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Fascia Olivata Assisi-Spoleto

BENEFICIARIO 
PRINCIPAL

14

9
Beneficiários 

Sócios beneficiários

Más información Ler mais En savoir plus More information
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Mais informação em:
https://www.fao.org/giahs/news/newsletter-detail/es/c/1529384/

O projeto VALSIPAM (Valorização dos Sistemas Importantes do Património Agrícola Mundial 
do espaço SUDOE) tem como objetivo a criação de uma rede de territórios SIPAM e espaços 
agrícolas europeus únicos para melhorar o respetivos métodos de gestão e valorização.

Está previsto o desenho, teste e validação de um Modelo Integral De Valorização Turística 
Transnacional para proteger esse património e promover o seu desenvolvimento 
socioeconómico com base na exploração sustentável de seus recursos turísticos.

O VALSIPAM aborda, pela primeira vez num projeto de cooperação territorial, o desafio de 
explorar as oportunidades e potencial destes sistemas agrícolas declarados como Património 
Mundial pela FAO, através de um enfoque que vai mais além dos bens e produtos.

No âmbito do projeto, foi criada a Marca VALSIPAM para 
todos os beneficiários utilizarem nos diferentes 
produtos do projeto, como os pacotes turísticos, 
plataforma, ferramentas TIC.

Além disso, brevemente teremos novidades sobre a nova marca SIPAM que está em fase de registo 
e que estará disponível para utilização. 

No VALSIPAM, com a participação de várias 
entidades locais e outros atores, foram 
desenhados pacotes turísticos de 
experiências locais que permitem aos 
visitantes dos SIPAM e sítios similares, 
descobrir com detalhe estes territórios 
únicos.

Orientado para um modelo de turismo 
ordenado, planificado e sustentável, são 
oferecidas desde experiências 
gastronómicas, passeios de barco, passando 
por atividades culturais e etnográficas. A 
variedade é imensa!

No passado dia 14 e 15 de junho foi organizado no território SIPAM de Valle Salado o III 
Workshop Transnacional do VALSIPAM com o objetivo de testar as experiências turísticas 
desenhadas para os visitantes deste sistema agrícola singular. 

Durante toda a jornada os beneficiários do projeto pudemos descobrir diversos recantos 
desta paisagem emblemática, ao mesmo tempo que tivemos a oportunidade de realizar a 
prova de sal, workshops de sal e banhos no bosque branco.

Além disso, também tivemos a oportunidade de realizar o XIII Comité de Pilotagem. 

Nas próximas semanas cada território realizará as 
famtrips para dar a conhecer, pela mão dos 
parceiros do projeto, as empresas, os produtores e 
as entidades locais com enorme potencial turístico 
dos sítios SIPAM e sítios similares.

Através destas viagens de familiarização, os 
profissionais do setor turístico e do setor da 
comunicação poderão conhecer e desfrutar das 
experiências criadas no âmbito do projeto por 
parte de cada um dos territórios. 

Nos dias 18 e 19 de outubro será celebrado o IV 
Workshop Transnacional VALSIPAM organizado 
pelo SIPAM das Oliveiras Milenárias do Território 
do Sénia, que servirá para validar a Estratégia 
Turística Transnacional elaborada no âmbito do 
projeto.

Além disso, será aproveitada esta data para 
conhecer este emblemático sistema agrícola 
singular e no dia 17 de outubro celebrar o XVI 
Comité de Pilotagem.

Celebra-se em Roma o 20.º aniversário do 
Programa SIPAM, iniciativa lançada pela FAO que 
destaca a agricultura agro ecológica, as ações de 
desenvolvimento rural e da conservação da agro 
biodiversidade, as paisagens, as culturas e o 
conhecimento tradicional. O evento comemorativo 
será realizado na capital italiana nos dias 27 e 28 de 
outubro de 2022.

O Programa dos Sistemas Importantes do 
Património Agrícola Mundial demonstrou ter um 
modelo válido de agricultura sustentável através de 
uma abordagem holística e orientada para o futuro.

O SIPAM representa não só paisagens naturais 
impressionantes, mas também práticas agrícolas 
que geram meios de subsistência nas áreas rurais e 
simultaneamente agregando a biodiversidade, os 
ecossistemas resilientes e a tradição e a inovação 
de uma forma única.

O êxito pode comprovar-se pelos números, em 
duas décadas o SIPAM não deixou de crescer, nos 
finais de 2021 o programa contava com 65 sítios 
classificados em 22 países.

Valorização dos Sistemas Importantes do 
Património Agrícola Mundial do espaço SUDOE

WORKSHOPS DE 
CAPACITAÇÃO LOCAL

Durante o mês de outubro serão organizados 8 
workshops de capacitação local, um por território 
do projeto, orientados para o desenvolvimento 
todas capacidades das comunidades locais.

O projeto VALSIPAM propõe um enfoque turístico 
baseado na sustentabilidade e proteção das paisa-
gens únicas dos sistemas agrícolas singulares, por 
isso colocamos as comunidades locais no centro, 
já que representam uma parte fundamental da 
conservação destes locais únicos.

WORKSHOP TRANSNACIONAL DE VALIDAÇÃO 
DA ESTRATÉGIA TURÍSTICA TRANSNACIONAL

O VALSIPAM é um projeto cofinanciado por el Programa de Cooperação INTERREG SUDOE 
através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Segue-nos nas 
redes sociais

Outros eventos de interesse

EVENTO 20º ANIVERSÁRIO DO PROGRAMA SIPAM


