
 
 

 

 

Designação do projeto | Tavira todo o ano com a Dieta Mediterrânica 

Código do projeto | ALG-04-2114-FEDER-000007 

Objetivo principal | Promoção de atividades direcionadas para segmentos de Turismo Cultural, Religioso e 

Natural 

Região de intervenção | Tavira  

Entidade Beneficiária | Município de Tavira 

Data de aprovação | 07-03-2017 

Data de início | 01-08-2016 

Data de conclusão | 30-06-2018 

Custo total elegível | 265.996,00 € 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 159.598,60 € 

Objetivos, atividades e resultados esperados  

Com a operação "Tavira todo o ano com a Dieta Mediterrânica" pretende-se valorizar e promover 

iniciativas da Dieta Mediterrânica DM, enquanto Património Cultural Imaterial da Humanidade - PCI, que 

permitam a valorização e aumento da competitividade do território, aumentando o nº de turistas e 

combatendo a sazonalidade. Para atingir estes objetivos gerais pretende-se alcançar os seguintes os 

objetivos específicos: 

- Contribuir para o plano de Salvaguarda da DM; 

- Efetuar passeios de interpretação do território, com demonstrações em torno dos saberes-fazeres 

mediterrânicos, promovendo novas rotas turísticas, centradas em recursos e produtos endógenos, artes, 

saberes e produção cultural; 

- Elaborar guias com rotas temáticas da DM, enquanto instrumento turístico que divulgue este legado; 

- Identificar os elementos que são considerados como espaços essenciais na manutenção da identidade, 

através da colocação de sinalética; 

- Registo vídeo de algumas manifestações da DM - pretende-se a elaboração de filmes documentais e vídeos 

promocionais que irão ser uma importante ferramenta de promoção turística a ser difundida em certames, 

unidades hoteleiras, seminários, redes sociais e páginas web do município;  

- Conferência Internacional - Discutir e refletir com parceiros e investigadores internacionais a melhor forma 

de estudar e salvaguardar a DM; 

- Feira da Dieta Mediterrânica, que desperta um elevado interesse regional, nacional e internacional pela 

sua valia económica e ambiental ligada às produções tradicionais, evidenciando-se preocupações 

educativas e pedagógicas que visam a transmissão deste valioso património cultural às gerações vindouras; 

             

          


