiedade de AEMPE ou foron cedidas para o seu uso polos organismos que se 
mencionan neste documento. 

© AEMPE (Asociación de Empresarios da Mediana e Pequena Empresa da Provincia de Pontevedra)




