










































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA XI – ORÇAMENTO DA TAVIRAVERDE 







































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA XII – ORÇAMENTO DA UAC 
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Nota Introdutória 

A Associação para o Desenvolvimento Integrado da Baixa de Tavira - UAC TAVIRA, pessoa 

coletiva de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em janeiro de 2007, tem como 

sócios honorários o Município de Tavira e a ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da 

Região do Algarve. 

O objetivo principal desta associação consiste na promoção da Baixa de Tavira e das empresas 

associadas, com vista à dinamização do comércio e serviços, através de uma regular 

valorização e animação da sua Área de Intervenção, no sentido de ir ao encontro das 

expetativas dos seus sócios. 

A situação epidemiológica vivida mundialmente provocou uma grave crise económica sendo 

fundamental a promoção da revitalização do comércio local. 

Contudo, a associação teve que se adaptar a esta nova realidade não podendo realizar 

iniciativas que “outrora” permitiam o aglomerado de centenas de pessoas. Eventos como o 

“desfile de moda” e a “Feira de Noivos” não poderão ser realizados nesta conjuntura e todas 

as atividades irão sempre privilegiar as medidas de prevenção e mitigação da transmissão do 

vírus COVID-19. 

Neste sentido, a Direção apresenta a sua proposta de Plano de Atividades e Orçamento para o 

ano 2021. 

 

 

A Presidente    O Vice-Presidente       A Secretária 
 
 
 
 
 

________________     ________________         _________________ 
           Margarida Jesus                              Ricardo Calé                           Gilda Horta 
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I. Os nossos associados 

Atualmente contamos com os seguintes associados:  

Sócios 

 

* Vestuário e Acessórios 
Arco-Íris 
Cantinho Mágico 
Carlos Ferreirinha Joalheiros 
Escadinha da Moda 
Força Portugal 
Kozii (2 lojas) 
Multiópticas Tavira 
Portas do Castelo 
Sapataria Económica 
Vestidos & Tiaras 
*Lazer e Cultura  
Papelaria Neto 
*Imobiliárias 
Remax Tavira 
*Artesanato, Casa e Lar 
Aroma Cerâmica (4 lojas) 
Artina 
Casa Caravela 
Casa da Bli 
Casa das Portas 
Casa das Portas Sobre a Ponte 
Casa Matias  
I oficina de Arte  
Ozadi Concept Store 
Rosa Amor 
*Alojamento Local 
Alojamento Local Lagoas 
Discovery Tavira Guest House 
Formosa Guest House 
*Restauração  
Garrafeira Tavira Romana  
Pastelaria Tavirense 
Pastelaria Veneza 
Restaurante Beira-Rio 
Black Anchor Irish Bar  
Restaurante Nó de Gosto 
Restaurante O Castelo 
*Saúde e Beleza 
Cocoon – Instituto Holístico  
Salão de Cabeleireiro Lucrécia 
Tavibeleza – Cabeleireiros e Estética 
*Telecomunicações 
Multifrequência – Agente MEO 
*Outros Serviços 
Letras Gregas 
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Plano de Atividades e Orçamento 2021 

 

De forma a dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser realizado para concretizar os 

objetivos da associação e de acordo com a conjuntura atual propõe-se as seguintes ações para 

o ano 2021: 

 

Dias festivos: Dia dos namorados, dia do pai, Páscoa e dia da mãe 

Para comemorar estas datas serão realizadas algumas iniciativas de forma a apelar ao 

consumo no comércio local, nomeadamente: cartazes promocionais, spots publicitários em 

rádios locais e passatempo na rádio com vouchers para consumo direto no comércio local. 

 

Campanha Promocional de revitalização do Comércio Local: Flyers, renovação de 

Outdoors, Brindes 

Em tempo de pandemia é importante a criação de uma mensagem forte aliada a uma imagem 

que apele ao consumo no comércio local como forma de atenuar a grave crise económica. 

Esta campanha consiste na promoção da revitalização do comércio local através da divulgação 

dos estabelecimentos associados com recurso a dois suportes promocionais: flyers e outdoors. 

Os flyers para além da utilização de uma mensagem apelativa permitem a identificação dos 

associados e podem ser distribuídos nas unidades hoteleiras e locais públicos. 

Relativamente aos outdoors é importante renovar a imagem dos dois exemplares já colocados 

há dois anos em duas entradas da cidade, os quais já se encontram degradados devido às 

condições climatéricas. 

Pretende-se adquirir ainda adquirir sacos de papel para distribuir pelos associados bem como 

toalhetes individuais de mesa para a restauração.  

