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A sustentabilidade dos efeitos dos
investimentos continua a ser um dos
problemas mais prementes na gestão

do património cultural. Muitas
instituições culturais têm mesmo

dificuldades em assegurar os custos de
manutenção básica. Esta questão é de

grande importância para o todo espaço
da UE, onde a recente crise económica
coloca o património cultural, no fundo

da lista de prioridades. 
 

De acordo com o 6º Relatório da CE
sobre a coesão económica, social e

territorial há uma maior ênfase sobre a
sustentabilidade, como objetivo

explícito da política de coesão. Esta
mudança também se reflete no

aumento da atenção sobre o
crescimento sustentável na Estratégia

Europa 2020.
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OBJETIVOS

O principal objetivo do projeto KEEP ON
é melhorar as políticas públicas no

setor do património cultural, com vista
a obter projetos de alta qualidade que
garantam resultados sustentáveis com

fundos públicos razoáveis e tenham
impactos duradouros no

desenvolvimento regional. Tanto as
organizações políticas como as

instituições culturais devem planear
antecipadamente os projetos de longa

duração, com base na sustentabilidade.
 

No total, com o projeto KEEP ON, há 6
instrumentos políticos (3 Programas

Operacionais e 3 Estratégicas Locais e
Regionais), que serão melhorados

através de um processo de
aprendizagem inter-regional.
O projeto pretende fornecer

contributos valiosos para todos os
stakeholders da UE, com especial
atenção no período pós-2020 da

política de coesão.

INORDE – Instituto Orensano de

Desenvolvimento Económico de Ourense

(Espanha)

Região de Swietokrzyskie (Polónia)

Município de Paggaio (Grécia)

Município de s-Hertogenbosch (Holanda)

ADRAT - Associação de Desenvolvimento

da Região do Alto Tâmega (Portugal)

Agência de Desenvolvimento de Langhe

Monferrato e Roero (Itália)

IRMO - Instituto para o Desenvolvimento e

Relações Internacionais (Hungria)

 
 

 

O projeto KEEP ON reúne parceiros dos países do Sul

da Europa, extremamente ricos em património

cultural, com países do Centro da Europa, detentores

de sólida experiência em políticas culturais.
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