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Datos de identificación do proxecto
MODALIDADE

Marca só unha 
modalidade

A. Proxectos/actuacións promovidos por administración 
públicas

B. Proxectos/actuacións promovidos por entidades privadas
C. Proxectos emprendedores/empresariais

NOME SABOR EMPRENDEDOR “APRENDER A EMPRENDER
ENLACES www.saboremprededor.es

CONCELLO CORISTANCO PROVINCIA    A Coruña 

ENTIDADE 
PROMOTORA

Nome completo Asociación EFA FONTEBOA
Contacto Constante Lorenzo Santos
Enderezo Feiranova s/n15147 Coristanco
Tfno.: 981733051
@ Constante.lorenzo@efagalicia.org
web www.efagalicia.org

AEDL

Nome e apelidos Constante Lorenzo Santos
Entidade á que 
pertence

Asociación EFA FONTEBOA

Concello Coristanco
@ info@efagalicia.org
Papel no proxecto Dinamizador e asesor

Descrición do proxecto
PRESENTACIÓ

N
O Proxecto ten como finalidade o fomento do emprendedurismo entre a xuventude 

rural e a consolidación da actividade empresarial / comercial nos sectores  agrarios. A 

posta  en  marcha  dun  modelo  de  comercialización  agraria  baseado  no  fomento  de 

circuítos cortos,  aproveitando os  espazos e oportunidades  que nos ofertan as  feiras 

locais e a comercialización online

“Sabor  Emprendedor ” é un proxecto piloto didáctico – empresarial  sen ánimo de 

lucro, que xorde no Centro de Promoción Rural – EFA Fonteboa, como  resposta  as  

necesidades  tanto do propio alumnado coma dos profesionais produtores do medio 

no que se desenvolven:  A Creación / impulso dos circuítos  cortos  e comercialización 

directa como medio para a inserción profesional  dos xóvenes no medio rural. Están 

implicados pois, os alumnos de CFGS de Xestión e Organización de Empresas Agrarias e 

os Horticultores da Comarca de Bergantiños.
XUSTIFICACIÓ

N 
A  agricultura  en  xeral,  e  o  sector  hortofrutícola  en  particular,  está  a  sufrir  as  
consecuencias directas do cambio de modelo produtivo producido nas dúas últimas 
décadas. A entrada na C.E.E, hoxe U.E. levou ao sector a un cambio radical no modelo 
de produción, caracterizado pola concentración da distribución e a intensificación da 
mesma co obxectivo de acadar produtos “rendibles” para o actual mercado, baseado 
nas grandes multinacionais de distribución. Esta concentración orientou ao sector aos 
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monocultivos  dependentes  da tecnoloxía  “externa”  e  controlados  ou dirixidos  por 
estas  mesmas  multinacionais.  Isto  implica  a  redución  das  marxes  de  beneficio  do 
produtor ao tempo que se incrementan as marxes do intermediario.  A consecuencia 
directa deste modelo está na desaparición dos pequenos e medianos produtores de 
horta incapaces de subsistir neste modelo “canibalista” de mercado.

Outro  fenómeno  común  e  que  xenera  gran  preocupación  en  todos  os  territorios 
rurais, é o abandono de terras agrarias, dada a continua desaparición de pequenas e 
medianas  explotacións  agrícolas  motivado,  pola  xa  comentada,  continua  caída  de 
prezos. Para o pequeno e mediano produtor, competir nun mercado controlado polas 
grandes multinacionais de distribución e abastecido polos grandes produtores, supón 
unha labor imposible xa que non son competitivos en prezos. 

Consecuencia do anteriormente exposto, atopamos, nos xóvenes do rural, unha visión 
negativa ante a actividade agraria xustificada en dous eixos principais:

• Visión  xeneralizada  de  falta  de  rendibilidade  ou  posibilidade  de 

desenvolvemento  profesional  especialmente  en  pequenas  e  medianas 
producións.

