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ESTRATÉGIAS DE EFICIÊNCIA COLECTIVA (EEC) – PROVERE 

VILLA SICÓ – PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO 
ECONÓMICA DOS ESPAÇOS DA ROMANIZAÇÃO 

Líder do consórcio: 

Terras de Sicó – Associação de Desenvolvimento 
 
Contactos:  
Largo dos Celeiros, nº 3 
3015 – 326 Redinha 
geral@terrasdesico.pt 
www.terrasdesico.pt 
 
Tel.: 236912113 
 
Pessoa de contacto:  
David Leandro (dleandro@terrasdesico.pt) 
 

 

Entidades envolvidas na parceria/consórcio: 
 

 Nº 
  
Empresas 23 
Municípios  6 
Instituições de ensino e de I&D 2 
Associações de desenvolvimento local 2 
Outras instituições relevantes. 4 
Museu Monográfico de Coimbra; Entidade Regional 
de Turismo do Centro; Adega Cooperativa de 
Pombal, CRL; Liga dos Amigos de Conímbriga  

 

  
 

Foco Temático/recurso(s) endógeno(s) a valorizar:  

A Estratégia de Eficiência Colectiva/PROVERE “Villa Sicó – Programa de Valorização económica dos 
espaços da romanização”, identificou a Romanização como recurso estratégico, materializada de forma 
exemplar pelos espaços da Cidade Romana de Conimbriga, Villa Romana do Rabaçal, Villa Romana de 
Santiago da Guarda e da Cidade Romana de Sellium. Trata-se de um produto com fortes potencialidades 
de afirmação económica e cultural, quer pelo valor dos actuais elementos, quer pelo dinamismo e escala 
evolutiva do território que emerge, associada à possibilidade destes espaços se oferecerem ao visitante 
como um produto diferente pela escala e novidade que comportam.  

O PROVERE Villa Sicó visa o aproveitamento económico deste distintivo e inovador recurso âncora, 
através da renovação da base económica orientada para actividades empresariais exigentes em 
conhecimento, criatividade e tecnologia e actividades de suporte à exploração turística. Também a 
projecção externa deste capital simbólico de valor inquestionável se afigura como pilar da estratégia 
definida. 

Assim, o PROVERE Villa Sicó distinguir-se-á: 
a) pela valorização de um recurso endógeno de elevado valor patrimonial e com forte potencial de 

internacionalização; 
b) pela capacidade de integrar actividades inovadoras na promoção e valorização do recurso endógeno 

a trabalhar, garantindo uma efectiva rede de parceiros, cujas actividades se encontram organizadas e 
estruturadas em torno do recurso específico e respectivo projecto âncora; 

c) pela potenciação de diferentes actividades geradoras de mais-valias económicas em torno de uma 
temática com fortes raízes identitárias locais/regionais. 
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A valorização do recurso “Romanização”, no âmbito da concretização da Estratégia de Eficiência 
Colectiva PROVERE, passa por: 

- Criar um produto turístico diferenciado e inovador que integre as rotas turísticas culturais enquanto 
espaço de descoberta da história e da cultura; 

- Apostar na diferença e na inovação no sector turístico, adaptando modelos de projecto e marketing 
empresarial associados a parques temáticos tendo por base um território alargado, intermunicipal, onde 
actuam agentes públicos e privados; 

- Criar novas actividades culturais e criativas que tirem partido do vasto espólio temático existente nesta 
região e desenvolvam produtos com elevado potencial económico com uma componente estruturantede 
promoção e de difusão cultural; 

- Promover a investigação e a produção de conhecimento para que o Villa Sicó evolua territorial e 
sectorialmente, com novos espaços da romanização ainda por descobrir e com novas tecnologias que 
diversifiquem as possibilidades de vivência, visita e apropriação cultural dos espaços; 

- Densificar a base económica local/regional em sectores estruturais e complementares do ponto de vista 
do sucesso do produto turístico âncora – hotelaria (alojamento e restauração), desenvolvimento de novos 
produtos temáticos, valorização das produções endógenas e turismo temático (natureza, activo, cultural); 

- Aumentar a capacidade de atracção e retenção populacional, com especial relevo para jovens 
empreendedores nos domínios de intervenção de referência para a estratégia do Villa Sicó. 
 