Para complementar esta campanha promocional é importante a publicitação em spots de 

rádio assim como a divulgação nas redes sociais. 

Aquisição EPI`S para distribuição pelos associados 

No âmbito da atual conjuntura, motivada pelo surgimento da COVID 19, verifica-se a 

necessidade de apoiar os associados com máscaras e gel desinfetante. 
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Campanha de Apoio à Economia Local  – Associado da semana “40 semanas 40 

associados”  

Pretende-se com esta iniciativa dar destaque a cada associado durante uma semana nas redes 

sociais, bem como promover campanha de apelo ao consumo.  

Decoração Montras no Comércio Local na Páscoa 

Esta iniciativa surge com o objetivo de incentivar os associados a dinamizarem os seus espaços 

comerciais com decorações alusivas à quadra. 

Comércio Local fora de horas “Venha à Baixa e dê vida à sua cidade” / Montras Vivas 

Realização de uma iniciativa em que o comércio fica aberto durante um período mais alargado, 

com alguma animação para atrair o público, como é o caso das montras vivas. 

A publicitação do evento será feita com recurso a flyers, cartazes e a divulgação de spots de 

rádio. 

Feira de Stocks / Saldos de Verão na Baixa de Tavira 

A Feira de Stocks é um evento extremamente importante para os associados pois permite-lhes 

escoar os produtos em stock mais facilmente. 

Face á conjuntura, caso não seja possível realizar a feira de stocks na rua do Cais, como 

aconteceu este ano, iremos promover uma “semana de saldos de Verão” no interior de cada 

loja, divulgando os estabelecimentos aderentes através da sua publicitação em flyers e 

cartazes. Além disso, divulgaremos a iniciativa através de um spot de rádio e das redes sociais.    

2ª Edição da Feira de Noivos 

A 1.ª Edição desta feira, em 2019, foi um sucesso e os participantes e visitantes manifestaram 

bastante interesse em repetir o evento.  

Esta iniciativa pretende envolver todas as atividades necessárias à realização de uma 

cerimónia de casamento, nomeadamente cabeleireiros, floristas, catering, agências de viagens, 

ourivesarias, entre outras. 

O certame poderá contar ainda com a realização de dois desfiles (vestidos de cerimónia e 

noiva). 
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Iniciativas de Natal 

Durante o mês de dezembro, a Associação pretende realizar um conjunto de atividades que 

visem a dinamização da baixa de Tavira na Quadra Natalícia mediante diversas ações, 

nomeadamente: passatempo de Natal, animação de rua, onde se inclui a chegada do Pai Natal, 

pinturas faciais e modelagem de balões, espetáculos de magia, ateliers natalícios e contos de 

Natal. 

 

Divulgação das medidas implementadas pelo governo para apoiar a economia 

Face à situação vivida atualmente devido à pandemia, tornou-se premente e pertinente 

manter atualizado os nossos associados, transmitindo regularmente as diversas medidas de 

apoio implementadas pelo governo, por forma a colmatar a grave crise económica que o país 

atravessa. 

A associação continuará a assumir também um papel informativo na publicitação das medidas 

excecionais e específicas que têm vindo a ser adotadas pelos estabelecimentos com o intuito 

de mitigar a transmissão do vírus.  

 

Atualização do SIG (Sistema de Informação Geográfica) do Município de Tavira 

Atualização constante de todos os estabelecimentos da cidade no SIG do Município de Tavira. 

Esta ferramenta permite a publicitação do comércio e serviços da cidade no site do Município 

de Tavira. 
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RECEITAS 2021

Contrato Programa Município de Tavira 100.000,00

Sócios 3.500,00

TOTAL 103.500,00

RECEITAS PREVISIONAIS  ANO 2021

 

CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

 

Eventos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

INICIATIVAS “DIA 
DOS NAMORADOS” 

 X           

INICIATIVAS “DIA 
DO PAI” 

  X          

INICIATIVAS “DIA 
DA MÃE”  

       X        

CAMPANHA 
PROMOCIONAL DO 
COMÉRCIO LOCAL 

   X         

DECORAÇÃO 
MONTRAS 
COMÉRCIO LOCAL 
“PÁSCOA” 

  X X         

COMÉRCIO LOCAL 
FORA DE 
HORAS/MONTRAS 
VIVAS 

      X      

FEIRA DE 
STOCKS/SALDOS 
DE VERÃO 

       X     

2ª EDIÇÃO FEIRA 
DE NOIVOS 

          X  

INICIATIVAS DE 
NATAL 

           X 

 