• Visión  xeneralizada  da  necesidade  de  grandes  producións  para  poder 

competir  no  mercado,  e  por  tanto  grandes  inversións  as  que  non  teñen 
acceso, unido a visión da pequena ou mediana produción como non rendible 
ou de subsistencia.

Esta visión e/ou sentimento ten unha consecuencia directa

Para este mesmo productor a alternativa, os mercados de proximidade, tampouco son 

unha  alternativa  viable  xa  que  a  súa  oferta  de  productos  non  se  diferencia  das 

grandes multinacionais da distribución, ofrecendo os mesmos produtos a un maior 

custo  e  sen  acadar  nigún  valor  engadido  a  súa  produción  (identificación  local, 

seguridade alimentaria, diversidade de productos, etc.).
DESCRICIÓN DESCRICIÓN A  natureza  e/ou  funcionalidade  do  proxecto  resúmese  en 

acadar  que  os  xóvenes  do  medio  rural  participantes, 

experimenten  a  venda  directa  de  produtos  

hortofrutícola  nas distintas feiras/mercados do territorio de 

actuación.  Ao  mesmo  tempo  integramos  aos  actuais 

produtores  ofertándolles un  espazo  “diferenciado”  no 
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que experimentar  a venda directa. Tanto uns coma os outros 

serán asesorados/formados por técnicos do proxecto en canto 

as súas necesidades concretas (formación na venda, marketing, 

envasado, etiquetado...)Os xóvenes  / estudantes terán entre 

as súas responsabilidades (e sempre asesorados / acompañados 

por  persoal  técnico  do  proxecto),  a  loxíst ica ,  entendendo 

como tal  a  xestión do stand de venda, a comercialización,  a 

difusión  do  proxecto  e  marketing,  así  como  a  estreita 

colaboración cos produtores participantes.

Os  produtores  participantes  disporán  de  formación e 

asesoramento  específico  naquelas  áreas  de  maior 

necesidade,  por  exemplo  en  comercialización,  etiquetado  e 

identificación da produción, trazabilidade online dos produtos 

destinados a venda no proxecto,etc, e terán a súa disposición a 

infraestrutura  do  proxecto para  a súa primeira  incursión na 

comercialización directa.
OBXECTIVOS Obxectivos Xerais  

• Capacitar técnica e experimentalmente aos Xóvenes do 

rural na comercialización directa dos produtos da horta, 

coa  finalidade  da  mellorar  da  súa  capacidade  de 

autoemprego.

• Prover aos pequenos e medianos produtores da zona de 

actuación  dos  coñecementos  técnicos  e  da  capacidade 

para a experimentación en comercialización directa.

• Acadar  unha  simbiose  entre  xóvenes  estudantes  e 

profesionais da horticultura que permita aos primeiros 

enriquecerse  da  experiencia  dos  segundos,  e  aos 

segundos  contaxiarse  do  entusiasmo  e  coñecementos 

técnicos dos primeiros.

• Espertar  nos  Xóvenes  do  rural  o  interese  polo 

autoemprego,  cunha  sólida  formación  académica,  de 

comercialización  ...  e  coa  experiencia  e  relación  co 
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entorno acadada no proxecto.

• Incentivar nos produtores hortofrutícolas o interese pola 

produción de calidade e a comercialización en circuítos 

cortos  como  medio  de  valorización  da  produción  e  do 

Medio Rural.

• Espertar  no  consumidor  o  interese  polas  novas 

variedades  de  produtos  (Fina  de  Carballo,  Cebola  de 

Barizo,  Tomate  Negro  de  Santiago,  Grelos  de  Anxeríz, 

etc....),  a  produción  local,  a  garantía  de  calidade  e 

seguridade alimentaria. 

