PIT – PROGRAMA DE INTERVENÇÃO TURISTICA
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Valor base para financiamento: 558.373.55 €

Taxa de Cofinanciamento: 30%
Executada
Tendo presente a globalização e, consequentemente a cada vez maior
competitividade dos destinos turísticos, qualquer economia que
dependa, na sua grande maioria, da atividade turística, terá que
apostar na diferenciação, inovação e nas mais-valias que poderá
oferecer a quem visita, de modo a ir ao encontro das suas expetativas
e obter a notoriedade de destino turístico.
Consciente desta realidade, Tavira, visto possuir uma grande riqueza
de recursos como as praias com elevada qualidade e os campos de
golfe, não tem descorado o seu património histórico, arquitetónico e
cultural.
Nos últimos anos tem havido uma grande mobilização do setor público
e dos privados, no sentido de realizarem investimentos, com particular
incidência no Centro Histórico da cidade, em particular na Vila-adentro.
Dada a riqueza desta zona, houve a necessidade de requalificar ao
nível urbanístico, paisagístico e ambiental a Vila-a-dentro. Neste
sentido, foi elaborado um Plano Integrado de Desenvolvimento
Turístico (PIDT), o qual foi executado faseadamente, dada a
especificidades do plano e o volume de investimentos envolvidos.
Para além das intervenções na muralha Islâmica, o PIDT compreendeu
os acessos, estacionamentos, e outros investimentos.
O presente projeto refere-se à empreitada de remodelação das
infraestruturas elétricas, telecomunicações, incluindo TV por cabo,
bem como o fornecimento, montagem e ensaio de materiais e
equipamentos respeitantes a essas infraestruturas, na zona histórica
designada por Vila-a-dentro, em Tavira.
A eletrificação daquela zona foi realizada por meio de rede
subterrânea, a qual consta de rede de distribuição em baixa tensão e
rede de iluminação pública, destinadas a alimentar em boas condições
técnicas os edifícios aí existentes.
As redes de distribuição das telecomunicações e da TV Cabo também
passaram a estar no subsolo.
Para além dos investimentos anteriormente mencionados, na mesma
empreitada foi executado um outro projeto, o qual compreendeu a
requalificação do espaço público existente, bem como a colocação e
substituição de mobiliário urbano diverso.

