
1 
 

PREMIOS AFIPRODEL 2013  
FICHA DO PROXECTO  

Datos de identificación do proxecto 

MODALIDADE 
Marca só unha 

modalidade 

A. Proxectos/actuacións promovidos por administración públicas x 

B. Proxectos/actuacións promovidos por entidades privadas  

C. Proxectos emprendedores/empresariais  

NOME MECAM.NET WEB DE PROMOCION E COMERCIALIZACION ON LINE DE ENCAIXE DE 
CAMARIÑAS 

ENLACES www.mecam.net 

CONCELLO Camariñas PROVINCIA    A Coruña 

ENTIDADE 
PROMOTORA 

Nome completo Concello de Camariñas 

Contacto Sandra Insua Rial 

Enderezo Praza de Insuela S/N 15123 Camariñas 

Tfno.: 981737004 

@ info@camarinas.net 

web www.camarinas.net 

AEDL 

Nome e apelidos Mª Josefa Jimenez Sanchez/Emilio González Ramos 

Entidade á que pertence Concello de Camariñas 

Concello Camariñas (A Coruña) 

@ mjimenez.desenvolvemento@camarinas.net 

Papel no proxecto Deseño, organización, coordinación e seguimento 

 

Descrición do proxecto 

PRESENTACIÓN O Encaixe de Camariñas é unha actividade artesán milenaria que realizan as mulleres da ría de 
Camariñas. Esta web da a coñecer as características diferenciadoras deste encaixe de bolillos e 
comercializa on line a produción de artesás e empresas comprometidas coa calidade e identidade do 
encaixe de Camariñas. Esta web difundirá tamén a regulamentación da marca Encaixe de Camariñas: 
produto de calidade que é propiedade do Concello de Camariñas e que permitirá o recoñecemento e a 
garantía da calidade e autenticidade da produción que empregue esta marca. 

XUSTIFICACIÓN  Camariñas, concello galego costeiro da provincia da Coruña, da nome a este encaixe e 
é o centro da zona con maior número de produtoras que se concentra o redor da súa 
ría. O Encaixe de Camariñas constitúe un sector económico de importancia nestes 
territorios ademais de ser un patrimonio cultural, histórico e etnográfico vivo.  
Esta actividade é realizada maioritariamente por mulleres e, nos diferentes estudos, 
diagnoses e programas realizados, subliñase a súa potencialidade de desenvolvemento 
e tamén as dificultades para sacar ao sector da economía somerxida e modernizar os 
seus sistemas de produción e promoción para adaptalos ás necesidades e demandas 
do mercado actual sen perder o seu carácter artesán e de pezas únicas. 

O Concello de Camariñas entende que o momento actual de crise está a afectar a todos os niveis económicos da 
bisbarra, incluíndo a comercialización do seu produto máis característico: o encaixe, e de aí o especial interese na 
aposta da mellora da imaxe do sector con todo o que isto implica. A globalización non soamente esixe estar 
actualizándose continuamente senón que leva aparellada a necesidade de dispor dos mecanismos imprescindibles 
para distinguirse da competencia e amosar a calidade do produto. Competencia como o caso asiático que, en 
moitas ocasións non ten a calidade suficiente, pero que non cabe dúbida de que está afectando a imaxe e aos 
prezos de todo o sector. 
 
Por iso o Concello de Camariñas aposta por promover en colaboración co sector dous actuacións para dar a 
coñecer, avalar e prestixiar o Encaixe de Camariñas: 

- A creación dunha web de promoción e comercialización. Actuación rematada coa web mecam.net  
- A implementación da marca Encaixe de Camariñas: produto de calidade, propiedade municipal , con esta 

marca o encaixe contará cunha sinal de identidade propia nos mercados e sirve tamén como garantía de 
calidade e prestixio  para os consumidores. Esta actuación está aínda en desenvolvemento. 
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DESCRICIÓN 

DESCRICIÓN  Este portal é unha ferramenta de promoción e 
divulgación adaptada aos novos tempos que 
mostra un patrimonio de raizames  milenarias 
que continúa vivo e en continua expansión e 
crecemento. 
 Os contidos da web mecam.net componse de 3 
partes e poderá consultase en tres idiomas 
(galego, castelán e inglés) 
• Museo do Encaixe: Información divulgativa sobre 

o Encaixe, con información sobre a súa historia, os 

diferentes puntos e aplicacións, así como unha 

descrición sobre o edificio do Museo do Encaixe e os 

seus contidos. 

