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O Programa Operacional

No NORTE2020 o Património Cultural está integrado:
-

No Eixo Prioritário 4 - Qualidade Ambiental

-

Na Prioridade de Investimento 6.3 - Conservação, proteção, promoção e
desenvolvimento do património natural e cultural

-

No Objetivo Específico 4.1.1 - Promover a valorização da excelência do
património cultural e natural no contexto de estratégias regionais
distintivas de desenvolvimento turístico

O Programa Operacional - Tipologias de Intervenção
A valorização do património cultural passa pela implementação do
seguinte tipo de ações:
-

Valorização e promoção de bens histórico-culturais públicos e de
equipamentos com vocação cultural e de elevado interesse turístico

-

Marketing territorial de espaços de elevado valor natural, cultural e
paisagístico, envolvendo promoção turística dirigida ao mercado
nacional

-

Organização e promoção de eventos culturais com elevado impacto
internacional em matéria de projeção da imagem da região e de
incremento dos fluxos turísticos

O Programa Operacional - Tipologia de Ações/Operações
- Inventariação, divulgação e animação do património e da rede de
equipamentos culturais
- Proteção, valorização, conservação e promoção do património
histórico e cultural com elevado interesse turístico, incluindo em
particular aquele que já é Património da Humanidade reconhecido pela
UNESCO
- Modernização e dinamização de museus e de outros equipamentos
culturais de divulgação do Património e de elevado interesse turístico
- Apoio à realização de eventos associados ao património, à cultura e a
bens culturais, com elevado impacte em termos de projeção da imagem
da região, através da programação em rede a nível intermunicipal e/ou
regional sempre que adequado

O Programa Operacional - Tipologia de Ações/Operações (cont.)

- Organização e promoção de eventos com impacte internacional
- Divulgação e integração territorial, através de iniciativas de
cooperação territorial e institucional que permitam integrar a
programação cultural, as visitas guiadas e a divulgação de
equipamentos, bens culturais e serviços prestados
- Programas de dinamização do património cultural, criação de redes de
gestão de bens patrimoniais
- Capacitação dos agentes de gestão de bens culturais e naturais para a
valorização económica desses mesmos bens

O Mapeamento dos Investimentos em Infraestruturas Culturais
Estrategicamente, a Região do Norte deve afirmar-se enquanto região de uma
cultura vasta e diversificada, encarando o património cultural como capital
essencial da região, enquanto instrumento ao serviço do desempenho da
economia, cujas intervenções devem seguir quatro princípios orientadores:
- Requalificação, valorização e promoção do património material classificado,
designadamente no contexto de rotas e outros itinerários que promovam a sua
visitação;
- Requalificação, valorização e promoção de museus e outros equipamentos
culturais, valorizando o papel da Rede Portuguesa de Museus e a promoção da
criação e da criatividade
- Valorização do património cultural imaterial, nomeadamente os caminhos de
peregrinação, como os Caminhos de Santiago e outras redes temáticas
- Dinamização cultural, através da programação em rede, de itinerâncias e da
criação cultural

O Mapeamento dos Investimentos em Infraestruturas Culturais

Os avisos a abrir devem considerar as seguintes prioridades:
- promoção dos bens inscritos na Lista do Património Mundial da UNESCO: Alto
Douro Vinhateiro, Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Côa, Centro
Histórico do Porto e Centro Histórico de Guimarães
- consolidação territorial e temática das redes do património material e do
património imaterial classificado e a classificar
- qualificação e, sempre que necessário, densificação da rede de equipamentos
e infraestruturas culturais, que garanta a melhoria das competências culturais
da população, a promoção da criação e da criatividade e a criação de novos
públicos

O Mapeamento dos Investimentos em Infraestruturas Culturais

A estas três prioridades de carácter sectorial, devem estar associadas outras de
caráter transversal:
- estimular o aparecimento de intervenções conjuntas, com diversos
copromotores e de modelos de governação (regionais e sub-regionais)
adequados das redes e itinerários, permitindo assegurar a sustentabilidade dos
investimentos realizados
- dinamizar as itinerâncias e a programação cultural em rede, melhorando a
equidade territorial no acesso dos cidadãos à cultura e à criação e a eficiência
das intervenções cofinanciadas

O Mapeamento dos Investimentos em Infraestruturas Culturais

- assegurar o alinhamento dos projetos com a estratégia de promoção turística
do destino Porto e Norte de Portugal e dos seus subdestinos, bem como dos
produtos turísticos mais relevantes, nomeadamente o “turismo cultural”, e,
sempre que necessário, a Estratégia da Região do Norte de Especialização
Inteligente (RIS3)
- articular investimentos imateriais com ações de natureza material, realizadas
e a realizar, tendo em vista o aumento da visitação e o acréscimo da atividade
turística em quantidade (nº de dormidas) e qualidade (taxas de ocupação e
proveitos totais)
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