 

Delimitação e caracterização do território-alvo:  

A Estratégia de Eficiência Colectiva tem como área de intervenção o território Villa Sicó que 
genericamente correspondente aos concelhos de Alvaiázere, Ansião, Condeixa-a-Nova, Penela, Pombal, 
Soure e Tomar. 

Trata-se, mais precisamente, de um território estruturado em torno dos elementos âncora  - Cidade 
Romana de Conimbriga, Villa Romana do Rabaçal, Villa Romana de Santiago da Guarda e da Cidade 
Romana de Sellium – e que visa a criação de um “território/eixo temático Villa Sicó” polinucleado 
constituído por uma rede de elementos específicos. 

Os testemunhos da apropriação deste território na época da romanização estão presentes nos seis 
concelhos de Sicó e no Concelho de Tomar mas em diferentes estádios de (re)conhecimento efectivo dos 
elementos existentes. Ou seja, sendo inegável o valor e potencial económico de Conímbriga, Sellium, 
Rabaçal e Santiago da Guarda – reconhecidos como pólos de atracção turística inegável, no eixo 
temático Villa Sicó existem outros testemunhos desta época que carecem de projectos de validação 
baseados em investigação e intensos trabalhos de campo.  

Deste modo promover-se-á a valorização do património material e imaterial de elevado valor 
histórico/cultural através da estruturação da oferta, modernização e diversificação das tecnologias de 
apoio à visitação, melhoria dos espaços e conceitos de acolhimento e de uma estratégia de comunicação 
e marketing que alavanque a internacionalização deste espaço/produto. 

 

 

Lista dos principais projectos:  

• Termas históricas da Amieira - Recuperação de um legado da Romanização   

• Hotel do Pelourinho -  Espaço de acolhimento no Eixo Temático Villa Sicó  

• Unidade Hoteleira da Serra - Espaço de acolhimento no Eixo Temático Villa Sicó  

• Cobertura de Protecção da Villa Romana do Rabaçal  

• Complexo Turístico da Quinta da Ponte do Espinhal - Espaço de acolhimento no Eixo Temático Villa 
Sicó  

• Hotel GPS -  Criação de um novo espaço de acolhimento no Eixo Temático Villa Sicó  

• Valorização e modernização do Museu Monográfico e Ruinas Romanas de Conimbriga   

• Hotel do Cardal - Restruturação e nova categorização da unidade hoteleira  

• Valorização do Sítio arqueológico da Rominha    

• Valorização e modernização do Museu Monográfico e Ruinas Romanas de Conimbriga   

• Gabinete de Apoio à Estratégia de Eficiência Colectiva (GAEEC) Villa Sicó  

• Valorização da envolvente da Residência Senhorial dos Condes de Castelo Melhor  
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• Valorização e Musealização da Cidade Romana de Sellium  (Fórum Romano de Tomar)  

• Conteudos Multimédia - Série de Animação - Romanização no Território PROVERE Villa Sicó  

• Branding e Estratégia de Marketing - Promoção e Evento internacional "Eixo Temático Villa Sicó"  

• Sinalética Villa Sicó - Uniformização da imagem das actividades promovidas no âmbito da EEC  Villa 
Sicó  

• Lojas Villa Sicó   

• Investigação e Intercâmbios Cientificos  

• Prospecção Geofísica e foto-intrepretação - Validação de novos achados arqueológicos  

• Circuito Turístico Conimbriga_Alcabideque  

• Investigação e Intercâmbios Cientificos  

• Desenvolvimento de Tecnologia Virtual de suporte à visitação do Eixo Temático Villa Sicó  

• Promoção e Divulgação do Villa Sicó. 

 

 

 


