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Cuidar, modernizar e reinventar “A Melhor Cidade para Viver”.
 

O Plano de Obras Municipais de Viseu do Centenário é um referencial dos principais investimentos 
urbanos promovidos pela Câmara Municipal no horizonte do ano 2020, adotado no ano em que se 
assinala o centenário dos Paços do Concelho.

Este Plano constitui assim, simultaneamente, uma projeção das principais realizações físicas        
previstas para a paisagem urbana de Viseu e na sua vivência social, ambiental, económica e           
cultural, e uma evocação do “Plano de Obras Municipais” de 1876, fundador da “Cidade Moderna” 
e das suas principais concretizações: para além dos Paços do Concelho, o Mercado 2 de Maio e as 
atuais ruas Formosa e Dr. Luís Ferreira.

Parte significativa das obras aqui apresentadas estão enquadradas no Plano Estratégico de             
Desenvolvimento Urbano (PEDU), candidatado pelo Município ao Portugal 2020, entretanto       
aprovado e contratualizado, com mais de 11 milhões de euros de financiamento comunitário.

Reabilitação urbana e revitalização do Centro Histórico, mobilidade e acessibilidades, requalificação 
da rede escolar, regeneração da habitação social, valorização dos Mercados Municipais e                    
requalificação dos parques urbanos e de lazer são os principais domínios de intervenção.

Ao todo, o Plano representa um investimento municipal de 26 milhões de euros.

Para o Presidente da Câmara, Almeida Henriques, “o Plano Municipal de Obras do Centenário traduz 
um ciclo de investimento ambicioso e reformista, mas profundamente inclusivo e humano, com 
sensibilidade ambiental, económica e cultural. Com esta iniciativa mais não fazemos do que cuidar, 
modernizar e reinventar ‘A Melhor Cidade para Viver’”.

30 Junho 2016
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7 Domínios de Intervenção



Investimentos

                          Fontes de financiamento

 

 

                    

Mobilidade e Acessibilidades  6,7 M€

Rede Escolar         2 M€

Parques Urbanos e de Lazer   1,9 M€

Habitação Social       2,9 M€

Reabilitação Urbana      5,4 M€

Mercados Municipais     1,8 M€

Âncoras do Centro Histórico  5,1 M€

TOTAL            25,8 M€

Fundos Comunitários     19,6 M€

Orçamento Municipal     6,2 M€
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 Continuar a levar vida onde ela existiu.

- Revitalização da Praça do Mercado 2 de Maio. Devolver o Mercado 2 de Maio à cidade fazendo dele a praça de eventos de 
eleição de Viseu é um dos objetivos da operação. Localizado no coração da malha antiga, é o maior espaço público existente, 
lugar de desafogo e com potencialidades funcionais únicas. A sua dimensão, o potencial funcional e a complementaridade 
com os espaços que o rodeiam convertem-no numa praça com especial vocação de acolhimento de eventos públicos,       
nomeadamente de cariz cultural, e de realização de “mercados” e atividades económicas de diversa ordem. A futura       
intervenção visa dotar o espaço de condições de usabilidade e conforto enquanto praça de eventos e mercados ao longo de 
todo o ano, assim como para os negócios e esplanadas ali instalados. O Mercado poderá, dessa forma, funcionar em diversas 
valências 365 dias por ano, em boas condições de atratividade económica e social, afirmando-se como âncora do Centro    
Histórico.

Reabilitação Urbana



- Requalificação das ruas Cónego Martins, Soar de Cima e João Mendes. O atual 
estado de conservação destas artérias do coração histórico da cidade justificam uma 
intervenção que possa apoiar e incentivar a regeneração do seu edificado e ambiente 
social. A intervenção passará pela requalificação das infraestruturas e pela              
instalação de espécies arbustivas/arbóreas, investirá na mobilidade para peões, 
regulará o estacionamento, entre outras dimensões.

Reabilitação Urbana



- Requalificação do espaço público do Bairro Municipal da Cadeia. A reabilitação e revitalização do bairro histórico de 
Viseu passa também pela requalificação do seu espaço público, conferindo-lhe as melhores condições de sociabilidade, lazer,      
acessibilidade e segurança. Neste âmbito serão tratados os espaços agora “expectantes”, resultantes das demolições das 
habitações ocorridas e a sua conversão em locais de lazer. O projeto irá considerar uma área de 13000m2 e incluirá a criação 
de percursos acessíveis e distintos a peões e automóveis, a regulação do estacionamento, a reabilitação ou criação de      
espaços verdes e zonas de lazer públicas, o tratamento dos valores ambientais e a instalação de infraestruturas e mobiliário 
urbano.

