
  

Parcerias para a Regeneração Urbana - Programa Operacional do Algarve 
 

FICHA DE PROJETO  
 

1. Identificação do Projecto Promoção da Baixa de Tavira e Animação 

 

2. Entidade responsável   

 

            pelo arranque do projecto 
Associação para o Desenvolvimento Integrado da Baixa 

de Tavira - UAC Tavira 
 

3.           pela execução do projecto 
Associação para o Desenvolvimento Integrado da Baixa 

de Tavira - UAC Tavira 
 

4. Custo total do projecto Valor base para financiamento: 96.021.84 € 

 

5. Fontes de financiamento 

 

Taxa de Cofinanciamento: 65 % 
 

6. Prazo de execução Executada 

 

  

 

 

1ª. Feira de 

Stocks 

 

 

 

Animação 

de Rua – 

Natal 

 

Outdoors 

   

   

 

Com a presente candidatura pretende-se a promoção e 

animação da Baixa de Tavira. 

Para tal prevê-se a realização das seguintes ações: 

-Conceção e Produção de Outdoors com a renovação da 

imagem; 

- Desfiles de Moda; 

-Animação de Rua para atrair mais pessoas à Baixa da Cidade; 

-Feira de Stocks - A realização anual da Feira de Stocks é um 

evento de extrema importância por parte dos associados pois 

possibilita o escoamento de stocks facilitando as vendas em 

alturas de pouco movimento; 

-Iniciativas de promoção do comércio da Baixa na Quadra 

Natalícia: 

                  - Sorteio de Natal 

                  - Animação de Rua 

                  - Inundação de Pais Natal Ciclistas 

                  - Campanha de Recolha de Alimentos e Brinquedos 

 

A criação destas ações tem como objetivos: 

- Reforçar a competitividade e atratividade da Baixa da Cidade 

em relação a outros Centros Urbanos do Algarve; 

- Captar investimentos para a Baixa; 

- Angariar novos associados; 

- Promover a marca Baixa de Tavira, as empresas associadas e as 

ações desenvolvidas pela UAC-Tavira; 

- Afirmar a Baixa de Tavira como centro de lazer e cultura, com a 

qualidade que os consumidores procuram; 

- Manter o desenvolvimento dos eventos - marca da UAC - 

Tavira que posicionam a Baixa de Tavira nas várias dimensões 

estratégicas; 

- Fomentar a cooperação e participação de todos os 

interessados no desenvolvimento do centro, tanto no plano de 

ação a desenvolver como na partilha dos respetivos 

financiamentos; 

- Aumentar a dinamização económica na área de intervenção. 

 


