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Ven e participa do
noso futuro xuntos

“Agora todos
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estamos a unha”
O presidente de Cofer, Cristóbal
Dobarro, reflexiona sobre a situación actual da confederación e o
valor da unión patronal ante os
próximos retos.
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da necesidade de tomar a iniciativa, de
converter ó sector privado en protagonista da
recuperación económica.
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“Estamos diante
dun desafío”
Cristóbal Dobarro

Presidente da Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume e Ortegal

C

ristóbal Dobarro
converteuse o pasado xuño no terceiro presidente
da Confederación
de Empresarios de
Ferrolterra, Eume
e Ortegal, unha entidade que naceu
en 2008 da fusión das anteriores CEF
e Cefeor e que superou a anterior situación de disgregación da patronal.

cio, pero tamén é
certo que con iso a
representatividade dos empresarios
recae sobre nós principalmente. Dicimos sempre que Cofer representa
ás empresas e entidades asociadas,
pero tamén a todos os empresarios,
porque en definitiva somos a organización máis representativa e esa é a
nosa obriga.

Consolidouse Cofer definitivamente como a entidade que
representa a unión patronal
das tres comarcas?

O equipo que encabeza marcouse obxectivos ambiciosos,
entre eles actuar directamente para paliar a alta tasa de
paro que existe na zona.

Si, Cofer é unha entidade consolidada
e cada vez máis representativa das
tres comarcas. Temos que agradecer
aos meus predecesores o labor realizado e a súa xestión, porque podemos
presumir de ser unha organización
economicamente saneada e na que
todos os empresarios estamos a unha,
sen tensións internas nin confrontacións de ningún tipo. É o que precisa
esta comarca, a unidade por parte de
todos para tentar mellorar a situación.

Puxémonos como obxectivo principal contribuír a que as condicións
económicas da comarca melloren. As
empresas teñen que xerar riqueza e
como consecuencia crear traballo.
Neste eido Cofer é leal colaborador
das administracións e do resto das
institucións que traballan polo emprego a nivel comarcal, pero tamén
marcámonos a nosa axenda co reto
de levar a cabo accións concretas
para mellorar a situación.

O feito de que non exista xa
a Cámara de Comercio de Ferrol confírelle a Cofer máis
protagonismo e responsabilidade?

Cales son esas accións?

En certo modo si. É unha mágoa a
liquidación da Cámara de Comer4

Hai catro liñas principais. A primeira
está directamente vinculada ao traballo. Trátase de consolidar o servizo de
creación de emprego que xa ten Cofer a través dunha bolsa de emprego
comarcal online. Estase a desenvol-

ver esa ferramenta e a idea
é que sirva como punto de
encontro a empresarios, centros formativos e persoas. Iso permitiranos
contar cunha plataforma a nivel
comarcal, que centralice un pouco
todas as iniciativas que hai e sexa un
servizo ás empresas para publicar as
súas ofertas. Temos confianza en que
funcione ben e sexa útil, porque sabemos que moitas veces as empresas
teñen dificultades para atopar determinados perfís a través do INEM ou
outros cauces habituais.

E Cofer ten o único viveiro de
empresas que agora mesmo
está a funcionar en Ferrol.
Hai suficientes recursos para
o emprendedor?
Eu creo que todos os recursos para
o emprendedor son bos. Cantos máis,
mellor. Estaría ben que houbera outros espazos tipo micronaves, para
poder emprender en condicións ventaxosas noutro tipo de actividades, e
penso que todo o que sexa emprender hai que apoialo, non só empresas,
senón en xeral novas ideas. O noso
centro de negocios e viveiro de
empresas ten esa finalidade. Agora
mesmo está ocupado ao 100%

Tamén teñen como obxectivo
apoiar aos emprendedores.
Si, outra liña de actuación é a po-
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tenciación do emprendemento na
comarca. Imos seguir colaborando
con todas as entidades que están a
traballar xa neste campo, Concellos,
Mancomunidade e outras asociacións
empresariais, pero tamén imos levar
a cabo uns programas para o emprendemento nos sectores turístico
e cultural. Parécenos
que son dous nichos de
mercado nos que hai
coñecemento suficiente
e oportunidades na comarca. Imos facer uns
estudos previos, algún
xa se realizou, e a través
deles
identificaremos
necesidades e convocaremos unha serie de
reunións con axentes
deses sectores, con personas facilitadoras desa
creación de oportunidades. A nosa intención é,
a través do noso servizo
de apoio a emprendedores, empregar todo este
traballo para asesorar
e orientar os novos negocios cara a
eses sectores. Na comarca, no eido
do turismo, todos somos conscientes
do potencial que ten a zona, pero
tamén de que hai que desenvolver as
infraestruturas. Queremos tirar nesa
dirección.

creación de tecido produtivo e de
emprego. Cremos que se non estamos
nos foros nacionais e internacionais
adecuados isto é complicado. Para
que a xente pense en Ferrolterra para
investir fixemos o ano pasado unha
presentación en Madrid, no Centro
Galego, e agora imos facer outra en

tos hai xente alí que está pensando en
Ferrol e falando de Ferrol.

O Plan Ferrol non está a ter os
efectos desexados. Que melloras demanda Cofer?
No seu momento espuxemos os
criterios que cremos ten que ter a
convocatoria. Pensamos
que as condicións, en
canto a tipos de interés,
teñen que ser mellores
que as de mercado, e
que as garantías non
poden esixirse no momento de presentar
a solicitude, en todo
caso despois. Queremos
mecanismos de control
estritos, pero non pode
haber condicións que
fagan máis fácil ir á
financiación
bancaria
ordinaria que ás axudas. Porén, cremos que
máis importante que
as axudas é que todas
as entidades actuemos
como facilitadoras de que cheguen
aquí novas iniciativas, e que os investidores veñan porque realmente é un
entorno con todo o necesario para levar adiante os seus proxectos. É o que
queremos, que haxa investimentos e
que a xente quede a traballar aquí.

Na comarca, no eido
do turismo, todos
somos conscientes do
potencial que ten a
zona, pero tamén de que
hai que desenvolver as
infraestruturas

Tamén mantiveron reunións
cos responsables do campus
universitario de Ferrol...
Si, o apoio ao sector industrial é outro
dos nosos obxectivos. Por un lado, a
representación e dinamización das
empresas da comarca na súa relación
coas grandes compañías tractoras,
como pode ser Navantia, intentando
establecer un diálogo fluído para que
poidan aproveitar todas as oportunidades. Tamén estamos traballando coa
Universidade para poñer en marcha
unha aceleradora do sector naval e
industrial que basicamente consistiría
nun equipo de expertos que asesorase
ás empresas auxiliares para que melloren en competitividade, innovación,
internacionalización, etc.

E por último, teñen o empeño
de dar a coñecer a potencialidade deste territorio fóra de
Ferrolterra.
Si, a nosa cuarta liña de actuación
é a promoción económica. Somos
conscientes de que se abren oportunidades na comarca, pero precisamos
que veña investimento. Temos que
captar personas interesadas en investir aquí, e que iso se traduza na
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Barcelona. E a continuación faremos
viaxes a Estados Unidos, México e
China. Todo elo, sempre con contactos previos e contando con entidades
de referencia. Non imos para facer un
acto que quede aí, hai traballo previo
e posterior e eliximos os destinos porque sabemos que hai potencial para
traer novos negocios aquí.