Investimento previsto: 5,4 milhões de euros

Reabilitação Urbana



Recriar espaços comerciais públicos atrativos para valorizar a economia local,
o emprego e o turismo

A redinamização do comércio, a promoção da multifuncionalidade de equipamentos e a fixação de novas âncoras funcionais 
na cidade fazem desta intervenção uma prioridade. Elege-se assim a reabilitação dos dois Mercados Municipais de Viseu, 
incluindo a sua refuncionalização (inclusão de novos serviços):

 - Mercado Municipal 21 de Agosto. A intervenção visa uma revolução nas condições ineficientes do equipamento e inverter 
radicalmente a trajetória de perda económica e social sentida há vários anos. A operação irá dotar o espaço de todas as     
condições de eficiência energética, usabilidade, acessibilidade e conformo. No piso superior do corpo principal, serão criadas 
novas valências funcionais, integrando a instalação de serviços públicos, e reorganizadas as áreas comerciais. No piso      
inferior, será requalificada a área de mercado e o parque de estacionamento, sendo criadas áreas verdes na envolvente.

Mercados Municipais



- Reabilitação do Mercado 2 de Maio. A operação visa regenerar o edificado do Mercado, constituído por dois corpos que 
ladeiam o espaço público da Praça do Mercado (que será também alvo de reabilitação). Estes dois volumes são atualmente 
ocupados por um conjunto de estabelecimentos comerciais, de restauração e bebidas, e apresentam várias patologias      
críticas, que é urgente resolver, contribuindo também para uma maior atratividade da praça. A intervenção respeitará e     
preservará as atuais características funcionais, arquitetónicas e construtivas do conjunto.

 

Investimento Previsto: 1,8 Milhões de Euros

Mercados Municipais



Reabilitar património edificado para atrair atividades e pessoas

A reabilitação de edifícios-chave do Centro Histórico é um fator determinante para a qualificação do ambiente urbano, a      
revitalização social e económica e a melhoria da oferta de serviços à sua população.

São exemplos das intervenções a realizar:

 
- Ampliação do Viriato Teatro Municipal. A ampliação do Teatro Municipal a partir da reconversão do espaço das antigas    
instalações da “Aprogel”, visa não só colmatar uma necessidade imediata de armazenagem de equipamentos e materiais do 
Teatro Viriato, como também disponibilizar um espaço polivalente associado a atividades de teatro, à escola de dança, a    
projetos em residência e a apresentações formais e informais para pequenas audiências. Permitirá, assim, a diversificação 
das atividades desenvolvidas no equipamento.

Âncoras no Centro Histórico



- Requalificação e ampliação da Casa Amarela. Aqui funcionam o Arquivo Distrital e o Arquivo Municipal de Viseu. A      
recuperação daquele património e a ampliação da infraestrutura existente para uma propriedade municipal contígua, com 
frente para a rua João Mendes, são os objetivos da operação que visa proteger e valorizar o património arquivístico e a      
memória documental da cidade e da região, cumprindo as exigências técnicas e de segurança.

- Reabilitação do edifício do Orfeão de Viseu. Edifício notável e emblemático da rua Direita, com significativo valor      
arquitetónico, a obra permitirá a instalação de várias funções de cariz cultural, educativo e social, designadamente no 
âmbito do programa VISEU EDUCA. Contribuirá para a reocupação social e económica da mais marcante artéria do Centro 
Histórico.

Âncoras no Centro Histórico
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- Requalificação do edifício-sede da Águas de Viseu. Localizado na rua Dr. Luís Ferreira e Travessa de São Domingos, este é 
um dos edifícios históricos de Viseu e de comprovado valor patrimonial. A instalação deste serviço municipalizado, com 45 
mil clientes, radicará, diariamente, mais de 100 colaboradores municipais na área e outros tantos clientes.

- Casa das Associações Culturais e Atendimento do Viseu Estaleiro-Escola. Visa-se a readaptação da sede das antigas Juntas 
de Freguesia de Santa Maria e São José a novos usos, designadamente, para a “Casa das Associações Culturais de Viseu”      
(espaço partilhado e de co-working para associações sem sede) e para instalar o gabinete de atendimento de investidores e 
proprietários/residentes do “Viseu Estaleiro-Escola”.

 

Âncoras no Centro Histórico



- Requalificação da Casa das Bocas – Unidade de Saúde Familiar. Numa casa senhorial datada do inicio do Século XVIII, situ-
ada na Rua João Mendes, a quem os viseenses dão o nome “Casa das Bocas” devido à notoriedade das suas magníficas gárgu-
las, será instalada uma Unidade de Saúde Familiar. O investimento tem em vista a prestação de cuidados de saúde primários 
em condições de qualidade aos residentes no centro histórico de Viseu, e a existência de um serviço público âncora no centro 
da cidade, com uma intensa utilização quotidiana, contribuindo também para a regeneração social daquela rua. A Unidade 
ocupará uma área útil de 511 m2 e uma área bruta de 818 m2.

