


A Associação Oncológica do Algarve (AOA) está a organizar em 

coorganização com a Câmara Municipal de Tavira (CMT), com a 

União de Freguesias de Tavira e com a Taviraverde, o evento MOVE. 

Tavira, a decorrer no dia 19 de março. 

Trata-se de um evento desportivo, de cariz social, que é dinamizado 

pela 15ª vez e este ano, terá os seguintes objetivos:  

 – Alertar para a prevenção do cancro, em particular da mama (por 

nesse mês se assinalar o "Dia da Mulher" e o "Dia do Pai");

– Promover a manutenção de um estilo de vida saudável através da 

prática desportiva;

– Angariar fundos para esta causa de luta contra o cancro e apoio 

ao doente oncológico e familiares.

A ideia será desenvolver uma Marcha/Corrida, com dois percursos de 

5 e 10 Kms, com Partida na Praça da República, em Tavira. 

Haverá também a opção de participação virtual (para que cada 

participante possa aderir à ação mesmo que não se possa deslocar 

a Tavira), com a possibilidade de praticar qualquer tipo de desporto. 

Para todos os que dão um essencial apoio a este evento, a AOA 

compromete-se a divulgar o vosso contributo da melhor forma, pro-

porcionando a maior visibilidade que está ao seu alcance, conforme 

determinado no presente documento.



A nossa escala de apoios prevê escalões de contraparti-

das para diferentes montantes de contribuição. Assim, 

pode escolher o valor com que pretende contribuir 

sabendo que haverá equidade na extensão das contra-

partidas face ao peso da sua contribuição.

Para além de um apoio monetário pode optar também 

por um apoio em género, doando diretamente algo 

necessário ao evento. O seu escalão de contrapartidas 

será calculado consoante o valor dos géneros com que 

contribua, sendo necessário uma fatura ou documento 

comprovativo.

Logo que recebamos a sua contribuição e documen-

tação necessária, emitiremos um recibo de donativo, 

dedutível no IRS/IRC, no valor da contribuição.



    

Publicidade Pré-Evento

Publicidade no Evento

 

     

     

* Correspondente a uma inscrição (com direito a kit solidário) por cada 100€ de valor patrocinado (até ao máx. 20 inscrições)

** Publicidade patrocinada no Facebook e Instagram, com 1 mês de antecedência ao evento. Limitado aos primeiros 4 patrocinadores deste escalão.

*** O valor de 2500€ é considerado PREMIUM, ou seja, tem patrocínio exclusivo num item do merchandising do evento (por exemplo, t-shirt, saco/mochila, 
cantil ou outros que se possam aplicar), enquanto que o valor de 1250€ dará direito a publicidade partilhada.

**** Admitem-se exclusivamente faixas horizontais para colocação / exibição em local devidamente determinado pela organização para esse efeito.

***** A publicidade da empresa (flyers, brochuras, cartões, etc.) será colocada dentro dos sacos de algodão reutilizáveis do evento a distribuir pelos inscritos 
na iniciativa. Esse material deverá chegar à AOA um mês antes do dia do evento.

****** Área do recinto reservada para colocação/exibição de material do patrocinador, tal como produtos, viaturas, insufláveis, bandeirolas, etc. Inclui o 
pórtico insuflável da partida/chegada do evento. O transporte, montagem e desmontagem do material é da responsabilidade do patrocinador, respeitan-
do o cronograma e horários do evento.

Inscrições e Kits do Evento *

Redes Sociais AOA

Websites

Nota de Imprensa e Comunicação Social

Cartazes

Flyers

Serviço de publicidade paga **

Merchandising do Evento ***



Esperamos poder 
contar consigo!
Toda a ajuda é bem-vinda e sem a sua este evento não 
terá decerto a mesma dimensão. Para mais informações, 
por favor, contacte-nos.

Gabinete de Eventos, Comunicação e Relações Públicas 
Rua Manuel Belmarço, nº 28, 1º Esq.º, 8000-390 Faro

move.tavira@aoa.pt  |  289 807 531  |  www.aoa.pt