Ferrol é un bo territorio para
investir?
A zona é magnífica, e cando a presentamos falamos non só das posibilidades
xeográficas e físicas que ten, senón de
infraestruturas, dos nosos estaleiros,
o noso tecido industrial, os polígonos
empresariais, os accesos por estrada,
o prezo do solo industrial, a existencia de man de obra moi cualificada, a
presenza dun campus universitario de
perfil industrial... E presentamos todo
este potencial co apoio da Mancomunidade de Municipios da Comarca, da
Autoridade Portuaria e do Igape, non
vai só Cofer. Queremos facer as cousas
coordinadamente. É certo que a promoción comercial internacional facíaa
antes a Cámara de Comercio, pero
agora que lamentablemente xa non
está, pois collemos o testigo, pero ao
noso modo. Non son misións comerciais estritamente, pero si queremos
que estas accións teñan continuidade
con visitas de empresarios ás nosas
comarcas. É certo que a presentación
que fixemos en Madrid non se traduciu
polo momento na posta en marcha de
ningún proxecto, pero nestes momen-

En efecto, porque a zona
perdeu moita poboación. Hai
motivos para o optimismo e
para facer realidade o que di
a canción “aquí nacín e aquí
quero quedar”?
Sen dúbida imos ter próximas décadas positivas. Pero tamén estamos
diante dun desafío, porque ten que
ser unha época para mellorar a nosa
estrutura produtiva. E que o día que
no sector naval haxa outra etapa de
ausencia de pedidos non caia toda a
industria. Que a diversificación industrial e económica sexa unha realidad.
Está nas nosas mans mellorar. Non
hai solucións máxicas, pero se somos
quen de unir as nosas forzas podemos
ter un bo futuro.

Hai que vencer o pesimismo?
Unha das nosas principais amenazas é
a negatividade que vivimos na comarca. Por iso imos lanzar unha pequeña
campaña de concienciación. Temos
que sentirnos orgullosos de vivir aquí
e o primeiro que temos que facer para
vender o produto e falar ben del. Sobor de todo no resto de Galicia teñen
unha imaxe moi distorsionada de
Ferrol que queremos cambiar.
5

Un lugar para
facer empresa

N

a sede de Cofer
hai empresas e
faise
negocio.
Hoxe en día a
confederaci ón
ten a única incubadora da cidade
de Ferrol, que funciona tamén como
Centro de Negocios, e do seu éxito
fala o feito de que tódolos despachos
e oficinas dispoñibles estean ocupados. É a realidade máis tanxible do
papel de apoio aos emprendedores
que xoga a entidade, consciente das
dificultades que comporta a posta en
marcha dun proxecto empresarial.
O viveiro de empresas comezou a funcionar xa no ano 2008, coa anterior
confederación CEF, e actualmente
está máis vivo ca nunca, como exemplo de éxito do que veu chamarse o
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“coworking”. A filosofía é sinxela: o
emprendedor ten que preocuparse do
seu negocio e todo o demais atópao
no Centro de Negocios, no que aforra
sustancialmente por compartir servicios con outras empresas.
Na Incubadora de Empresas e Centro
de Negocios de Cofer, no Cantón
de Molíns, hai oficinas e despachos
de entre 12 e 22 metros cadrados,
nos que traballan de unha a tres ou
catro persoas. Desde o primeiro día
da súa chegada teñen mobiliario,
rede wifi e todo o equipamento máis
aló do seu ordenador persoal. Os
emprendedores dispoñen de servizo
de secretariado, centralita telefónica,
fotocopiadora, fax e climatización
individual en cada despacho. E Cofer
pon á súa disposición salas de reunións e de xuntas cando os precisan.

Estar no Centro de Negocios é un
aforro; así o destacan todos os seus
“inquilinos”, algúns con máis de cinco
anos de antigüidade e dispostos a
seguir gozando das vantaxes deste
espazo empresarial. Ademais da posilidade de ter un lugar de traballo en
pleno centro de Ferrol por un prezo
moi económico, as empresas poden
facer uso tamén da modalidade de
“oficina virtual” que ofrece Cofer.
A “oficina virtual” permite contar coa
sede de Cofer como domicilio social e
fiscal da empresa, dispor dun servizo
de atención telefónico e xestión de
correspondencia, salas de reunións
e sala de espera para os clientes, por
un prezo moi baixo. Unha tarifa lixeiramente superior dá dereito de usar
a sala de reunións durante dez horas
ao mes.

www.cofernet.com

A confederación ten a
única incubadora de
Ferrol, que funciona
tamén como Centro
de Negocios e que está
ocupada ao 100%

Carmen
López
López e Ana Vázquez Cortés Teñen
unha asesoría laboral, fiscal e contable
que desde hai dous
anos ten a súa sede
no Centro de Negocios de Cofer. “É
estupendo, só tes
que traer o ordenador”, comentan.

Camfil

Pedreira Abogados & Asesoría Fiscal y Laboral
A posibilidade de contar con recepción e atención
telefónica permanente para os clientes decidiu a
este despacho a trasladarse hai dous anos a Cofer
e seguir un modelo que triunfa noutras cidades.

España

Antonio Verdeal é
o responsable de
vendas para o norte
de España desta
multinacional e utiliza Cofer como base
desde hai dous anos.
“A vantaxe é sacar o
traballo fóra da casa
e contar con todos
os servizos”, explica.

TJ Gestión Esta ase-

Querqus Global Consulting David Carbajal
chegou ao coworking da confederación de empresarios en agosto do ano 2015. Segundo explica
o propio empresario, decidiuse polo prezo e pola
situación, no centro de Ferrol.

soría e consultoría
empresarial iniciou
a súa andaina no
Centro de Negocios
en febreiro de 2015.
As emprendedoras,
Patricia Jiménez e
Patricia Trillo, cren
que este espazo
ofrece condicións
únicas en Ferrol.

Serma Dependencia

Susana Romalde Abogada Esta emprendedora
atopa desde xuño de 2012 en Cofer todas as
condicións que necesita o seu negocio. “É unha
solución rápida, tes outros profesionais ao lado e
un horario amplo de atención ao público”.

www.cofernet.com

Unha das empresas
máis veteranas no
Centro de Emprego,
adicada aos servizos
sociais a domicilio,
atopa nesta oficina
de Cofer a base que
necesita para a súa
actividade fóra. Polo
de agora, din, non
pensan en marchar.
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Vocación
de servizo
A

Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume
e Ortegal ten a súa sede en
pleno corazón da cidade naval, no
Cantón de Molíns, no espazo que antano ocupaban as oficinas do Círculo
Mercantil e Industrial. Alí está tamén
o corazón de Cofer, o personal administrativo que pon o seu esforzo diario
en cumprir coa vocación de servizo da
entidade. Segundo explica a secretaria da confederación patronal, Emma
Rivas, “estamos para defender os
intereses dos empresarios e proporcionarlles a forza que ten a unión de
todos eles”.

Formar parte de Cofer garante estar
informado de convocatorias, axudas
e outras iniciativas que interesan
aos empresarios. A entidade edita
un boletín mensual de información,
que remite aos seus socios, e no
que ademáis de noticias da vida da

confederación e os seus asociados,
inclúese un capítulo con novidades
lexislativas, axenda de feiras comerciais, convocatorias, etc.
Estar en Cofer é formar parte dunha
unión máis forte. E entre as vantaxes
que iso representa está o contar con
interlocución directa coas administracións públicas, a posibilidade de
participar con carácter preferente nas
actividades que organiza, entrar nos
órganos consultivos e institucionais
nos que está a confederación, beneficiarse de convenios de colaboración e,
en xeral, aproveitar todos os servizos
que a organización pon ao alcance dos
seus asociados. O crecemento deles é
tamén o crecemento de Cofer.