 

Investimento estimado: 5,1 milhões de euros

 

Âncoras no Centro Histórico



Mais eficiência e inteligência ao serviço das pessoas e do ambiente

- Centro de Operações de Mobilidade de Viseu. A antiga central de transportes municipal será reconvertida num interface 
moderno, inteligente e confortável, servindo em melhores condições os diferentes operadores interurbanos e internacionais 
de transportes públicos, incluindo os transportes urbanos de Viseu. Será ainda feita a adaptação deste equipamento para a 
intermodalidade, integrando o equipamento na rede de mobilidade suave (MUV Bike). Com a reabilitação do edifício, será 
instalado o novo Centro de Operações para a Mobilidade de Viseu, unidade de inteligência e coordenação da gestão de trânsi-
to, da rede de mobilidade suave, dos sistemas de bike sharing, car sharing e “Demand Responsive Transport”.

 

 

Mobilidade e Acessibilidades



- Plano de Mobilidade Suave (1ª fase). Trata-se da criação da primeira rede de               
ciclovias urbana da cidade, a ser construída até 2018. Terá uma extensão de quase 6 
km (5,7 km) e aposta no núcleo da cidade, com maior tráfego e movimentos            
pendulares, ligando um conjunto importante de equipamentos públicos ao centro 
administrativo e à zona histórica. Ligados ficarão pontos importantes de utilização 
intensiva e frequente, como o Hospital de São Teotónio, a Universidade Católica, a 
Biblioteca Municipal, o parque Aquilino Ribeiro, a Escola Secundária Alves Martins, o 
RIV, o Instituto Politécnico de Viseu, a Central de Transportes, o parque do Fontelo, a 
radial de Santiago, a ecopista do Dão. Também o Centro Histórico é abrangido: a rua 
do Comércio, a Praça Dom Duarte, o adro da Sé, o largo Pintor Gata, assim como a 
rua Dr. Nunes de Carvalho e o Largo Major Teles.

 

 

Mobilidade e Acessibilidades

 



- Requalificação da EN 229 - Rotunda do Matadouro. Com uma extensão de 300 
metros, a operação visa um alargamento da via para duas faixas de rodagem com 7 
metros cada, com duas vias em cada sentido, separador central, passeios, placa     
central de 30 metros para regular trânsito na zona de ligação ao Bairro São João da 
Carreira e de um troço de via a criar (com ligação à Av. Nova da Esculca). Está prevista 
a demolição parcial do pavilhão da antiga “Tevisil”. Serão reformuladas as                   
infraestruturas e sinalização. Será realizado tratamento paisagístico da zona da 
rotunda, com espaços afetos à plantação de árvores. Esta obra permite a regulação 
do trânsito pedonal e automóvel, fortemente congestionado e com forte                   
concentração urbana.

 

 

Mobilidade e Acessibilidades



- Requalificação da Av. Capitão Homem Ribeiro. A operação, de significativa dimensão, intervirá no troço entre as      
instalações da Portugal Telecom e a Rotunda Cibernética, numa extensão de 190 metros, e na ligação ao Parque Urbano da 
Aguieira, através de um pequeno troço de via. A Av. Capitão Homem Ribeiro terá uma plataforma, formando duas faixas de 
rodagem com 7 metros cada, com duas vias em cada sentido, separador central e passeios com dimensão até 7,5 metros. 
Serão demolidos os edifícios dos CTT e Empresa de Camionagem União do Sátão e o atual parque de estacionamento      
existente será reformulado.

 

 

Mobilidade e Acessibilidades



- Requalificação da EN 16 - Rotunda da Casa de Saúde. A intervenção abrange num troço da atual EN16 numa extensão de 
240 metros, com alargamento que formará duas faixas de rodagem com quase 7 metros cada, com duas vias em cada senti-
do, separador central e passeios e rotunda de regulação de trânsito nas entradas e saídas da Casa de Saúde e Colégio da Via 
Sacra. Está prevista a demolição das construções existentes nos terrenos a ocupar pela via, localizados entre a Casa de Saúde 
e terrenos do ICNF. Serão reformuladas as redes de infraestruturas e criados espaços verdes.

 

 

Mobilidade e Acessibilidades



- EN 16- Arruamentos Designados por Rua A4, B1 e B2 do PP1-UOPG 1.1. Esta obra 
permite a concretização do Plano Diretor Municipal e do próprio Pano de Pormenor, 
reformulando e melhorando o acesso à zona de Santo Estevão. A intervenção ocorre 
em três troços de via; Rua A4- (via de acesso a Santo Estevão) com uma extensão de 
cerca de 280 metros; Rua B1 de ligação à Av. da Europa, com extensão de 80 metros; 
e Rua B2, paralela à Av. da Europa com extensão de 251 metros.