 • Tendas con catálogo propio e venda on line: 
Escolma de tendas de encaixe comprometidas coa 
marca e os procesos de calidade, co seu propio 

minisite e cun catálogo dos seus produtos.  
• Espazo para a marca rexistrada: Onde aparecerá o regulamento e a información sobre a 
solicitude de uso da marca e o listaxe de empresas produtoras e distribuidoras que van 
adheridas á marca.  
A web conta con espazo de información e divulgación sobre novas e formación 
relacionadas co encaixe e conta con recursos audiovisuais e presenza e enlaces coas 
redes sociais. 
Todo o proceso realizouse en consenso co sector nun grupo de traballo que recibiu e 
segue a recibir formación nas áreas de comercialización e TIC´s. 
 A promoción da web e da marca está a desenvolverse nestes meses.  

OBXECTIVOS -  Dotar e divulgar ao Encaixe de Camariñas 
dunha imaxe que a distinga e identifique,  

- Protexer e manter o prestixio do traballo 
das palilleiras de Camariñas e Galicia e 
das súas obras 

- Promover a produción e traballo das 
palilleiras que se comprometan coa 
marca Encaixe de Camariñas.Produto de 

calidade 
- Protexer e manter o prestixio do traballo das palilleiras de Camariñas 
- Informar ao consumidor sobre a produción de Encaixe de Camariñas  
- Apoiar a promoción e divulgación desta actividade artesanal milenaria. 
- Valorizar e difundir o patrimonio cultural material e inmaterial do encaixe de 

Camariñas 
- Artellar ferramentas tecnolóxicas para facilitar contactos coas produtoras e o 

aumento das vendas en novos mercados 
- Mellorar a identificación do nos produto artesán 
- Dotar dun canle de promoción e venda que garante que os encaixes que se venden 

ten a marca de Camariñas e cumpren cos requisitos de calidade e autenticidade 
- Apoiar a promoción e divulgación desta actividade artesanal 

 

ACTUACIÓNS  - Creación dun grupo de traballo-promotor co sector artesán do concello 
(asociacións de palilleiras, empresas e comercializadoras de encaixe) para definir os 
contidos da web, a comercialización e a marca Encaixe de Camariñas: produto de 
calidade. 

- Formación en comercialización e traballo cooperativo especifico para o grupo de 
traballo-promotor 

- Creación da web mecam.net e contidos 
- Creación da plataforma de comercialización on line de encaixe de Camariñas cun 

grupo promotor comprometido coa marca Encaixe de Camariñas: produto de 
calidade 

- Regulamento e xestión da marca Encaixe de Camariñas: produto de calidade 
realizado co grupo de traballo do sector(pendente de aprobación en pleno 
municipal) 

- Promoción e difusión da marca, web e produtoras e comercializadoras 
autorizadas para uso da marca 

- Implementación da web cos contidos relacionados coa marca. 

ESTRATEXIAS, Partiuse das conclusións do diagnostico do sector encaixeiro realizado pola Axencia de 
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METODOLOXÍAS Desenvolvemento Local de Camariñas e das liñas estratéxicas reflectidos nel. Priorizando 
dous das acciones seleccionadas polo sector encaixeiro: a identificación das 
singularidades do encaixe baixo unha marca comercial e a mellora da comercialización 
penetrando en mercados internacionais. 
A metodoloxía empregada foi a de participación –acción ao través da constitución dun 
grupo promotor de traballo composto por representantes do sector encaixero 
(produtoras e comercializadoras do concello). 

- Nunha primeira fase realizouse entrevistas con palilleiras, asociacións, 
profesionais e técnicas vinculadas ao encaixe para coñecer as necesidades, 
expectativas e compromisos do sector, ademais de detectar as persoas con 
maior interese en participar no proxecto. 

- O grupo de traballo promotor mantivo 
xuntanzas para acordar e consesuar 
obxectivos e características identitarias do 
Encaixe de Camariñas e recibiu formación 
para o traballo cooperativo e a mellora da 
comercialización.  

- O grupo acordou os requisitos de 
participación no apartado e-comerce da web 
e o regulamento da marca. 

- En xuntanza coa empresa elaboradora da web concretouse a estrutura e 
contidos da web e a plataforma on line de comercialización 

- O grupo promotor participante na comercialización on line foi titorizado pola 
axencia de desenvolvemento local, apoiando e axudando a configurar o seu 
escaparate, a plataforma de pagamento e os contidos e estilos dos videos 
promocionais. 

- As entidades presentes no escaparate de venda on line reciben formación para 
xestionar a súa tenda on line dentro da plataforma e asina documento de 
compromiso coa marca Encaixe de Camariñas. Produto de calidade. 