As asociacións empresariais que
forman parte de Cofer benefícianse
dunha serie de servizos administrativos que día a día presta o personal
da confederación. Desde a xestión de
correo ata a convocatoria de reunións,
a tramitación de subvencións, o asesoramento en diferentes cuestións e
o soporte do departamento de comunicación. As propias instalacións do
Cantón constitúen un recurso importante para os socios, porque alí poden
organizar reunións e asembleas.

Prestacións
gratuitas para os
asociados
• Asesoría Económico-fiscal

Corte de Arbitraxe
do Noroeste

• Asesoría Xurídico-laboral
• Asesoría da Empresa Familiar
• Asesoría de Recursos Humanos
• Centro de Información sobre
Prevención de Riscos Laborais
• Centro de Formación
• Axencia de colocación
• Departamento de Comunicación
• Departamento de Promoción e
Creación de Empresas
• Departamento de Responsabilidade Social Corporativa

O

número de empresas que
nos últimos anos optan por
acudir á vía da arbitraxe para
a resolución de conflitos, fuxindo
dos costosos e complexos procesos
xudiciais, non deixou de aumentar,
especialmente no eido da internacionalización. Cofer conta coa súa propia
Corte Arbitral, un órgano xurídico
cuxos laudos teñen o mesmo valor
cunha sentenza e que ofrece unha vía

rápida, sinxela e económica de solucionar calquera controversia de forma
vinculante e clara.
O sistema parte da igualdade de oportunidade das partes que se someten
ao arbitraxe. A Corte do Noroeste,
vinculada a Cofer, pode resolver
conflitos no eido civil e mercantil, e o
procedemento exténdese como máximo seis meses.

• Servizo de Información Europea
8
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A formación,
chave do éxito

A

ntes,
durante e despois
de emprender,
a formación é
unha materia básica que ningún
empresario de
éxito pode deixar de lado. A Confederación de Empresarios de Ferrolterra,
Eume e Ortegal asume o reto de
programar
actividades
que favorezan a constante posta ao día dos seus
asociados e para iso organiza numerosas xornadas e
cursos sobre unha variada
temática que pode ir desde
as novidades lexislativas
en contratación ata unha
clase de liderado e
mellora da produtividade persoal.

de Empresarios Ferrolterra (AEF)
desenvolven unha intensa actividade
formativa que Cofer apoia dándolle
difusión ou prestando outros recursos
necesarios.
Son moitas as actividades formativas
que se desenvolven na propia sede
de Cofer, no Cantón de Molíns, pero
a confederación tamén organiza ás

veces programas noutros lugares. É
o caso dos cursos sobre novas tecnoloxías que están a impartir nestes
últimos meses do ano na sede de
Espazo Vivo, situada tamén no centro
da cidade.
Mención á parte merecen os cursos
de manipulación de alimentos. Cofer
está homologada pola Consellería de
Sanidade para impartir
este programa, que facilita
a quen o realiza o título
necesario para desempeñar un amplo catálogo de
traballos non só no eido
da hostalería, senón en
calquera tarefa na que
haxa un contacto directo
con alimentos na
súa
preparación,
transformación, envasado, transporte,
distribución, etc. A
confederación organiza un curso ao mes
–a súa duración é de
tres horas– para 15
persoas e ás veces
quedan algúns solicitantes en lista de
espera.

A confederación asume o reto
de programar actividades que
favorezan a constante posta ao
día dos seus asociados

Neste eido, a confederación
é
un
activo
colaborador
das asociacións que
a integran. Algunhas
delas como a Asociación de Jóvenes
Empresarios (AJE)
ou
a
Asociación
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Xunta directiva da Confederación de Empresarios
da Coruña (CEC), da que forma parte Cofer

Unha organización
conectada
co seu entorno

C

ofer cumpre coa
das demandas e necesidades de dinasúa vocación de ser
mización deste territorio.
a representación
do tecido empresaNo marco desas relacións e cara ao
rial das comarcas
mellor coñecemento mutuo, o pasado
de Ferrol, Eume
4 de maio, Cofer exerceu de anfitrión
e Ortegal a
través da súa presenza e participación activa nas organizacións
patronais de maior entidade
territorial. Así, a confederación
ferrolá está integrada na Confederación de Empresarios da
Coruña (CEC) e na Confederación de Empresarios de Galicia
(CEG), e por extensión tamén
na Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
(CEOE). Son aliadas importantes que Cofer emprega como
Visita do presidente da CEC a Ferrol
correa de transmisión directa
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na visita que realizou o presidente da
CEC, Antonio Fontenla, a Ferrol. O
empresario visitou co seu presidente,
Cristóbal Dobarro, e outros membros
da directiva da confederación as instalacións de Navantia Fene, o Arsenal
Militar, a Autoridade Portuaria e
a terminal de contenedores de
Caneliñas, nun percorrido no
que coñeceu mellor a realidade
industrial da zona e recibiu información de primeira man sobre
as demandas e necesidades que
detecta o seu empresariado.
Ademais de participar nas organizacións patronais provincial,
galega e estatal, Cofer ten unha
relación directa co seu entorno
máis próximo, co que colabora
e moitas veces exerce un papel
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aglutinador en diferentes iniciativas. A confederación participa, por
exemplo, no consello social do CIFP
Ferrolterra, para apoiar a inserción
laboral dos novos titulados de Formación Profesional; forma parte da
Asociación Costa Noroeste/Costa
Ártabra, entidade que se ocupa da
xestión do programa europeo Proder
para o desenvolvemento e diversifi-

cación económica das zonas rurais,
e acaba de entrar no Patronato da
Fundación Exponav, que xestiona
o Museo da Construción Naval de
Ferrol.
Cofer participa habitualmente en
reunións cos concellos da zona,
Autoridade Portuaria, Armada, Deputación da Coruña e outras institucións

importantes no traballo polo progreso
da zona. Non só hai na axenda da confederación sitio para as autoridades,
senón tamén para entidades sociais
e culturais, educativas, medios de
comunicación e outros colectivos vinculados co crecemento do territorio.
Con todos hai que contar, e así o cren
en Cofer, para traballar unidos polo
desenvolvemento de Ferrolterra.

Espazo para o
diálogo con todo
tipo de entidades

A

s salas de reunións da sede de
Cofer son un espazo aberto
ao diálogo entre os empresarios e todo tipo de entidades. Nos
últimos meses, por alí pasaron entre
outros o Rotary Club, que invitou a
Cristóbal Dobarro a impartir unha
conferencia pouco despois, a Fundación Mapfre, as asociación Down de
Ferrol e Galicia, así como diferentes
representantes dos grupos políticos
que quixeron presentar á patronal
os seus programas en tempo de eleccións. Igualmente, Cofer responde
sempre que pode ás convocatorias
doutras entidades das comarcas.

