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Memorando de apresentação 

20 Outubro 2016 

 

 

O que é o “Viseu Arena”? 

O VISEU ARENA é a futura grande sala de espetáculos e recinto multiusos de Viseu, resultante 

de uma operação de reconversão, upgrade técnico e restyling global do Pavilhão Multiusos da 

cidade, construído em 2003. 

O VISEU ARENA é projetado como sala de espetáculos moderna e de elevada qualidade, 

conforto e atratividade, com capacidade estimada para cerca de 4000 pessoas, e recinto apto 

para a organização de eventos públicos (culturais, desportivos, gastronómicos, económicos, 

sociais, e de family shows) e realizações corporate (congressos ou encontros empresariais). 

O equipamento, que pretende ser uma referência na Região Centro de Portugal, com potencial 

de atração de eventos nacionais e internacionais e de públicos regionais, nacionais e ibéricos, 

deverá ter projeto concluído até final de Julho de 2017 e obras concluídas até Julho de 2018. 

 

Quais são os principais objetivos do Viseu Arena? 

O equipamento e a sua programação principal visam inserir Viseu no mapa nacional e ibérico 

da oferta de espetáculos culturais, reforçando a sua dinâmica cultural local, consolidando a sua 

centralidade e a atratividade regionais e contribuindo, de forma direta, para a sua promoção 

enquanto polo cultural e destino turístico do Centro-Norte de Portugal, traduzida num 

incremento da oferta para residentes e do número de visitantes e turistas. 

Por outro lado, o Viseu Arena visa gerar oportunidades de desenvolvimento de competências 

empresariais e técnicas locais ligadas às indústrias criativas, culturais e turístico, com impacto 

positivo no empreendedorismo e no emprego local. 
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O seu funcionamento regular enquanto sala de espetáculos e recinto de realizações gerará 

atividades e fornecimentos de especialidade em setores tecnológicos, audiovisuais, de 

comunicação, segurança e restauração. 

 

O que visa e estabelece o acordo entre Município de Viseu, VISEU MARCA e 

ARENA ATLÂNTICO? 

O acordo celebrado a 20 de Outubro de 2016 entre o Município de Viseu (proprietário do 

equipamento e principal ator de desenvolvimento local), a VISEU MARCA (associação de city 

marketing de Viseu e responsável pela organização de eventos de referência, como a Feira de 

São Mateus) e o ARENA ATLÂNTICO (sociedade gestora do MEO ARENA, especializada na 

gestão de espaços multiusos e com especiais competências internacionais nos domínios da 

programação cultural e de espetáculos e da bilhética e controlo de acesso), visa desenvolver um 

projeto inovador, sustentável e credível de desenvolvimento, execução, gestão e exploração 

futura do VISEU ARENA, segundo os objetivos e timings definidos. 

 

Com que datas? 

O acordo de cooperação tem um horizonte temporal de cinco anos, a contar da data da sua 

assinatura. Os projetos de execução e de especialidade estarão concluídos até final de Julho de 

2017 e as obras de adaptação, restyling, up-grade técnico e equipamento concluídas até Julho 

de 2018. Simultaneamente, será desenvolvido um modelo de gestão e programação do 

equipamento, que envolverá as partes, em termos a definir. 

 

Quais as responsabilidades dos parceiros? 

Enquanto proprietário do equipamento e principal ator de desenvolvimento local, o Município 

garante a realização do investimento na requalificação do Multiusos de Viseu tendo em vista 

um upgrade infraestrutural, tecnológico, de segurança, acolhimento e hospitality de visitantes, 
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patrocinadores e operadores económicos, contribuindo ainda para viabilizar uma solução local 

de gestão, exploração e promoção. 

A VISEU MARCA garantirá uma cooperação ativa na promoção do Viseu Arena, 

disponibilizando-se para integrar uma solução local de gestão e exploração do equipamento 

com recursos humanos qualificados, em termos a contratualizar, contribuindo ainda para a 

captação de eventos corporate de dimensão adequada e de patrocinadores e sponsors. 

A Sociedade ARENA ATLÂNTICO compromete-se a colaborar ativamente no processo de 

elaboração de projetos para a requalificação do Multiusos de Viseu, na construção de um 

modelo de exploração, gestão e marketing, no apoio à programação e ao estabelecimento de 

patrocínios e parcerias, na implementação de um sistema de bilhética e controlo de acessos, 

dispondo-se a participar no futuro contrato de parceria entre as partes. 

 

Qual o investimento associado à execução do Viseu Arena? 

O Município de Viseu deverá investir cerca de 2,5 milhões de euros nas obras de requalificação 

do Multiusos e na reconversão em Viseu Arena, incluindo a construção de requisitos acústicos 

adequados (atualmente inexistentes), o aumento da capacidade de bancadas, a beneficiação 

estética e térmica do edifício, a construção de novos sanitários, camarotes e zonas de bar, a 

melhoria das condições de “hospitalidade”, circulação e acessibilidade, a adoção de um sistema 

de segurança (segundo a legislação em vigor), de ventilação e de controlo de acessos, entre 

outros aspetos. 

 

No seu cartaz principal, quantos espetáculos receberá por ano o Viseu 

Arena? 

Excluindo outros eventos públicos, corporate ou family shows, o Viseu Arena deverá receber, 

em velocidade de cruzeiro de exploração, entre 15 a 20 espetáculos culturais durante um ano. 


