
PACTO TERRITORIAL POLO 

EMPREGO DE FERROL



 

Introducción aos Pactos Territoriais polo Emprego

• O día 5 de febreiro de 2007, asinouse o acordo de 
diálogo social en Galicia.

• Neste novo marco institucional, establecese a 
necesidade de implicar a todas as organizacións 
nun ámbito territorial para que aporten os seus 
coñecementos e experiencias.

• Esta implicación debe realizarse por medio da posta 
en marcha dos Pactos Territoriais polo Emprego.



 

¿Cal é a función dos Pactos Teritoriais? 

• É achegar o nivel de intervención ao ámbito local, 
que é onde se desenvolven as diferentes políticas de 
emprego.

• Servir como instrumento de participación da 
administración local e dos axentes económicos e 
sociais nas políticas de emprego da Consellería de 
Traballo.

• Os Pactos supoñen un instrumento para a 
planificación e xestión coordinada do conxunto dos 
recursos dos que se dispoñe na zona.



 

¿Cal é a función dos Pactos Territoriais?

Participación 
políticas de 
emprego da 

zona

Coordinación 
dos diferentes 

axentes 
implicados

Planificación 
e adaptación 

das 
diferentes 

políticas de 
emprego

OBXECTIVOS 
PRIORITARIOS



 

Pacto polo Emprego de Ferrol

Comarca de 
Ferrolterra

Comarca 
de Ortegal

Comarca 
de Eume



 

Pacto polo Emprego de Ferrol

• Representatividade de cada unha das partes:

• O Pacto dotouse de entidade xurídica para manter relacións 
coas diferentes administracións mediante a creación da 
“Asociación Impulsora do Pacto Territorial polo Emprego de 
Ferrol”
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A Unidade de Promoción e Desenvolvemento

• A UPD ten como fin prioritario promover e apoiar ao 
Pacto Territorial polo Emprego.

• A función da UPD é a elaboración da documentación 
técnica e o desenvolvemento de tarefas que lle 
sexan encomendadas en relación cos diferentes 
plans de traballo.



 

UPD
Plan de Traballo

• O punto de partida do Plan de Traballo,  e a  
realización dun estudio de diagnose do territorio das 
3 comarcas. 

• Realizaráse unha análise evolutiva dende o ano 
2000 ata o 2007 , no que se analizarán todos os 
aspectos relacionados co emprego: poboación 
activa, desempregada, contratacións, colectivos 
especiais, en risco de exclusión, economía social, 
estrutura empresarial, mapa de recursos 
( obradoiros emprego, ADL....)

• Finalmente elaborarase unha análise DAFO no 
ámbito do emprego do pacto territorial.



 

UPD
Plan de Traballo

• Este estudio de diagnose dará paso á elaboración 
dun Plan de Emprego do territorio , que incluirá, 
entre outros:

• Unha análise da situación inicial:

– Determinación da composición e características do tecido 
empresarial, cun estudio de necesidades de man de obra. 
Sectores en progresión e sectores maduros.

– Características sociais, económicas e ocupacionais dos 
traballadores.

– Determinación de recursos infrautilizados, áreas emerxentes, 
xacementos de emprego...

– Mapa de recursos actuais en materia de políticas de 
emprego,cunha avaliación da súa eficacia e eficiencia.

– Avaliación das  infraestructuras, comunicacións, movilidade dos 
traballadores, solo industrial.



 

UPD
Plan de Traballo

• Para a súa realización  empregaremos un Plan de 
traballo continuo no que se :

– Avaliarán as diferentes políticas de emprego na zona.
– Realizará unha detección das necesidades dos 

traballadores/as.
– Establecerán os diferentes colectivos que se incorporarán 

ao Plan, e determinarán as suas necesidades.
– Elaboración das necesidades das empresas sobre 

infraestructuras, solo industrial, servicios , I+D+i.
– Elaboración dun Mapa de Servicios de emprego na zona.
– Detección de necesidades dos emprendedores e empresas 

de economía social.
– Realización de itinerarios de inserción das empresas nos 

sectores maduros...



 

UPD
Equipo Técnico

Unidade de Promoción e Desenvolvemento
• Director: 

Matilde Cardona Cid
• Tecnicos:

– Area de Orientación e análise do mercado:Isabel Allegue 
Regueiro

– Área de prospección do  mercado e mellora da 
empregabilidade: Mónica Abad Naveiras

– Area de Emprendedores e Promoción do Emprego:Estela 
Porta  Montero

• Persoal de Apoio
– Administrativo: Esther Pereira Novo



 

UPD
Equipo Técnico

• Unidade de Promoción e Desenvolvemento
Sagrada Familia nº56
15405 Ferrol
info@udpferrol.org
Tfno.981 944194
Fax.  981945058

Director: 
director@updferrol.org

Técnico Orientación e Análise do Mercado:
 tecorientacion@updferrol.org

 Técnico Prospección do  Mercado e Mellora da Empregabilidade:
 tecanalise@updferrol.org

Técnico Emprendedores e Promoción do Emprego:
tecemprendemento@updferrol.org

Administrativo:
administ@updferrol.org

mailto:info@udpferrol.org
mailto:director@updferrol.org
mailto:tecorientacion@updferrol.org
mailto:tecanalise@updferrol.org
mailto:tecemprendemento@updferrol.org
mailto:administ@updferrol.org

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

