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ENQUADRAMENTO
Reconhecendo a importância social e patrimonial dos bairros residenciais da coroa
urbana de Viseu e elegendo como prioridade a qualidade de vida das suas populações, o
Município empreende um programa de intervenção de requalificação de um conjunto de
12 bairros das freguesias de Viseu, Abraveses e Ranhados.
O “plano de ação”, constituído pelo portefólio de intervenções com projeto já elaborado
ou em desenvolvimento, será executado no horizonte 2017/2018 e é composto por
intervenções em 8 desses bairros.
Os demais aglomerados residenciais terão intervenção no período imediatamente
subsequente, no ano de 2019.
As obras que integram este programa respondem a diferentes necessidades, de acordo
com a situação de cada bairro, nomeadamente: nova infraestruturação de águas, esgotos,
eletricidade; reformulação e reforço da iluminação pública; arborização e ajardinamento
de espaço público; melhoria da acessibilidade, construção de passeios e qualificação de
estacionamento automóvel; construção ou requalificação de equipamentos de apoio aos
bairros.
Para o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, “este programa vai devolver
vida e conferir um padrão elevado de qualidade e atratividade a alguns dos bairros mais
importantes e queridos do concelho. É um novo fôlego à cidade-jardim e para o bemestar de muitos milhares de residentes.”
O Presidente da Câmara destaca ainda “o sentido pragmático deste programa e a
importante cooperação desenvolvida entre Câmara e Juntas de Freguesia na sua
execução. É já, em vários bairros, uma realidade em andamento”.
Ao todo, o plano de obras para 2017 e 2018 beneficiará cerca de 14 mil pessoas e
representa um investimento superior a 2 milhões de euros. Considerando as intervenções
já previstas para 2019, esse valor ascenderá a 4 milhões de euros.
Algumas das intervenções estão já em fase de adjudicação, lançamento ou mesmo
execução.
No dia da apresentação do programa, a 19 de Janeiro, é consignada a obra da 1ª fase da
requalificação do Bairro das Mesuras, na freguesia de Viseu, num investimento de 250
mil euros (suportado pelo Município) e um prazo de execução de 5 meses.
O programa adota o lema “Eu gosto do meu bairro” e desafia a população a conhecer os
projetos e a “dar a cara” pelo seu bairro e pela sua transformação.

OBJETIVOS
1. Fomentar o sentimento de pertença dos residentes, o bem-estar e a inclusão
social.
2. Modernizar infraestruturas públicas obsoletas de saneamento, abastecimento de
água, energia, comunicações ou iluminação pública;
3. Melhorar o ambiente urbano e as zonas verdes, estimulando a utilização social
do espaço público;
4. Incrementar a segurança no espaço público;
5. Promover a acessibilidade de cidadãos com mobilidade reduzida, defender os
“peões” e organizar o estacionamento automóvel.

BAIRROS & PROJETOS 2017/2018
1.

Bairro das Mesuras, Freguesia de Viseu

1.ª Fase – Ano de 2017 (contratualizada a 19 de Janeiro)
Investimento: 264 mil euros.
População aprox.: 1000
Trabalhos: requalificação de passeios, arruamentos, estacionamentos, zonas envolventes dos
prédios, zonas verdes, iluminação pública, rede de abastecimento de águas e drenagem de
esgotos, rede de águas pluviais, sinalização de segurança e passagem para o subsolo de
infraestruturas elétricas e telecomunicações e iluminação pública.

2.ª Fase – Ano de 2018
Investimento: 242 mil euros
Trabalhos: execução de ciclovia, execução de passeios, plantação de espécies arbóreas e rede
de rega, colocação de mobiliário urbano, rede de drenagem de águas pluviais e passagem para
o subsolo de infraestruturas elétricas e de telecomunicações.

2.

Bairro da Misericórdia, Freguesia de Ranhados

Intervenção em curso
Investimento: 105 mil euros
População aprox.: 1000
Trabalhos: execução de muros de suporte em granito, pavimentação de zonas de circulação
pedonal, requalificação de uma eira, drenagem de águas pluviais, iluminação pública,
tratamento de zona verde e colocação de equipamentos fitness.