Reunión cos representantes do Rotary Club

Convenios que
plasman o afán
de colaborar

C

Sinatura do convenio coa Consellería de Educación

www.cofernet.com

ofer ten asinados moitos convenios nos que concreta o seu
afán de colaborar con todo
tipo de institucións e de prestar o mellor dos servizos aos seus asociados.
Entre os que formalizou no último
ano está un coa Consellería de Educación para impulsar as prácticas de
estudantes de Formación Profesional
en centros de traballo. Tamén se estableceu un acordo con Abanca para
facilitar instrumentos de financiación
a emprendedores e están previstos
outros antes de que remate o presente ano con Iberdrola, La Caixa,
MicroBank e IFFE Business School.
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Cofer crea a
ferramenta

N

o seu empeño por colaborar na mellora da
situación socioeconómica
das comarcas nas que
está enclavada, Cofer vén
de poñer en marcha unha
iniciativa inédita ata o
momento no eido das organizacións patronais
deste país. A confederación empresarial lanza
a súa propia ferramenta en Internet para a
búsqueda de emprego e a contratación de
traballadores, coa que en breve vai facilitar un
espazo de encontro entre a oferta e a demanda
do mercado laboral vencellado a estes territorios.
De todos é coñecido o éxito que teñen no mundo actual as “apps” deseñadas específicamente
para a búsqueda de emprego, entre as que
Infojobs é quizais a máis coñecida e popular.
Mirando ao servizo que ofrecen este tipo de
ferramentas e consciente, tamén, das dificultades que moitas veces as empresas teñen para
atopar determinados perfís profesionais, Cofer
puxo en marcha o seu propio proxecto da man
da Asociación TIC Ferrolterra, que agrupa ás
empresas ligadas ás novas tecnoloxías da información e a comunicación.
Pablo Rivera Somorrostro, presidente da Asociación TIC, comenta que a ferramenta que
crea Cofer vai ser de especial interese nunha
zona como a de Ferrol, que foi duramente
castigada pola crise e que agora, como consecuencia dos novos proxectos do sector naval
entre outras cousas, vai asistir a unha nova
fase de demanda de traballadores, e moitas
veces de perfís moi cualificados. “Na comarca temos xente moi preparada, porén somos
conscientes de que as empresas teñen a miúdo
complicado atopar as persoas coa formación e
a experiencia que buscan a través de cauces
tradicionais como o INEM ou a publicación
dun anuncio”, comenta.
A plataforma de emprego de Cofer permitirá que a xente que busca emprego e os que
procuran traballadores se atopen no mesmo
espazo web. A previsión é que antes de 2017
estea dispoñible e que sexa unha ventá aberta
para empresas, administracións públicas, uni12

versidade e todas aquelas entidades que teñan
algo que dicir en materia de emprego.
Os desempregados poderán inscribirse
a través duns formularios que lle
irán guiando na aportación da
información que pode resultar
importante para atopar emprego e mesmo na mellor forma
de presentar o seu curriculum vitae. E as empresas
poderán colgar as súas
ofertas, tamén de forma gratuíta. Haberá,
como adoitan ter este
tipo de ferramentas,
filtros e criterios de
selección para que
tanto os que procuran un emprego
como os que van
na busca dun traballador, cheguen á
lista de postos ou de
persoas máis idóneas.
A través deses filtros,
por exemplo, as empresas poderán atopar
rapidamente profesio-

PRESENTA AS TÚAS
CAPACIDADES DA
MELLOR MANEIRA.
AXUDÁMOSTE A
FACELO

ACERTA SEN
PERDA DE
TEMPO
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a súa propia
de emprego
nais que dominen o sistema de deseño Foran,
por exemplo, ou enxeñeiros con experiencia
en dirección de proxectos. A web de Cofer
estará aberta a tódolos sectores e a tódolos niveis laborais, sen excepción,
e no futuro conectará con outras
plataformas de emprego dentro
e fóra de Galicia para ampliar
o alcance das ofertas e as
demandas.
“É un sistema máis vertical e máis directo”,
comenta Pablo Rivera.
A plataforma web de
Cofer persegue aforrar tempo e reducir
a intervención de
terceiros, poñendo
en contacto de forma sinxela oferta e
demanda. Será unha
ferramenta gratuíta
e aberta a todos. E a
idea, cara ao futuro,
é que vaia medrando
en utilidades e participación,
poñéndoa
en contacto con outras

BUSCA COS
NOSOS FILTROS
OS PERFÍS MÁIS
ADECUADOS SEN
INTERMEDIARIOS
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TANTO SE BUSCAS
TRABALLO COMO
TRABALLADOR,
O SERVIZO É
GRATUÍTO

plataformas de emprego de Galicia e do resto
de España.
Outras organizacións patronais teñen creado
bolsas de emprego máis ou menos puntuais,
pero a aposta de Cofer é contar cun espazo
permanente para dinamizar o mercado de
traballo aproveitando as potencialidades das
novas tecnoloxías da información. A confederación de empresarios quere así xogar un
papel activo na reactivación económica dunha
zona que durante os últimos anos rexistrou as
tasas de desemprego máis acusadas de Galicia.

Lanzamento
a través das
redes sociais
Internet converteuse no lugar natural
onde buscar emprego, de ahí a iniciativa
de Cofer de por en marcha a súa propia
plataforma virtual, e as redes sociais son
cada vez máis a praza pública na que
informarse, comentar a actualidade e,
tamén, proxectarse profesionalmente.
A ferramenta de Cofer para o emprego
aproveitará o potencial das redes sociais
para difundir a existencia desta nova ferramenta e animar aos desempregados e
as empresas de Ferrol, Eume e Ortegal a
atoparse nela.
A campaña de difusión en redes sociais
poráse en marcha a través de perfís específicos en Facebook, a red social máis
popular; Twitter, a segunda máis empregada e cada vez máis para a búsqueda
de emprego, e Linkedin, o lugar para o
encontro dos profesionais, onde habitualmente están as empresas e as persoas que
buscan emprego. De esta forma, tratarase
de que a participación e o uso consoliden
definitivamente a plataforma como un
recurso habitual.
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Vocación de
servizo

Galardóns
COFER

A

Confederación
de Empresarios
de Ferrolterra,
Eume e Ortegal
instituíu
este
ano, por primeira
vez, uns premios
cos que recoñece o papel determinante que xogan os emprendedores para
o crecemento económico e a creación
de emprego neste territorio. Na súa
edición inaugural, Cofer elixiu a figura
do empresario Cándido Hermida, un
ebanista que conseguiu facer dunha
pequena carpintería un gran grupo industrial con presencia en 77 países; ás
compañías Navantia e Windar Renovables polo seu proxecto Wikinger,
punta de lanza da entrada do sector
naval ferrolán no puxante sector da
enerxía eólica mariña; e ás entidades
Fundación Mapfre, Down Galicia e
Teima Down, pola iniciativa “Xuntos
somos capaces” para a inserción laboral de personas con discapacidade
intelectual ou enfermidade mental.
O Parador de Turismo de Ferrol foi o
escenario da entrega dos galardóns, o
día 3 de xuño deste ano, nun acto que
contou cunha nutrida representación
das organizacións empresariais, institucións e entidades sociais das tres
comarcas. Ao acto, que consistiu nun
almorzo benéfico a favor do Banco
de Alimentos de Ferrol, asistiron o
alcalde, Jorge Suárez; o conselleiro
de Economía, Traballo e Industria,
Francisco Conde, e o conselleiro de
Política Social, José Manuel Rey Varela, entre outras autoridades.
Cofer ten intención de celebrar con
carácter anual a entrega dos seus
14

premios, cos que porá nome e apelidos ao esforzo individual ou colectivo
de emprendedores e empresas, cuxa
visión e esforzo serven para construír
organizacións xeradoras de riqueza
na comarca. A confederación quere
subliñar así a importancia daqueles
que toman o timón dos seus propios
proxectos e da creación de emprego
nun territorio historicamente moi
dependente do sector público e das
decisións tomadas polo Estado. Os
galardóns recoñecerán diferentes aspectos, nas categorías de Traxectoria
Empresarial, Proxecto Emprendedor
e Promoción da Responsabilidade
Social Corporativa.

Cándido Hermida
“Polo esforzo incansable de Cándido Hermida, pola extraordinaria
proxección internacional que a
firma acadou nestes anos, sen olvidar nunca as súas raíces”. Con
estas palabras recoñeceu o presidente de Cofer, Cristóbal Dobarro,
a traxectoria dun home humilde,
que gosta de seguir chamándose
ebanista. Cándido Hermida creou un
taller de carpintería en Valdoviño no
ano 1983 que se convertiu, ao cabo
de tres décadas, nun grupo que emprega a máis de 300 traballadores e
que opera en 77 países. A empresa
é unha referencia tanto en proxectos
de decoración de espazos comerciais
–é proveedor de Inditex– como en
habilitación para barcos de luxo,
entre outros sectores. Hoxe mantén
a súa implantación orixinal en Valdoviño e conta cunha gran nave en
Río do Pozo, Narón, que é o centro
neurálxico do grupo.