Obxectivos Específ icos

• Posta en marcha dunha punto de venta cunha imaxe de 

calidade SABOR EMPENDEDOR, onde os moz@s vendan 

os produtos cultivados no seu propio invernadoiro, e os 

agricultores /  horticultores  da comarca dispoñan deste 

punto  de  venda  como  unha  referencia  e  cooperen  na 

comercialización  dos  seus  produtos  hortícolas,  en 

definitiva,  que  teñan a  posibilidade  de ter  a  primeira 

experiencia de comercialización.

• Promocionar  as  novas  variedades  de  produtos  locais 

agrarios  (Fina  de  Carballo,  Cebola  de  Barizo,  Tomate 

Negro de Santiago, Grelos de Anxeríz, etc....) ao mesmo 

tempo  que  se  impulsa  o  mercado  doutros  produtos 

artesanais locais (Pan de Carballo, Mel de Bergantiños, 

etc...)

• Formación específica  para  os  Xóvenes e  produtores  en 

comercialización, trazabilidade, seguridade alimentaria, 

etc.

• Asesoramento en comercialización, trazabilidade.
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• Implantar  un  proceso  de  trazabilidade  e  seguridade 

alimentaria de forma que os produtos dispoñan dunha 

garantía sanitaria no posto de venta.

• Establecer  lazos  de  cooperación  entre  as  empresas  do 

comercio,  os  produtores  e  artesáns,  para  impulsar  o 

comercio e poder obter unha imaxe común.

• Establecer lazos con entidades/axentes como GDR, feiras 

locais, e con centros urbáns e para aúnar sinerxias.

• Intercambio de experiencias con outros empresarios para 

fomento de actividades empresariais e potenciación dos 

mercados locais.

• Realizar accións  de difusión e actualización a través de 

WEB, redes sociais,... 
ACTUACIÓNS O  proxecto  resume  a  súa  actividade  en  7  fases  

principais  de actuación:

1º. Construción da infraestrutura física necesaria para o seu 

desenvolvemento

2º.  Construción  da  infraestrutura  “virtual”  de  apoio  ao 

proxecto

3º. Formación / asesoramento integrado

4º. Difusión do proxecto - mercado

5º. Comercialización “insitu”

6º. Comercialización “online”

7º. Difusión

1º.  Construción  da  infraestrutura  fís ica  necesaria  

para o seu desenvolvemento

O primeiro paso de desenvolvemento do proxecto pasa por 

5



dispoñer  dos  medios  materiais  necesarios  para  a 

consecución dos obxectivos, entre os que destacan:

• Rexistro  sanitario,  necesario  para  garantir  a 

seguridade  alimentaria  da  produción 

comercializada.

• Acondicionamento do local para rexistro sanitario e 

manipulación da produción

• Carpa  Plegable  e  material  expositor  para  o  seu 

montaxe  nas  distintas  feiras/mercados  a 

comercializar

• Furgoneta de transporte con capacidade suficiente 

para mover a produción así como o stant e demais 

elementos necesarios.

2º.  Construción  da  infraestrutura  “virtual”  de  

apoio ao proxecto

Entendemos  por  “virtual”  todos  aqueles  elementos  non 

tanxibles, pero que resultan imprescindibles para o correcto 

desenvolvemento do proxecto:

• Páxina  web  do  proxecto,  tanto  para  difusión, 

perennización do proxecto como para a súa xestión 

interna e externa en canto a trazabilidade online, 

venta online, etc.

• Logotipos,  Paneis  informativos,etc....  entendido 

como imaxe do proxecto

• Software de trazabilidade que permita recoller toda 

a información relativa ao produto e posibilite a súa 

consulta  por  parte  do  consumidor  en  calquera 

momento e lugar.

6



3º.  Formación /  asesoramento integrado

A formación /  asesoramento será específico en función do 

destinatario.  Os  xóvenes  estudantes  recibirán  formación 

específica e complementaria a que xa posúen, centrándose 

esta  na  comercialización  e  marketing.  Os  produtores 

participantes  serán formados,  ademais,  en trazabilidade  e 

seguridade alimentaria.

