Promoção e Capitação Institucional – Programa Operacional do Algarve
FICHA DE PROJETO

1.

Identificação do Projeto

2.

Entidade responsável

3.

Articular para Intervir

pelo arranque do projeto

CCDRAlg – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve + Município de Tavira

pela execução do projeto

CCDRAlg – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve + Município de Tavira

4.

Custo total do projeto

5.

Fontes de financiamento

6.

Prazo de execução

Em outubro de 2010, a UNESCO inscreveu a Dieta
Mediterrânica na “Representative List of the Intangibe
Cultural Heritage of Humanity” no contexto da
“Convention for the Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage”, em sequência da aprovação da
candidatura de Espanha, Grécia, Itália e Marrocos que
indicaram quatro cidades como comunidades
emblemáticas na representação e salvaguarda daquele
património imaterial.
Em Portugal, desde setembro de 2010, está em curso
uma campanha com a finalidade de se juntar ao conjunto
de países em que a Dieta Mediterrânica é reconhecida
como Património Imaterial da Humanidade.
Com base nestas iniciativas e pela sua tipologia a mesma
apenas pode ser apresentada à UNESCO pelo Estado
português. O Ministério da Agricultura, Desenvolvimento
Rural e Pescas assumiu a condução dos trabalhos de
preparação das condições para concretizar uma
candidatura de Portugal, via comunidade emblemática de
Tavira.
A escolha do Governo recaiu em Tavira, situada no
sotavento algarvio, com fundamento no seu património
imaterial ancestral ainda muito vivo em todo o território,
na diversidade paisagística, produtiva, cultural e
identidade fortemente mediterrânica.
A presente candidatura constituiu-se como uma das fases
de operacionalização para a concretização da candidatura
e respetiva apresentação na UNESCO, nomeadamente no
que respeita à promoção da Região e dos seus produtos e
cooperação interinstitucional e inter-regional com
propostas de atuação ao nível do Território,
Desenvolvimento Regional e Promoção e Capacitação
Regional.

Valor base para financiamento: 38.110.47 €

Taxa de cofinanciamento: 70%
Executada

A candidatura agregou a CCDR – Algarve e outros parceiros, e
permitiu a atualização do inventário do Património Cultural
Imaterial da região e o estabelecimento de um Plano de
Salvaguarda com medidas concretas de proteção, que irá
possibilitar um renovado impulso às extraordinárias
potencialidades de Tavira, do Algarve e de Portugal.
O projeto compreendeu a realização de exposições do âmbito
da Dieta Mediterrânica, DVD promocional, seminários e serviços
especializados para a elaboração da candidatura a apresentar à
UNESCO.

