
 



Parceiros 
 

 

 

Contato 
 

 Le Pôle Métropolitain Pays de Béarn 

Parceiro principal 

Tel: +33 (0)5 59 11 50 56 

E-mail: m.llorach@pays-de-bearn.fr 

 

 Diputación Provincial de Teruel 

Comunicação 

Tel: +34 978 647 447 

E-mail: programasue@dpteruel.es 

 
 

 

Siga-nos 

NAS REDES 

 

 @livhes.sudoe 

 

@livhes_sudoe 

 

@livhes.sudoe 

 

 

 
  

 

Esta publicação impressa reflete apenas a opinião do autor e as 
autoridades do programa Interreg Sudoe não são responsáveis por 

qualquer uso que possa ser feito da informação nela contida. 

 
 

 #ValorizaçaoPCI_ 

 

 #PatrimonioImaterial_ 

 

 #LIVHESSudoe_ 

  

 
 
 

LIVHES, Living Heritage for 

Sustainable development, tenho 

com o objetivo de encontrar e 

implementar novos formulários 

valorização do importante 

Patrimônio Cultural Imaterial (PCI), 

promovido e reconhecido 

pela UNESCO. 

 

  

 

livhes.eu 

www.interreg-sudoe.eu/ 

 

mailto:m.llorach@pays-de-bearn.fr
mailto:programasue@dpteruel.es
https://www.facebook.com/livhes.sudoe
https://www.facebook.com/livhes.sudoe
https://twitter.com/livhes_sudoe
https://www.instagram.com/livhes.sudoe/
http://www.livhes.eu/
http://www.livhes.eu/
https://www.interreg-sudoe.eu/


 

Projeto 
 

LIVHES, “Living Heritage for Sustainable 

Development”, responde a uma necessidade europeia e a 

um desafio territorial partilhado pelas áreas escassamente 

povoadas do sul da Europa: encontrar e implementar 

novas fórmulas de valorização do seu importante 

Património Cultural Imaterial (ICH), promovido e 

reconhecido pela UNESCO, como ferramenta de 

desenvolvimento económico sustentável e coesão 

territorial. 

 

 

 
 

 

Objetivos 
 

 Identificar e estudar as melhores práticas em torno 

da valorização do PCI como motor do 

desenvolvimento local e da coesão territorial. 

 Desenvolver uma metodologia comum de 

valorização do PCI e uma estratégia adaptada a 

cada região participante que integre as melhores 

práticas e responda aos problemas detectados. 

 Experimentar a metodologia proposta por meio de 

8 “experiências piloto” que combinam 

desenvolvimento sustentável com a valorização do 

PCI. 

 Divulgar o modelo SUDOE através da criação de 

uma rede e de um plano de trabalho. 

Como participar? 

 Entre em contato com o parceiro em sua região para 

participar de reuniões de partes interessadas. 

 Conte-nos sobre sua experiência e/ou um exemplo 

inspirador. 

 Participe de nossos eventos: infodays locais e 

conferências provisórias e finais. 

 Visite o nosso site livhes.eu. 

 Siga-nos nas redes. 
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