4º.  Difusión  do  proxecto  –  mercado  –  relación  

institucional

Nesta  fase  potenciaremos  a  cooperación  co  GDR,  feiras 

locais para facilitar o comercio en mercados locais, feiras e 

eventos. Ao mesmo tempo aproveitar sinerxias  con outros 

empresarios e entidades da comarca.

Asimesmo realizarase unha campaña de comunicación tanto 

en  prensa  e  radio  local  como  online  (páxina  web,  redes 

sociais, etc).

5º.  Comercialización “insitu”

Completadas as fases anteriores estaremos en disposición de 

iniciar a experiencia de comercialización directa nas propias 

feiras e mercados do territorio de actuación, principalmente 

na comarca de Bergantiños.

6º.  Comercialización “online”

Iniciada a comercialización directa, e unha vez asentado o 

proxecto  no  territorio  estaremos  en  condicións  de 

experimentar coa “comercialización online”, escollendo para 
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elo un pequeno grupo de clientes identificados co proxecto e 

que  permita  aos  participantes  analizar  /  investigar  os 

beneficios de dito cauce comercial .

7º.  Difusión

Como xa indicamos, este é un proxecto piloto, co obxectivo, 

entre  outros,   de  permitir  avaliar  as  posibilidades  e/ou 

beneficios  da  comercialización  directa.  Por  tanto  un 

elemento  primordial  no  mesmo  será  a  difusión  dos 

resultados obtidos, así como toda a información relacionada 

co  proxecto  en  canto  a  súa  posta  en  marcha  e 

funcionamento.  Deste  xeito  calquera  produtor, 

emprendedor,...  de  calquera  outro  territorio  disporá  da 

información  necesaria  para  o  seu  propio  emprendemento 

comercializador.
ESTRATEXIAS, 
METODOLOXÍAS

A propia natureza do proxecto implica a necesaria e ampla 
participación social, a modo de resumo indicamos:

Administracións:  Un  dos  apoios  e/ou  participantes 
principais son os concellos nos que se desenvolve o proxecto. 
A súa participación defínese tanto na difusión do proxecto 
(tanto  entre  os  consumidores  como entre  os  produtores), 
como  en  prover  ao  mesmo  dos  espazos  necesarios   para 
establecer o punto de venda nas distintas feiras e mercados 
que se desenvolven no seu territorio.

Xuventude: Son os destinatarios directos. O obxectivo do 
programa é o fomento do emprendedurismo na xuventude, 
e por tanto a súa implicación no proxecto e directa e máxima 
para os seus propios intereses.

Profesionais  e/ou  produtores :  Especialmente 
pequenos e medianos produtores / produtoras de horta. A 
súa  participación  no  proxecto  e  dobre.  Por  unha  parte 
proverán dos produtos que os destinatarios directos poñan a 
venda, asumindo ou participando nos sistemas de control e 
loxísticos  establecidos  no  proxecto.  E  por  outra  banda 
participarán directamente n

RESULTADOS Implicación de 50 moz@s no proxecto.
Mellora nas competencias técnicas dos rapaces
Dinamización da plaza de Carballo
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ELEMENTOS 
SALIENTABLES

i

A  innovación  no  proxecto  está  presente  en  tres  vías 
principais:

Emprendedurismo:  O  proxecto  centra  a  súa  actuación  en 
acadar  o  interese  dos  xóvenes  pola  súa  incorporación 
profesional  no  rural  e  vinculado  as  producións 
hortofrutícolas,  facilitándolles  unha  experiencia  única  na 
que se destaca:

• Posibilidade de experimentar “in situ” o proceso de 

comercialización en todas as súas fases, sendo eles 
mesmos  os  que  tomen  as  decisións,  valoren  os 
resultados e corrixan os futuros erros.