Navantia-Windar
Renovables
Na categoría de Proxecto Empresarial, o recoñecemento de Cofer foi
para Navantia e Windar Renovables,
compañías que xuntas gañaron o
contrato para a construción de 29
estruturas tipo Jacket no estaleiro de
Fene para o parque eólico mariño de
Wikinger, que Iberdrola executa en
augas do Mar Báltico. Julio Martín,
director do centro produtivo de Navantia na ría e Justo Acedo, director
xeral de Windar, recolleron a distinción, outorgada “pola súa aposta
pola apertura de novos mercados
diversificadores”, nas palabras de
Cristóbal Dobarro. O seu traballo é o
primeiro dunha nova etapa de actividade no estaleiro de Navantia Fene,
que desde entón xa conseguiu novos
encargos na mesma liña.

“Xuntos somos capaces”
O premio á promoción da responsabilidade social corporativa foi
compartido por tres entidades: Fundación Mapfre, Down Galicia e Teima
Down, que foron quen de xuntar as
súas forzas para implantar en Galicia
o programa “Xuntos somos capaces”.
A primeira delas leva desde o ano
2010 comprometida nesta iniciativa,
que xa conseguiu implicar a más de
3.000 empresas na inserción laboral
e formación ocupacional de persoas
con discapacidade intelectual ou
con enfermidades mentais. A través
do programa hai xa persoas incorporadas ao mundo laboral na sede de
Pull&Bear no municipio de Narón,
por exemplo.
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“Apoio ás inciativas
emprendedoras”
Valentín González-Formoso
Presidente da Deputación de A Coruña

A

Confederación
de Empresarios
de Ferrolterra,
Eume e Ortegal
leva oito anos
ofrecendo
aos
empresarios
e
futuros emprendedores unha plataforma de formación, información
e posta en común de iniciativas e
proxectos que afectan e interesan ao
tecido produtivo da comarca.
Nun contexto de crise económica e
de dificultades para o desenvolvemento das pequenas empresas, Cofer
soubo fomentar a unión dos sectores
produtivos para avanzar conxuntamente ata o despegue definitivo desta
comarca, dando conta do seu enorme
potencial e capacidade, mostrando as
ideas e o talento dos emprendedores
e xerando redes de contacto e de colaboración entre as empresas ferrolás.
Desde a Deputación compartimos
esta filosofía de apoio ao talento e
ás iniciativas emprendedoras como estratexia fundamental para a
creación e consolidación de postos
de traballo de calidade. Por iso, no
2015 establecemos un convenio de
colaboración con Cofer dirixido a
promover o avance nos métodos de
xestión de empresas, ofrecer asesoramento especializado en cuestións
como a creación de novas iniciativas
empresariais, o autoemprego, o acceso a subvencións públicas para esta
actividade ou a internacionalización
de empresas.
Así mesmo, confiamos á Confederación un programa de formación para
as empresas da zona, mediante unha
serie de conferencias e actividades
dirixidas a traballadores e directivos,
para actualizar os seus coñecementos
en cuestións como a área xurídico-laboral, as novas tecnoloxías, ou
a prevención de riscos laborais, ade-
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mais de programas destinados á posta
en marcha de novos proxectos.
Cremos que o futuro de Ferrolterra
pasa por potenciar sectores chave
coma o da construción naval, que
tanto sufriu a falta de actividade nos
últimos anos; o portuario; o turístico
ou o comercial, entre outros. Neste
sentido, a Deputación –dentro do seu
limitado abano de competencias– ten
en marcha numerosos proxectos que
contribúen a aproveitar ao máximo
ese gran potencial desta comarca con
iniciativas que van desde a mellora
das infraestruturas, cun investimento histórico destinado á mellora e
ampliación de estradas provinciais,
a accións de promoción económica
e turística, que contribúen a dar a
coñecer alén das nosas fronteiras o
moito que Ferrolterra, Eume e Ortegal teñen que ofrecer.
Por citar só algúns exemplos moi
concretos, a Deputación está detrás
de proxectos estratéxicos para esta
comarca como o impulso ao novo
Campus Industrial de Ferrol, a impagable campaña de promoción turística
que supuxo para a zona de Ortegal a
chegada da Vuelta Ciclista a España
a San Andrés de Teixido, a creación
da marca de calidade “Produtos do
Eume”, ou a exposición itinerante
de Exponav que dará conta en toda
a provincia da importancia que ten
o Museo da Construción Naval de
Ferrol, a principal referencia no seu
ámbito a nivel nacional.

Un apoio plasmado en
cifras
Pero o apoio do goberno provincial
ao desenvolvemento de Ferrolterra
plásmase sobre todo en cifras. En
2016, a Deputación da Coruña investiu na comarca a través dos diferentes
plans de apoio aos concellos –como o
Plan de Acción Social (PAS), o Plan

de Obras e Servizos (POS), o Plan de
Aforro e Investimento (PAI) ou o Plan
de Medio Ambiente(PMA)– máis de
15,7 millóns de euros para financiar
obras e servizos que contribúen a
xerar emprego e a mellorar as infraestruturas e a vida dos veciños da zona.
O novo Plan de Emprego Local investiu este ano nos concellos da área
ferrolana 600.000 euros destinados
ao fomento do emprego, triplicando
o esforzo inversor que a Deputación
viña destinando a esta materia, o que
favoreceu a creación de 103 novos
postos de traballo nos últimos meses.
Investimos ademais seis millóns de
euros en proxectos de acción social
e un millón de euros en accións de
mellora medioambiental dos nosos
municipios.
Trátase dun investimento sen precedentes, pero de cara ao vindeiro
ano queremos seguir incrementando
a nosa aposta por Ferrol coa posta
en marcha do novo POS+ 2017-Plan
Único de Concellos, unha ambiciosa
iniciativa dotada inicialmente con 74
millóns de euros –o maior investimento contemplado nun plan provincial na
historia da Deputación– que ademais
vai axudar a sanear as economías municipais, favorecendo o mantemento
do emprego local; vai a mellorar a
transparencia, ao distribuír os recursos en base a criterios obxectivos e
vai a reforzar a autonomía municipal
á hora de decidir a que se destinan
os fondos da Deputación; todo elo
simplificando a tramitación administrativa, ao unificar varios programas e
liñas de subvencións nun único plan.
Confío en que estas accións do goberno provincial contribúan a asentar
e desenvolver o tecido produtivo e
empresarial, apoiando o labor de entidades coma Cofer e redundando na
creación de emprego e benestar para
toda a sociedade.
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Ferrolterra
coida ao
turista
slow

intimistas e
máis persoais
que as dos
habituais
itinerarios turísticos.