III. PREVISÃO FINANCEIRA PARA 2021 

PROVEITOS 

As receitas principais da associação constam das verbas estimadas a angariar pela associação, 

no âmbito do pagamento das quotas pelos associados e do Contrato Programa que a Baixa de 

Tavira tem com o Município de Tavira. 
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CUSTOS   

Os principais custos da Associação para 2021 estão relacionados com: 

 O vencimento da Gestora do Centro urbano; 

 Impostos obrigatórios; 

 Avença guardas-noturnos; 

 Material promocional; 

 Animadores; 

 Honorários da empresa de contabilidade; 

 Comunicação 

 Prestações de Serviços das Iniciativas 

 Aluguer de equipamento no âmbito das iniciativas 

 

Fornecimentos e Serviços externos 

Nesta rúbrica encontram-se compreendidas, sobretudo, as despesas com as ações da 

associação, as quais incluem: publicidade, produção de material promocional, contratação de 

animadores, alugueres de equipamento, comunicação, bem como, seguro do Gestor do Centro 

Urbano e de responsabilidade civil dos eventos, honorários da empresa de contabilidade, 

entre outros. 

Rubricas 2021

Fornecimentos e Serviços Externos

Trabalhos especializados 37.714,00

Publicidade e Propaganda 7.950,00

Material Escritório 50,00

Outros Bens e FSE 13.450,00

Rendas e Alugueres 4.500,00

Vigilância e Segurança 15.000,00

Total 78.664,00  

 

 

Custos com o Pessoal 

Esta rubrica integra os custos associados à contratação da Gestora do Centro Urbano: 

Rubricas 2021

Custos com Pessoal

Custos com Pessoal

Total

24.415,63
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Ações Temáticas 2021

Publicidade 1.200,00

Passatempo Voucher Consumo "Comércio local" 450,00

Outdoors 1.400,00

Flyers 400,00

Spots de Rádio 500,00
Brindes para associados "Sacos Compras Lojas" 

e "Toalhetes Restauração" 2.500,00

Campanha Apoio Economia Local "Associado da Semana" Bens e Serviços 6.000,00

EPIS`S para associados Aquisição de máscaras e Gel desinfectante 2.500,00

Prestação Serviços 1.500,00

Publicidade 500,00

Outros bens 1.000,00

Material Promocional 750,00

Prestação de Serviços 5.000,00

Animação do Evento 1.500,00

Spots de Rádio 500,00

Material Promocional 500,00

Aluguer Equipamento 4.500,00

Vigilância 1.500,00

Prestação Serviços "Animação" 5.000,00

2ª Edição Feira de Noivos Prestação de Serviços 9.500,00

Vigilância 1.500,00

Publicidade 1.200,00

Logística 3.500,00

Iniciativas de Natal Material Promocional / Divulgação 500,00

Spots de Rádio 500,00

Passatempo Natal no "Comércio local" 1.000,00

Prestação Serviços "Animação" 9.500,00

TOTAL 64.400,00

Ações Rúbricas Valor

Feira de Stocks / Saldos de Verão

Comércio Local Fora de Horas/Montras  Vivas

Decoração Montras no Comércio Local na Páscoa

Campanha Promocional de revitalização no Comércio 

Local

Ações Temáticas (Dia dos Namorados, Dia do Pai

e Dia de Mãe)

 

 
ESTIMATIVA ORÇAMENTAL DAS INICIATIVAS 2021 

 
 

 

 

 

Face às atividades a realizar, seguidamente apresenta-se a demonstração de resultados 

previsionais referentes a 2021: 
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Rendimentos e Gastos 2021

71/72 Vendas e Serviços Prestados 0

75 Subsídios à exploração 100.000,00

73 Variação nos inventários da produção 0

74 Trabalhos para a própria entidade 0

61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 0

62 Fornecimentos e serviços externos -78.664,00

63 Gastos com o Pessoal -24.415,63

7622 / 652 Imparidade de inventários  (perdas/reversões) 0

7621 / 651 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0

763 / 67 Provisões (Aumentos/Reduções) 0

7623/8 653/8  Imparidades de investimentos não 

depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
0

77 / 66 Aumentos/Reduções de justo valor 0

78 Outros rendimentos e ganhos 3.500,00

68 Outros gastos e perdas 0

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 420,37

761 / 64 Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 420,37

79 Juros e rendimentos similares obtidos 0

69 Juros e gastos similares suportados 0

Resultado antes de impostos 420,37

81 Impostos sobre o rendimento do período 0

Resultado líquido do período 420,37

Demonstração de Resultados Previsionais para 2021

 