• Mellora  das  súas  capacidades  “sociais”  tanto  a 

través  da  actividade  propia  en  si,  venta  directa, 
como  das  relacións  co  entorno  necesarias  para  a 
execución  do  proxecto  (concello,  asociacións  de 
comerciantes, etc)

• Vínculo cos produtores.

Comercio  de  proximidade: O  proxecto  busca  mostrar  aos 
xóvenes  as  posibilidades  de  comercialización  existentes 
como demostración da rendibilidade da produción de horta. 
A  innovación  destaca  no  enfoque  presentado.  Un 
emprendedor  non  se  crea  ensinándolle  a  montar  unha 
empresa,  e  capacitándoo  para  producir  en  horta.  Estas 
“capacidades”  son  necesarias  pero  non  suficientes.  É 
preciso, pois, demostrar a capacidade de xerar beneficios da 
actividade presentada, como medio para espertar o interese 
da xuventude na súa incorporación ao sector e medio rural.

-  Innovación TIC:  O uso TIC esténdese en todo o proxecto 
como  medio  de  difusión,  organización  xestión  interna, 
comercial ou venda directa, e, como medio de garantir unha 
produción local e de garantía. É precisamente neste último 
“uso”  onde  consideramos  que  se  produce  un  efecto 
innovador  das  TIC  aplicadas  ao  contexto  citado.  A 
incorporación de códigos qr aos produtos en venda e que 
permitan  a  identificación  do  produtor,  así  como  outra 
información de trazabilidade e seguridade alimentaria, é un 
elemento diferenciador e innovador pola súa concepción ou 
utilidade como pola non existencia de experiencias similares 
no eido presentado.

PERSPECTIVA DE 
FUTURO

Un dos principais valores dun proxecto piloto está na súa capacidade 
de transmitir a experiencia coa conseguinte facilidade para a súa 
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implementación noutras áreas de interese. Para elo prantéxase como 
primordial a recollida de toda a información do proxecto nunha guía 
de boas prácticas. Esta guía recollerá todos os pasos realizados para a 
posta en funcionamento do proxecto, dificultades, virtudes e 
elementos a mellorar en futuras revisións. A guía de boas prácticas 
estará dispoñible na web para a súa consulta pública.
Do mesmo xeito levarase a cabo unha xornada de difusión na que 
participen todos os axentes integrados no proxecto e que permita dar 
a  coñecer  as  vantaxes  e  dificultades  da  implementación  deste 
proxecto piloto.

FINANCIACIÓN 6000 €. Iniciativa xuvenil. Proxecto Xuventude. Acción 1.2 Europea

RECURSOS 
EMPREGADOS

Durante a execución do proxecto cumprironse os obxectivos 
fixados:

− 50 mozos participantes
− 50 productores da comarca de productos de artesania, 

transformados e productos da horta
− 40 asisitencias a ferias

OUTROS DATOS Calquera outro que desexe salientar

ENLACES 
RELACIONADOS

La visibilidad del proyecto se ha asegurado estándo presente los 
logos del INJUVE en todos las ediciones, videos y

paguinas web por ejemplo;

www.saboremprendedor.es

http://www.eldiariodealaracha.es/xuventude-en-accion-promove-
os-produtos-da-comarca-de-bergantinos/

http://www.efagalicia.org/web/index.php?
option=com_content&view=article&id=543:un-grupo-de-mozos-de-

bergantinos-promoven-os-produtos-da-comarca-a-traves-dun-
proxecto-de-xuventude-en-

accion&catid=77:fonteboa&Itemid=474&lang=gl

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2013/12/10/proyecto-
sabor-emprendedor-clausura-comida-

caritas/0003_201312C10C8993.htm

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2013/02/08/buenas-
iniciativas-gastronomicas-

premio/0003_201302C8C12991.htm

http://www.youtube.com/watch?
v=Y_Sjt6WeWHw&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/SaborEmprendedor
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