O

s turistas que en vez de 40º á
sombra prefiren durmir con
manta, que queren gozar da
praia sen ter que conquistar cada
palmo de area, que non se entusiasman cos chiringuitos de frituras e si
cos platos sinxelos onde os sabores
os pon a calidade da materia prima,
os que viaxan coa idea de quedar
abraiados ante unha paisaxe case sen
descubrir en lugar de facer cola para
ver unha imaxe repetida ata a saciedade teñen todas estas posibilidades
e moitas máis ao seu alcance sen saír
de Ferrolterra.
Resulta difícil entender que, tendo
como ten tantos recursos, o interese
por promocionar o turismo nesta zona
sexa relativamente recente. Pero non
hai que esquecer que é tamén nos
últimos tempos cando un sector da
poboación empeza a se decantar polo
denominado “turismo slow”, o que fuxe
das aglomeracións e quere aproveitar o
seu tempo de lecer con vivencias máis

Ferrolterra non pode,
nin intenta, competir cos
destinos de sol, pero as
súas praias permiten gozar dun día
de verán e pasear nun anubado, marabillándose coa bravura do mar. Hai
lugares onde as ondas baten con forza
contra os cantís –entre eles os máis
altos da Europa continental, en San
Andrés de Teixido– e outros onde
o mesmo mar ofrece a súa cara máis
amable como refuxio de embarcacións deportivas e de pesca. As praias
de kilómetros de lonxitude e area branca e fina
conviven coas que apenas
aparecen coa marea.
A costa ofrece a posibilidade de visitar os faros
que guían aos barcos que
navegan ao seu carón,
e está inzada de zonas
naturais protexidas polo
Lugar de Interese Comunitario (LIC) Costa Ártabra,
entre elas as lagoas de
Doniños e Valdoviño ou a
ría de Ortigueira-Ladrido,
espazos onde observar as
miles de aves que cada ano
fan turismo, elas tamén, en
Ferrolterra.

O parque natural das Fragas do Eume, un dos bosques atlánticos mellor
conservados de toda Europa, acolle
ao viaxeiro que se interna polos seus
incribles paraxes naturais a pé ou en
bicicleta. O río Eume invita a navegar
ou facer kayac e o monasterio de Caaveiro, situado no corazón das fragas,
é unha das moitas construcións que
a historia deixou a Ferrolterra xunto
a outros cenobios, igrexas e castelos.
Muíños e fábricas conserveiras forman parte do patrimonio industrial
que hoxe é un atractivo turístico máis,
xunto á aprezada gastronomía que se
pode atopar en calquera rincón.
E se o que se busca é o bulicio, nada
como unha visita nalgunha das festas
máis sinaladas, como o Festival Celta
de Ortigueira, a Semana Santa Ferrolá ou o Pantín Classic, tres exemplos
ben diferenciados da moita diversidade do destino Ferrolterra.

Máis información en:
www.turismoferrolterra.es
www.turismo.gal
www.dicoruna.es/turismo

A historia naval e militar como reclamo

O

Arsenal de Ferrol e os seus
edificios son unha das peculiaridades da cidade e, coa
construción naval, o seu principal sinal de identidade, xa que foron estes
dous eixes os que a fixeron medrar
desde que, no século XVII, a monarquía viu as posibilidades que ofrecía
como base da Armada.
A pesar do indubidable valor histórico
que para a historia militar e industrial
de España teñen unhas instalacións
que seguen a funcionar máis de 250
anos despois da súa creación, non
foi ata o 2012 cando se decidiu apro-
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veitar o seu potencial tamén desde o
punto de vista turístico.
Coincidindo cos períodos vacacionais
máis importantes (verán, Nadal e
Semana Santa) ofrécese a veciños e
visitantes a posibilidade de viaxar ao
interior do corazón mesmo da cidade.
Coñecer o estaleiro Navantia, herdeiro dunha tradición de tres séculos de
construción naval que situou a Ferrol
á cabeza do mundo neste campo, e
a impresionante arquitectura do Arsenal e as súas curiosidades, resulta
unha experiencia inesquecible e
exclusiva.

A Ruta da Construción Naval complétase con outros atractivos como
o Museo Naval, Exponav, o Pazo de
Capitanía ou o castelo de San Felipe
e coa posibilidade de percorrer en
lancha unha ría da que os ingleses
dixeron que, se fose súa, a rodearían
cunha muralla de prata.
E ultimamente engadiuse a este
percorrido un paseo polos edificios
modernistas que se elevan sobre a
cuadrícula do barrio ilustrado da
Madalena, a maioría obra de Rodolfo
Ucha, como mostra dun pasado esplendoroso e non tan lonxano.
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T

Saímos na
procura de
investimentos

emos un pasado
e un presente
industrial cheo
de éxitos, temos
porto interior e
terminal exterior
de augas profundas, planta de gas, unha central
térmica, temos autopista, tren, recursos humanos de alta
cualificación e mesmo
atractivos turísticos
de primeiro orde. A
actual directiva de
Cofer marcouse o reto
de contar todo isto
fóra das tres comarcas para atraer investimentos e a implantación de novas
empresas.

Madrid foi o primeiro destino neste
programa, a comezos deste mesmo
ano, e Barcelona acollerá, o vindeiro
16 de decembro, a segunda incursión
liderada pola confederación empresarial para contar máis aló das nosas
fronteiras as excelentes condicións
que Ferrol, Eume e Ortegal ofrecen
para novos negocios e as vantaxes
obxectivas de asentarse nesta esquina
noroeste do país.

(AEGA-CAT). A súa sede, na rúa
Gran de Gracia da cidade condal, é
este 16 de decembro o escenario, ás
doce do mediodía, dun acto que leva
por título “Oportunidades de negocio
que Ferrol, Eume e Ortegal ofrecen
para a implantación de empresas”. A
directiva de Cofer, co seu presidente
Cristóbal Dobarro á cabeza, acode
acompañada de representantes do
Concello de Ferrol, a Autoridade
Portuaria e a Oficina do Plan Ferrol.

como punto de destino. Despois
do acto de Barcelona continuarán
os contactos para facer posible
que fragüe a implantación dalgún
negocio. E Cofer non ten intención
de parar aquí. A confederación prevé
levar a cabo accións comerciais no
extranxeiro e viaxar concretamente
a Estados Unidos, México e China.

Este acto é a acción máis visible dun
traballo continuado, antes e despois,
no que está a clave do éxito.
Máis aló da fotografía desta
xornada e a oportunidade
de encontro cara
a cara de persoas
con intereses
comúns
no
territorio, Cofer leva a cabo
previamente
contactos
comerciais encamiñados
a captar a atención de
empresarios con capacidade de
investimento e con proxectos que
poden elixir Ferrol, Eume e Ortegal

Na reunión en Barcelona e en futuras
accións comerciais capitaneadas por
Cofer presentaranse os incentivos
que existen para a implantación
empresarial nas comarcas de Ferrol,
Eume e Ortegal. A Xunta de Galicia
ten este territorio como unha prioridade de reindustrialización, ao igual
que o Goberno central, polo que as
axudas a nivel estatal reservan cada
ano unha partida concreta para a
zona e os proxectos que se desenvolven aquí contan tamén cunha
puntuación adicional á hora de optar
a subvencións e programas de apoio
promovidos pola administración
galega.

