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LIVHES, Living Heritage for Sustainable Development
Valorização do Património Cultural Imaterial (PCI).

LIVHES, Living Heritage for

Sustainable development,

tem como objetivo encontrar e

implementar novas formas de

valorização do importante

Património Cultural Imaterial (PCI),

promovido e reconhecido

pela UNESCO.

Contacto

Le Pôle Métropolitain Pays de Béarn
Socio Líder
Tel: +33 (0)5 59 11 50 56
E-mail: m.llorach@pays-de-bearn.fr

AECT Rio Minho
Tel: +351 251 800 550
E-mail: geral@aectriominho.eu

Projeto

LIVHES, “Living Heritage for Sustainable 

Development”, responde a uma necessidade 

europeia e um desafio territorial partilhado pelas 

regiões com baixa densidade populacional no sul 

europeu: encontrar e implementar novas 

fórmulas de valorização do seu importante 

Património Cultural Imaterial (PCI), promovido e 

reconhecido pela UNESCO, como ferramenta de 

desenvolvimento económico sustentável e de 

coesão territorial.

Objetivos

Identificar e estudar as melhores práticas em torno da 
valorização do PCI como motor do desenvolvimento 
local e coesão territorial.

Desenvolver uma metodologia comum para a 
valorização do PCI e uma estratégia adaptada a cada 
região participante, que integre as melhores práticas e 
dê respostas aos problemas detetados.

Experimentar a metodologia proposta através de 8 
“experiências piloto” que conjuguem o 
desenvolvimento sustentável com a valorização do PCI.

Difundir o modelo SUDOE através da criação de uma 
rede e um plano de trabalho.

Socios

Le Pôle Métropolitain Pays de Béarn (FR)
Diputación Provincial de Teruel (ES)

Diputación de Burgos (ES)
Fundació Institut Catalá de Recerca en Patrimoni Cultural (ES)

Município de Barcelos (PT)
Universidad Publica de Navarra (ES)

CIRDOC - Institut occitan de Cultura (FR)
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Cooperar está em suas mãos
www.interreg-sudoe.eu

Meio ambiente
y eficiência de recursos

Communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises (FR)
Agrupamento Europeu de Cooperaçao Territorial do Rio Minho (PT)