- Executarase a web en tres idiomas e se revisan os contidos e apartados coas 
aportacións do sector, publicandose no sitio propiedade municipal.net 

- O seguimento e avaliación, así como a promoción da web realizase en consenso 
e coa participación do grupo promotor de traballo. 

 

RESULTADOS - Realización da primeira plataforma on 
line do Encaixe de Camariñas co e-
comercio especializado nesta 
artesanía 

- Primeira experiencia conxunta de 
produtoras e comercializadoras de 
encaixe de Camariñas nun mesmo 
proxecto promovido pola 
administración local e financiado polo 
administración autonómica. 

- Grupo promotor de traballo do sector encaixeiro de Camariñas que se 
compromete coa calidade e inicia procesos de certificacións, mellora 
na presentación e promoción de artigos encaixeiros en novas 
aplicacións. 

- Mellora do posicionamento no 
mercado do produto artesán 
encaixeiro e dotación dunha 
ferramenta de comercialización 
sen fronteiras. 

- Activase a motivación do sector 
por emprender novas accións 
relacionadas coa packaming do 
produto ou a promoción 
internacional do mesmo.  
 

ELEMENTOS 
SALIENTABLES 

- Incremento do marxe de beneficio do sector e das condicións laborais 
das produtoras ao eliminar custes de intermediarios. 

- Mobilización das potencialidades de creación de riqueza e emprego do 
sector encaixeiro 
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- Implicación das asociacións de palilleiras e as comercializadoras de 
encaixe do concello 

- Achegamento das TIC´s a 
sectores poboacionais non 
coñecedores destas 
ferramentas 

- Experiencia en traballo 
cooperativo con resultados 
positivos para grupo de 
produtoras o que incentiva a 
novos proxectos e actuacións 
conxuntas  

- Posta en valor dos coñecementos e habilidades das mulleres do 
territorio. 

- Capacidade de transferencia a outros sectores e ámbitos de actividade 
realizados nos territorios con dificultades para saír da economía 
tradicional ou somerxida 

PERSPECTIVA 
DE FUTURO 

O portal mecam.net acollerá o apartado especifico de desenvolvemento da 
marca Encaixe de Camariñas: produto 
de calidade, o directorio das 
produtoras e comercializadoras que 
obtenga o uso da marca, 
incrementándose o escaparate de 
venda on line. 
Desenvolveranse actuacións de 
promoción e fidelización de clientes e 
creará unha rede artesán con 
capacidade para mellorar o 
posicionamento no mercado dos 
produtos artesáns encaixeiros.  

O desenvolvemento da marca incluirá accións de formación das empresas 
adheridas e estratexias de compra de materias primas que mellore a calidade do 
produto e as marxes de beneficios das empresas e produtoras- 
A estratexia de promoción e difusión conxunta apoiarase nas novas tecnoloxias e 
na presenza do encaixe de Camariñas en mercados internacionais e nos sectores 
da moda e téxtil fogar. 
A web de comercialización incrementarase con máis empresas e entidades e 
promoverá posibles alianzas para participar en eventos ou ter presenza en 
ámbitos internacionais e nacionais.  
 

FINANCIACIÓN O proxecto foi cofinanciado por AGADER e FEDER e polo Concello de Camariñas  

RECURSOS 
EMPREGADOS 

- As Novas Tecnoloxías e o entorno 2.0 ( Social Media)  

- Os recursos e documentación do Museo de Encaixe, Mostra de Encaixe e 
Axencia de desenvolvemento local de Camariñas. 

- Os resultados e consensos das asociacións de palilleiras e empresas 
encaixeiras do grupo de traballo promotor. 

- A experiencia no traballo cooperativo e a formación de UGACOTA e 
SINERXíA. 

- A experiencia e cualificación en TIC´s e comercialización on line da empresa 
ABERTAL 

OUTROS DATOS  O grupo promotor obtivo sen custe algún o seu minisite de comercio on line, as 
novas incorporacións terán que cumprir cos requisitos establecidos e asumirá os 
custes de presenza neste escaparate. 
Na web se ofrece un adianto da marca e dos procedementos previstos para 
poder facer uso da mesma, así como as condicións e requisitos para participar 
no escaparate de comercios da mesma mentres non sexa aprobado en pleno 
municipal a normativa e ordenanza da marca Encaixe de Camariñas. Produto de 
calidade 

ENLACES 
RELACIONADOS 

www.mecam.net  

 

http://www.mecam.net/