Barcelona acolle a segunda
incursión liderada por Cofer
para contar máis aló das nosas
fronteiras as excelentes condicións
que Ferrol, Eume e Ortegal
ofrecen para novos negocios
Cofer organiza a presentación en Barcelona coa colaboración da Asociación
de Empresarios Galegos de Cataluña

Incentivos para a
implantación na zona

Representantes de
Cofer, Porto, Plan Ferrol,
Concello, AJE e Aegama,
no acto de Madrid
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ADN
industrial

A

comarca de Ferrol séntese orgullosa da súa
tradición industrial vencellada
ao naval. Os estaleiros de Navantia, herdeiros dunha historia de
máis de tres séculos, forman parte
dun exclusivo “club” de oito ou dez
empresas no mundo capaces de fabricar buques militares da máis avanzada tecnoloxía como son as modernas
fragatas ou os multipropósito tipo
LHD. Os peiraos da compañía pública
en Ferrol e Fene son, ademais, unha
das primeiras referencias mundiais
para a reparación de buques gaseiros,
un segmento altamente especializado
no sector.
A Armada Española foi o cliente máis
importante dos estaleiros de Ferrol,
nados como arsenais militares da
Coroa en 1730, pero a experiencia
acumulada e o desenvolvemento da
propia tecnoloxía serviu para que ou-
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tros países confiasen ao noso sector
naval proxectos de alta complexidade. Entre os éxitos de exportación
máis recentes está a construción de
cinco fragatas para Noruega, o deseño
de tres destrutores e a construción de
dous LHD para Australia ou o deseño
doutro LHD para Turquía. Parte destes traballos execútanse nas gradas
de Navantia e, outras veces, é necesario facer a transferencia de tecnoloxía
ao cliente. Como consecuencia, hai
sempre traballadores de Navantia
colaborando ou dirixindo proxectos
noutros países.
A construción naval é unha industria
irrenunciable para Ferrolterra. Cada
emprego dentro do asteleiro sostén
2,5 fóra, de aí que os altibaixos na
ocupación das gradas de Navantia
afecten tan directamente á economía
da comarca. A comezos dos anos 80 o
sector daba emprego a máis de 15.000
persoas de forma directa, un número
que quedou na terceira parte nestes
últimos anos, despois de sucesivos

procesos de reconversión e unha caída de actividade acusada a partir de
2012. Afortunadamente, o ciclo volve
agora a unha tendencia de crecemento e, nestes momentos, Navantia ten
por diante a construción de dous
buques loxísticos para Australia e a
esperada posta en marcha dun novo
programa de fabricación de fragatas
para a Armada Española.
O estaleiro de Fene, pola súa banda,
superou xa o longo período de veto
imposto pola Unión Europea e espertou neste ano 2016 a un novo sector, o
da eólica mariña. A construción de 29
grandes estruturas, tipo jacket, para
o parque eólico de Wikinger, no Mar
Báltico, inaugurou unha liña de actividade que xa trouxo outros contratos
e que ten excelentes expectativas de
crecemento para os próximos anos.
Pero as comarcas de Ferrol, Eume
e Ortegal son moito máis que o sector naval e foron quen de situarse
como cabeza de lanza doutros eidos
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industriais. No municipio de Narón
sitúase Megasa, a matriz dun puxante
grupo siderometalúrxico da que saen
cada ano en torno a medio millón de
toneladas de aceiro,
fundamentalmente
para a exportación. As
Somozas acolle unha
importante fábrica da
multinacional Gamesa,
fabricante de palas
para aeroxeneradores,
e nas Pontes de García
Rodríguez, como outro
exemplo, está a máis
importante
planta
de Einsa, compañía
de referencia a nivel
internacional en artes
gráficas. Tamén alonxados do metal
pódense citar outros casos de éxito
como Pull&Bear, unha das empresas
do xigante textil Inditex, que ten no
polígono naronés de Río do Pozo a súa

sede e que vén de renovar, coa apertura dun moderno centro de traballo
que amplía as súas instalacións, a súa
aposta por este territorio.

que se nutriu durante case 40 anos
da explotación mineira da propia
vila. O agotamento da canteira abriu
unha época de diversificación, na
que se ampliou de
forma importante a
bolsa de solo industrial da localidade e
se asentaron moitas
empresas, e deu paso
tamén á creación dun
lago artificial no oco
valeiro que é hoxe un
atractivo turístico de
primeiro orde.

As comarcas foron quen
de situarse como cabeza
de lanza doutros sectores
industriais ademais do
naval
O segundo foco industrial do territorio, As Pontes de García Rodríguez,
amosou tamén a súa capacidade
para adaptarse aos cambios. A localidade conta cunha central térmica

A capacidade das
empresas, a cualificación dos profesionais,
a disponibilidade de solo industrial e
as vantaxes loxísticas que ten o territorio, grazas ao porto exterior, son
as chaves do presente e o futuro da
zona.

Máis de medio millón de metros
cadrados de solo dispoñible

A

Todos os polígonos teñen unha rápida
conexión por carretera tanto co porto
exterior como co interior, un factor
que fixo xa aterrar na zona decenas de
iniciativas empresariais caracterizadas
por ter a necesidade de contar cunha
porta de entrada a materias primas e
outra de saída dos seus produtos polo
mar. Ferrolterra superou tamén o seu
illamento en infraestruturas viarias e
dispón de autopista e ferrocarril que
permiten levar rapidamente calquera
mercancía fóra de Galicia.
Nestes momentos hai dispoñibles
máis de medio millón de metros cadrados de solo industrial, con prezos
que van desde os 10,14 a 62,33 euros
por metro cadrado, o que na práctica
significa a capacidade destas comarcas de acoller a un gran número de
proxectos de investimento e creación
de emprego. Temos o lugar e temos as
condicións.
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Superficie libre

s comarcas de Ferrol, Eume
e Ortegal volcáronse nas
derradeiras décadas en crear
a necesaria superficie industrial e
as imprescindibles comunicacións
terrestres e marítimas para se converter nun lugar de acollemento para
novas iniciativas empresariais.

A Trabe (Cedeira): ............................ 38,677 m2
Cuíña (Ortigueira): ........................... 54.496 m2
Penapurreira (As Pontes): ............. 11.858 m2
Vidrieiro (Pontedeume):.................... 1.139 m2
As Somozas: ...................................... 68.600 m2
Vilar do Colo (Cabanas/Fene): ........ 9.389 m2
Río do Pozo (Narón):................ 328.452,48 m2

Total: ...................................512.611,48 m2
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O factor
humano: clave da

competitividade

A

tradición industrial de Ferrol
vén
enriquecendo, xeración
tras xeración,
un capital humano altamente
cualificado que pode representar
o valor diferencial de moitos novos proxectos de investimento na
zona. No seu orixe, a creación dos
estaleiros na ría de Ferrol atraeu talento extranxeiro, e eran os mestres
carpinteiros ingleses os que viñan
para crear escola. Porén, co tempo
agromou un saber facer propio que,
nos últimos anos e debido á crise, foi
aproveitado por outros países para
nutrir as súas empresas con perfís
profesionais difíciles de atopar noutras coordenadas.
Pese a iso, Ferrolterra, Eume e Ortegal é un territorio que segue a contar
cos mellores recursos humanos e que
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mantén as súas capacidades. Isto é
posible grazas ao seu Campus Universitario e tamén pola actividade de
empresas punteiras como Navantia,
Endesa ou Megasa, en cuxos talleres
terminan de se forxar os coñecementos máis prácticos e prezados nun
traballador. As empresas tractoras,
como son os asteleiros públicos, favoreceron o crecemento dun tecido
de empresas auxiliares de alta capacidade técnica e coa competencia
necesaria para adaptarse ás esixencias e cambios que impón o mercado.
O capital humano deste territorio,
que xunto con Vigo foi sempre o gran
foco industrial de Galicia, é chave de
competitividade para as empresas.
Compañías desta zona están a colaborar en proxectos de construción
de buques militares en países como
Canadá, Australia ou Turquía, ou
facendo traballos de alta especialización nos tanques crioxénicos de

buques gaseiros en estaleiros de Qatar ou China.
O tecido industrial de Ferrol, Eume
e Ortegal é moito máis que construción naval e ten amosado xa a súa
capacidade de cambio. Antes do
frenazo ao sector da eólica terrestre,
fumos líderes en xeración de enerxía
co vento e tamén na fabricación de
compoñentes para aeroxeradores;
puxemos en marcha plantas de
biodiésel que acumularon máis da
metade da capacidade de produción
a nivel estatal; adaptámonos á construción naval de artefactos offshore
e máis recentemente o estaleiro de
Fene deu outro xiro cara á fabricación de elementos para os xigantes
da eólica mariña.
A canteira de recursos humanos destas comarcas deu moitas mostras de
estar preparada para asumir novos
retos e tamén conta con capacidades
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ventaxosas para afrontar os desafíos
ligados á Industria 4.0. As empresas
de base tecnolóxica poden atopar
nestas terras o factor de competitividade necesario para entrar neste
novo e puxante mercado.

