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SAN MARTÍN (PER) - VZHODNA 
SLOVENIJA CON PODRAVJEFOR (SLO)

· Agroalimentar · Turismo

1. Café, cacau, leite e cereais

2. Turismo rural

AS REGIÕES DE SAN 
MARTÍN, NO PERU, E DE 
VZHODNA SLOVENIJA CON 
PODRAVJEFOR, NA ESLOVÊNIA, 
DESENVOLVERAM SEU PLANO 
DE COOPERAÇÃO SOBRE 
OS TEMAS PRINCIPAIS DE 
AGRICULTURA, TURISMO E 
GOVERNANÇA.

PRINCIPAIS TEMAS

PRIORIDADES



• Ampliar os centros rurais para transformar os 
recursos naturais, especialmente o cacau, 
o café e o leite, com o fim de desenvolver 
o comércio biológico e acessar novos 
mercados.

• Desenvolvimento de cadeias de valor e 
clusters, bem como tecnologia e inovação no 

Foram realizadas duas missões: a primeira de 
28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2019, com o 
propósito de identificar os principais temas de 
cooperação, os quais foram definidos como: 

• Ampliação de centros rurais para transformar 
matéria prima, padronizar e conglomerar 
produtos derivados do cacau, café e leite, 
incluídas as possibilidades em torno do 
biocomércio. 

• Organização destas cadeias de valor (enfoque 
de cluster) e desenvolver e incluir tecnologia 
e inovação em torno à padronização, 
comercialidade e produtos seguros.

Na segunda missão, de 6 a 10 de maio de 2019, 
as regiões definiram as principais atividades para 
abarcar a sustentabilidade desta colaboração, 
sendo elas: 

• Participação de empresas de San Martín na 
feira SEEMEET (na Eslovênia) em outubro de 
2019.

• Participação de agroempresas de San 
Martín na feira agrícola de Gornja Radgona 
(Eslovênia) em agosto de 2019 - esta feira 
apresenta a última tecnologia europeia no 
campo da agroindústria.

• Participação de empresas eslovenas na 
feira de San Martín em junho de 2020 para 
mostrar tecnologia agroindustrial, assim 
como equipamentos de energia solar. O 
Governo de San Martín se comprometeu a 
proporcionar hospedagem e alimentação a 5 
empreendedores da Eslovênia e administrar 
as passagens aéreas com o PromPeru.

ATIVIDADES DE TRANSFORMAÇÃO

RESULTADOS

• Definição e gestão da RIS3, bem como início 
da Agência de Fomento de San Martín, com 
o apoio da Agência de Fomento de Maribor 
(MRA) e INFYDE.

• Assinatura e implementação do MoU entre 
a Universidade Nacional de San Martín e a 
Universidade de Maribor.

• Polonca Blazic participará como especialista 
em workshops sobre desenvolvimento e 
comercialização de destinos turísticos a ser 
realizado com a universidade e a delegação 
turística de San Martín.

Como resultados efetivos desta colaboração 
tivemos:

• Assinatura do Memorando de Cooperação 
(MoU) entre o Governo Regional de San Martín 
(Peru) e a Agência de Desenvolvimento de 
Maribor (novembro de 2018).

• Assinatura do Acordo de Cooperação (maio 
de 2019).

• Desenvolvimento do Plano de ação conjunta 
(setembro de 2019).

Ainda, a cooperação entre regiões resultou nos 
seguintes impactos:

• Novas associações internacionais 
desenvolvidas;

• Vontade de criar as condições marco para 
impulsionar a cooperação empresarial 
(importação-exportação);

• Novas amizades concluídas.

setor agroalimentar com foco em padrões, 
comércio, saneamento e segurança.

• Desenvolver em conjunto um turismo rural 
inovador, sustentável e atrativo, utilizando 
ferramentas online e criando capacidade local 
e massa crítica.


