
 Muller e liderado
Dirixir e emprender en feminino

Santiago de Compostela, 22 de maio de 2012

OBXECTIVOS DA XORNADA
· Promover o avance das mulleres como potenciais directivas que achegan 
  valor as organizacións.
· Apreder doutras experiencias e compartir ideas dende distintos enfoques.
· Re�exionar e aprender a utilizar as nosas “competencias de xénero” para 
  lograr unha maior e�cacia laboral.

Xornada



Presentación

 

As mulleres directivas enfróntanse a barreiras culturais e sociais que poden afectar o seu 
desenvolvemento persoal e profesional. Sen embargo, para unha organización, impulsar o acceso da 
muller a postos directivos pode converterse nun poderoso axente de cambio tanto para a propia 
organización como para a sociedade en xeral. 

Impulsar a visión máis integradora da vida profesional e persoal contribuiría, entre outros aspectos, a 
mellorar o compromiso dos equipos e a fomentar un modelo máis humano nas nosas organizacións.

Conscientes da importancia do tema, APD e a Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia 
organizan a Xornada Muller e Liderado. Dirixir e emprender en feminino, co obxetivo de 
crear un espazo de encontro onde asistentes e relatores e relatoras poidan compartir experiencias e 
tomar conciencia da súa propia capacidade de liderar o cambio dentro das súas organizacións.

Muller e liderado.
Dirixir e emprender en feminino.



Programa

9.30 h Inauguración

Honorato López Isla
Presidente Zona Noroeste
APD

Alberto Núñez Feijóo
Presidente
XUNTA DE GALICIA

9.50 h A igualdade nas políticas públicas

Carmen Plaza Martín
Directora xeral de Igualdade 
de Oportunidades
MINISTERIO DE SANIDADE, 
SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade
XUNTA DE GALICIA

10.30 h

BLOQUE I: APROVEITANDO O TALENTO 
FEMININO: PAIXÓN, CREATIVIDADE E ESFORZO.

- Como aprender a utilizar as nosas 
  “competencias de xénero” para 

  mellora no estilo de dirección feminino.
- Como desenvolver habilidades que 
  contribúan á mellora do desenvolvemento 
  persoal-profesional.

Como liderar de forma creativa. 
Optimismo responsable ou 
liderado optimista.

Belén Varela Romero
RH POSITIVO

12.00 h PAUSA CAFÉ

11.00 h Mesa redonda: Exemplos inspiradores

Modera:
Rosa Vilas Núñez
Directora-Xerente
TVG

Interveñen:
Carmen Pampín Casal
Conselleira Delegada
GALCHIMIA

Directora Xeral
GERIATROS

Montserrat Sánchez-Agustino Mariño
Presidenta
ASOCIACIÓN DE EXECUTIVAS DE GALICIA

Krista Walochik
Presidente
NORMAN BROADBENT ESPAÑA 
E IBEROAMÉRICA

Sofía Godoy Gómez-Franqueira
Xerente
FUNDACIÓN COREN



Programa

BLOQUE II: APRENDER DA EXPERIENCIA.

Abordaremos os seguintes temas:

- Identi�car freos e aceleradores na 
  carreira directiva das mulleres.
- Como as empresas promoven e poden 
  promover cambios para fomentar a 
  diversidade e a complementariedade.
- Como as empresas facilitan e poderían 
  facilitar a atracción e retención do talento 
  independentemente do seu xénero.
- Como as empresas poderían fomentar 
  competencias desenvolvidas especialmente 
  por talento feminino como o traballo en 
  equipo, a empatía, a �exibilidade…

12.15 h A carreira directiva da muller. 
Freos e aceleradores.

Nuria Vilanova Giralt
Presidenta
INFORPRESS

14.00 h Fin da Xornada

13.00 h Mesa redonda. Mulleres que lideran

Modera:
María Bastida Domínguez
Profesora de Organización de Empresas
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Interveñen:
María Louzao Gato
Directora Zona Noroeste
APPLUS

Clara de Lorenzo Rodríguez
Directora de Recursos Humanos
GADISA

María Camino Agra
Directora de Recursos Humanos
NOVAGALICIA BANCO