Campus

Oferta académica

A presenza dun campus cun marcado
perfil industrial é importante para
conformar esta bolsa de recursos
humanos diferencial de Ferrol, Eume
e Ortegal. A Universidade da Coruña
vén de poñer en marcha o chamado
“Campus Industrial”, un proxecto
para impulsar aínda máis a súa especialización e promover unha maior
colaboración coas empresas que
forman o tecido productivo da zona.
Nas escolas e facultades situadas nos
recintos universitarios de Esteiro e
Serantes, ambos os dous en Ferrol, o
83% dos matriculados elixe estudos
vencellados ao sector industrial e o
nivel de inserción laboral é superior a
media nacional.

A universidade representa unha palanca para as empresas interesadas
en poñer en marcha innovacións e
melloras nos seus procesos produtivos. Na actualidade hai no campus
ferrolán 42 grupos de investigación
e 155 liñas de traballo en marcha
que o sitúan como líder, dentro da
institución coruñesa, na relación coa
empresa.

• Escola Politécnica Superior:
Grado de Enxeñaría en
Tecnoloxías Industriais-Grao
en Enxeñaría MecánicaGrao en Enxeñaría Naval
e Oceánica+Programa de
simultaneidade para facer
Enxeñaría Mecánica e
Enxeñaría Naval e Oceánica.

A especialización non significa exclusividade na súa oferta de graos,
mestrados ou doutorados. O valor
do campus, ademáis de na intensa
presenza de graos de enxeñaría, está
tamén no contrapunto que poñen
carreiras como Humanidades e Información e Documentación, Relacións
Laborais e Recursos Humanos ou as
sanitarias Enfermería e Podoloxía.

• Escola Universitaria
• Facultade de Ciencias do
Politécnica: Grao en Enxeñaría Traballo: Grao en Relacións
Eléctrica-Grao en Enxeñaría
Laborais e Recursos Humanos
Electrónica Industrial e
• Facultade de Enfermería
Automática.
e Podología: Grao en
• Escola de Deseño Industrial:
Enfermería-Grao en Podoloxía
Grao en Enxeñaría de Deseño
Industrial e Desenvolvemento • Facultade de Humanidades
e Documentación: Grao
do Produto.
en Humanidades-Grao en
Información e Documentación.

Os empresarios suman forzas
coa universidade

A

colaboración coa Universidade é unha prioridade
para a Confederación de
Empresarios de Ferrolterra, Eume
e Ortegal, consciente de que a investigación e a innovación é condición
de futuro para o tecido produtivo.
O pasado 21 de setembro, o presidente de Cofer, Cristóbal Dobarro,
e outros membros da directiva
mantiveron a primeira reunión de
traballo co vicerreitor de Política
Científica, Investigación e Transferencia, Salvador Naya, e co
director do Campus Industrial de
Ferrol, Ginés Nicolás Costa, para
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plantexar liñas de
traballo e colaboración conxunta.
A
intención
de
Cofer e o Campus
Industrial é poñer en
marcha unha aceleradora de proxectos
de investigación relacionados co sector
naval, coa finalidade de axudar ás
empresas da zona a ser máis competitivas e presentarse en mellores
condicións aos procesos de selección, cada vez máis esixentes, que

pon en marcha Navantia. O camiño
de cooperación entre ambas as
dous entidades podería tamén dar
pé a programas de formación e
outras iniciativas.

21

Planta de Reganosa en Mugardos

Valor loxístico

A

ubicación
de
Ferrol,
Eume
e Ortegal, na
esquina noroeste
do territorio peninsular, deixou
hai tempo de
significar aillamento para tornarse
oportunidade. Aquí están o porto exterior de Caneliñas, con capacidade
para recibir aos grandes portacontedores que van cruzar polo novo
Canal de Panamá; Reganosa, punto
de referencia para o crecente tráfico
marítimo con GNL, e Navantia, estaleiro líder en Europa en reparación
deses mesmos gaseiros. Esta costa
está chamada a se converter en nó
loxístico nun corredor atlántico polo
que transitan 40.000 buques ao ano.
A planta de regasificación de Reganosa enclavada en Mugardos,
no interior da ría de Ferrol, está a
liderar un proxecto financiado pola
Unión Europea para transformar o
seu peirao e facer posible o abastecemento de gas directamente a grandes
metaneiros ou a barcos que funcionarán como subministradores flotantes
doutros navíos e estacións en diferentes puntos do litoral. A clave está
en que o transporte marítimo tende
a se mover con GNL para cumprir a
normativa medioambiental, cada vez
máis restritiva cos navíos que empre-
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Porto Exterior de Ferrol

gan gasóil e que producen emisións
de azufre.
Outros portos en España puxan por
situarse nunha situación vantaxosa
para recibir este tráfico marítimo
crecente, pero o proxecto ferrolán liderado por Reganosa obtivo a máxima
calificación na convocatoria europea

TEN-T e conta con fortalezas innegables. Unha delas é a ubicación
xeográfica de Ferrol, na porta de
entrada a Europa das rutas dos
grandes buques portacontedores que
proceden do continente americano
e que atravesarán o novo Canal de
Panamá. Estamos a 600 kilómetros de
Madrid ou Lisboa por estrada, a mil
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millas náuticas de Rotterdam, 648 de
Southampton ou 740 de Casablanca,
no norte de África.
Os megabuques que van atravesar o
novo Canal de Panamá contan con
outra razón para vir a Ferrol. En Caneliñas está o porto exterior, con case
dous kilómetros de atraque e calado
de vinte metros de profundidade,
capaz de acoller ao chamado tráfico
“deep sea”. A terminal de contedores
que alí xestiona FCT ten capacidade
para chegar a mover 1,5 millóns de
TEUS ao ano e para rivalizar, pola súa
posición vantaxosa para moitas rutas,
coa portuguesa de Sines. A conexión
ferroviaria desta terminal comezará
a construírse en 2017, aínda que as
mercancías poden comezar a saír xa
por estrada ou empregando o ferrocarril desde o porto interior.
A Autoridade Portuaria de Ferrol,
polo tanto, é outra baza fundamental
para facer valer o peso loxístico deste
territorio e o seu interese para o asentamento de novas iniciativas industriais.
Xunto con ela, suma activos a presenza
de Navantia e os seus estaleiros, nos
que os grandes buques gaseiros poden
facer as revisións necesarias perdendo
o mínimo tempo e diñeiro.

Vista de Navantia Ferrol

Temos a
enerxía
necesaria

A

actividade de Endesa na
localidade de As Pontes de
García Rodríguez fai que a
comarca do Eume ocupe un papel
fundamental no mapa enerxético de
España. A central térmica que opera
alí a compañía é a máis grande do
país e a súa capacidade chega a cubrir o 5% da demanda nacional.

Central eléctrica de Endesa en As Pontes
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A térmica é a infraestrutura máis
importante dun complexo enerxético que engloba instalacións de
enerxía hidráulica, eólica e tamén
unha planta de ciclo combinado, que
se nutre, como a outra de Fenosa en
Sabón, do gas natural licuado procedente da planta de Regasificación de
Reganosa, en Mugardos, e que pode
representar a solución de enerxía
para novas industrias.
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