 

Investimento estimado: 6,7 milhões de euros

 

 

Mobilidade e Acessibilidades



Reabilitar para repovoar e desenvolver socialmente

- Reabilitação das Habitações Sociais do Bairro Municipal da Cadeia. Resgatar os 
tempos áureos deste património social e arquitetónico da cidade (classificado como 
Conjunto de Interesse Municipal em 2015), em condições de modernidade na            
habitabilidade e no respeito pela identidade do edificado e da comunidade, é o        
objetivo da intervenção. Presentemente, grande parte das 87 habitações estão       
descaracterizadas e destituídas de condições mínimas. A reabilitação abrangerá    
trabalhos de interior e exterior do edificado, com cuidados de eficiência energética e 
comportamento térmico, assim como de recuperação das características originais do 
projeto do Bairro. Prevê-se ainda uma oferta de habitação a custos acessíveis,            
dirigida aos jovens em particular, que lhes permita fixarem-se no centro da cidade e 
contribuir para o seu rejuvenescimento e repovoamento do Bairro.

 

 

Habitação Social



Habitação Social

- Novas funcionalidades do Bairro Municipal. Esta ação centra-se na reabilitação específica de algumas das habitações devo-
lutas do Bairro Municipal da Cadeia, para ai se instalarem equipamentos socioculturais e se promover multifuncionalidade 
e miscigenação. São exemplos da intervenção a “Casa da Memória”, espaço de valorização dos diferentes tempos de existên-
cia do Bairro (passado, presente e futuro) e dos seus habitantes, com diversas funções e atividades, voltadas para a cultura, 
a criatividade, a cidadania e a relação intergeracional, a criação de Residências Artísticas em cinco habitações devolutas ou 
a instalação dos serviços de aconselhamento técnico do “Viseu Estaleiro-Escola”.

 

Investimento estimado: 2,9 milhões de euros

 



Requalificar para educar melhor

- Requalificação da Escola Básica Grão Vasco. A operação abrange todo o edificado da escola, melhorando as condições de 
eficiência, conforto, segurança, polivalência e acessibilidade. O projeto assumirá uma forte aposta na obtenção de ganhos de 
eficiência energética e conforto térmico. O exterior e a envolvente, nomeadamente de acesso ao equipamento, não serão 
esquecidos. Será requalificada a entrada de serviço e criado novo acesso pedonal, com controlo eletrónico. Os acessos serão 
também novos, tais como as zonas de recreio, o mobiliário urbano e as áreas verdes. A Escola será integrada na rede de mobi-
lidade suave e terá um parque de estacionamento dedicado.

 

 

Rede Escolar



- Requalificação da Escola Secundária Viriato. A intervenção proposta consiste numa remodelação e qualificação do edifica-
do atual, melhorando as suas condições de conforto e acessibilidade, de funcionamento e eficiência energética. A operação 
segue a reabilitação já efetuada ao Pavilhão Desportivo da Escola.

Investimento estimado: 2 milhões de euros

 

 

Rede Escolar



Novo impulso à cidade-jardim

- Parque Linear de Santiago. A intervenção visa naturalizar um parque originalmen-
te criado com o propósito de albergar a Feira Semanal, transformando-o num verda-
deiro parque verde de fruição familiar, contendo várias zonas de recreio e lazer. Será 
integrada no Parque o espaço contíguo anexo à Quinta Agrária, na margem esquerda 
do rio, convertendo este um espaço num bosque natural, sem exigências de consu-
mos de água que ponham em causa a sua sustentabilidade. O projeto contempla 
ainda a substituição de áreas pavimentadas por espaços arborizados, ajardinados e 
relvados. O reforço da arborização permitirá criar pomares, reforçar a galeria ripícola 
e criar uma orla arbórea com diferentes espécies a pensar nas diferentes estações do 
ano. Serão ainda dedicadas áreas para equipamento infantil e áreas desportivas.

 

 

Requalificação Parques Verdes e de Lazer



Requalificação Parques Verdes e de Lazer

- Mata do Fontelo. A intervenção consiste numa reforma profunda deste património histórico e natural de Viseu, conservado 
os seus traços arquitetónicos identitários. A alameda de acesso será requalificada tal como toda a rede de percursos      
pedestres. Serão implementadas soluções de integração paisagística do Estádio na Mata e um plano de sinalização. O      
investimento inclui a valorização e identificação do Parque Arbóreo da Mata. Serão criadas áreas de recreio infantil,      
reconvertido o Parque de Campismo e beneficiado o circuito da natureza. Serão recuperadas também as várias fontes e lagos. 
Finalmente, a intervenção inclui também a valorização e integração dos espaços verdes adjacentes ao Solar do Vinho      
do Dão.

 

Investimento estimado: 1,9 milhões de euros
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