3.

Bairro da Quinta de São José, Freguesia de Viseu

Intervenção –2017
Investimento: 583 mil euros
Projeto já elaborado
População aprox.: 4000
Trabalhos: requalificação de passeios, arruamentos, estacionamentos, zonas envolventes dos
prédios, zonas verdes com plantações de novas árvores e espécies arbóreas, iluminação pública,
rede de abastecimento de águas e drenagem de esgotos, rede de águas pluviais, sinalização de
segurança, criação de rotunda para organização de tráfego e redução de sinistralidade,
requalificação do polidesportivo, com a execução de piso em relva sintética e tratamento da
zona envolvente, construção de anexo de apoio ao polidesportivo e iluminação pública.

4.

Urbanização do Viso Sul, Freguesia de Ranhados

Intervenção – Anos de 2017 e 2018
Projeto em desenvolvimento
Investimento: 100 mil euros
População aprox.: 1400

Trabalhos: reparação de passeios danificados, rebaixamento de lancis nos passeios em acessos
a passadeiras, execução de passeios em troços de arruamento, marcação dos lugares de
estacionamento, colocação de árvores novas, acessibilidades a pessoas com mobilidade
condicionada nos passeios, reforço da iluminação pública, execução da sinalização horizontal e
vertical, substituição de tampas das caixas de ramal de esgoto.

5.

Bairro de Santa Rita, Freguesia de Abraveses

Intervenção – 2018
Projeto em desenvolvimento
Investimento: 465 mil euros
População aprox.: 600
Trabalhos: requalificação de passeios, arruamentos, estacionamentos, zonas verdes com
plantações de novas árvores, iluminação pública com passagem para o subsolo de
infraestruturas elétricas, rede de abastecimento de águas e drenagem de esgotos, rede de
águas pluviais, sinalização de segurança.

6.

Bairro de Santo Estevão, Freguesia de Abraveses

1ª Fase - Intervenção – 2018
Projeto em revisão
Investimento: 120 mil euros
População aprox.: 1200
Trabalhos: verificação de infraestruturas, pavimentação de passeios, organização de
estacionamento.

7.

Bairro de Gumirães, Freguesia de Viseu

Intervenção – 2018
Projeto em desenvolvimento
Investimento: 50 mil euros
População aprox.: 3000
Trabalhos: requalificação de passeios, estacionamentos, sinalização de segurança, mobilidade
(paragem de autocarros) e recolha de resíduos sólidos.

8.

Bairro de Chevis, Marzovelos, Freguesia de Viseu

Intervenção – 2018 e 2019
Projeto em desenvolvimento
Investimento: a definir
População aprox.: 1000
Trabalhos: requalificação de passeios, arruamentos, estacionamentos, zonas verdes com
plantações de novas árvores, iluminação pública, rede de águas pluviais, sinalização de
segurança.

NÚMEROS & FACTOS
 8 bairros residenciais serão intervencionados em Viseu até 2018.
 Cerca de 14 mil residentes beneficiados até 2018.
 Investimento municipal superior a 2 milhões de euros em 8 bairros, até 2018.
 Execução realizada através de contratualização com Juntas de Freguesia.
 1ª fase da requalificação do bairro das Mesuras contratualizada a 19 de Janeiro
e com execução num prazo de 5 meses.

Intervenções prioritárias pós-2018
Bairro
Bairro
Bairro
Bairro
Bairro
Bairro

de Gumirães, Freguesia de Viseu (2ª fase)
de Santo Estevão (2ª fase), Freguesia de Abraveses
da Quinta da Carreira, Freguesia de Viseu
da Quinta da Longra, Freguesia de Viseu
do Vale de Abraveses, Freguesia de Abraveses
de Viso Norte, Freguesias de Viseu e Rio de Loba

Estimativa financeira global: 2 milhões de euros

