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ENQUADRAMENTO 

 

O Município de Viseu apresentou ao PORTUGAL 2020 a sua candidatura de “Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano” (PEDU), a 30 de setembro de 2015. 

Esta iniciativa constitui o quadro estratégico que abre portas à constituição do Município 
de Viseu enquanto Autoridade Urbana no PORTUGAL 2020 (condição exclusiva para os 
“centros urbanos de nível superior”) e o seu acesso a financiamento comunitário tendo 
em vista a realização de investimentos estruturantes nos domínios da regeneração da 
Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Viseu, da inclusão de comunidades socialmente 
desfavorecidas (em particular relacionada com os Bairros Sociais) e da promoção de uma 

mobilidade urbana eficiente e sustentável. 

Os programas estratégicos “VISEU PRIMEIRO 2013/2017” (Dez. 2013), “VISEU VIVA” (Set. 
2014) e “VISEU EDUCA” (Set. 2014) configuram os principais referenciais estratégicos do 

PEDU de Viseu.  

Observando o enquadramento regulamentar do PORTUGAL 2020, que preestabelece 
objetivos estratégicos e tipologias de investimento, o PEDU de Viseu é composto por 3 
grandes planos de intervenção, a realizar até ao termo do PORTUGAL 2020 (2022): 

� Plano de Ação de Regeneração Urbana; 

� Plano de Ação Integrado para Comunidades Desfavorecidas; 

� Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. 
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ANÁLISE SWOT (Síntese) 
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5 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 

1. REFORÇAR E QUALIFICAR A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE CONCELHIA. 

Considera-se estratégico complementar a beneficiação prevista das ligações inter-
regionais de Viseu com a melhoria dos transportes públicos rodoviários e o forte 
incentivo à sua utilização social, em meio urbano e não urbano, bem como o fomento do 
recurso quotidiano aos meios de transporte suave. 

2. POTENCIAR A ATRATIVIDADE SOCIOECONÓMICA. Localizando-se numa região de 

baixa densidade, é fulcral que Viseu, Cidade-Região, reforce a sua capacidade de atração e 
potencial de desenvolvimento, mediante a regeneração e revitalização do seu centro 
histórico, o reforço da ligação urbano-rural, o aproveitamento dos polos de ensino 
superior e do capital humano, a aposta na inovação e crescimento inteligente em prol da 

competitividade, e a melhoria do ambiente urbano e das condições habitacionais. 

3. COMBATER AS ASSIMETRIAS SOCIAIS E TERRITORIAIS / PROMOVER A COESÃO. É 

decisivo que Viseu consiga reduzir as assimetrias sociais e territoriais, combatendo os 
fenómenos de risco e exclusão que afetam as comunidades residentes na ARU e nos 
bairros sociais centrais (analfabetismo, desemprego, baixa escolaridade, etc.) e de 
envelhecimento, despovoamento, degradação do edificado e perda de vitalidade 

económica em zonas de fundo rural. 

4. DINAMIZAR ATIVIDADES ECONÓMICAS E A CRIAÇÃO DE EMPREGO. É prioritária a 

dinamização das atividades económicas e do emprego, potenciando setores em 
crescimento (turismo, TIC, agroalimentar, enologia, industrias criativas, …) e a 
requalificação de empresas e recursos humanos dos setores em forte declínio (passagem 

da construção nova para a reabilitação). 

5. PROMOVER A INCLUSÃO E COMBATER O ENVELHECIMENTO. Às áreas muito 

envelhecidas (ARU e bairros sociais centrais) aliam-se áreas em acelerado processo de 
envelhecimento. A resposta a este desafio tem de ser dada de forma abrangente. Ao 
necessário apoio social tem de se aliar uma intervenção preventiva pró-natalidade e em 

prol da fixação dos jovens e da população ativa.  
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Principais intervenções 

 

Nota: são referidas como “Ações Complementares” intervenções previstas pelo Município no âmbito 

da Estratégia de Desenvolvimento Urbano que não são elegíveis para efeitos de financiamento 

comunitário na candidatura. 

 

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

� Melhoria do interface dos transportes públicos urbanos e criação do Centro da 

Mobilidade de Viseu. 

� Introdução da 1ª fase da rede ciclável e de sistemas de sharing. 

� Melhoria do serviço de transportes públicos em termos de períodos de funcionamento, 
frequência das viagens, e ampliação da rede de cobertura (Ação Complementar no âmbito 

da nova concessão do Sistema de Transportes Urbanos). 

� Reestruturação e melhoria das ligações dos transportes públicos entre os principais 
polos de atração e de destino das viagens (Ação Complementar no âmbito da nova 

concessão do Sistema de Transportes Urbanos). 

� Introdução do tarifário integrado nos transportes públicos. 

� Sistemas de informação ao utente e de monitorização da rede. 

� Melhoria da cobertura dos transportes públicos com o sistema “on demand” (Ação 

Complementar no âmbito da nova concessão do Sistema de Transportes Urbanos). 
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� Criação e gestão de soluções de estacionamento, com uma oferta de aparcamento 
automóvel “amiga” para residentes e desincentivando o tráfego automóvel no centro 

(Ação Complementar no âmbito do “VISEU VIVA” e de investimentos privados). 

� Renovação da frota automóvel municipal com veículos eco-eficientes ou mais 

sustentáveis (Ação Complementar não abrangida no financiamento do PEDU). 

 

Plano de Ação de Regeneração Urbana 

� Criação de um conjunto de espaços e equipamentos de apoio à qualidade de vida da 
população sénior, jovens e crianças (lazer, apoio pedagógico) e da família (unidade de 

saúde familiar). Aqui se inclui a intervenção no antigo Orfeão de Viseu. 

� Requalificação de espaços públicos e reabilitação de edificado, incluído de artérias 

prioritárias da ARU. 

� Apoio à revitalização do comércio tradicional, incluindo a reabilitação do Mercado 

Municipal e do Mercado 2 de Maio.  

� Apoio (através de Instrumentos de Engenharia Financeira) à reabilitação integral, 
térmica e acústica do edificado habitacional e comercial do Centro Histórico, e para a 

melhoria da iluminação e da segurança. 

� Promoção da reabilitação habitacional e da oferta de habitação acessível, 

especialmente para jovens. 

� Promover a multifuncionalidade no Bairro Municipal de Viseu (serviços sociais, 

residências artísticas, …). 

� Criação de espaços de suporte às atividades criativas e culturais, como sejam 
equipamentos culturais, associativos ou para residências artísticas ou disponibilização de 

redes wireless. 

� Criação do gabinete de atendimento do Viseu Estaleiro-Escola para apoio à manutenção 

do património edificado. 

� Centro de Formação “Viseu Estaleiro-Escola” para apoio à requalificação dos técnicos e 
das empresas para a área da construção/reabilitação, incluindo a certificação das 

empresas (Ação Complementar). 

� Promoção do setor e das atividades do turismo (Ação Complementar). 

� Reabilitação de 7 edifícios do Centro Histórico, no âmbito do “Reabilitar para 
Arrendar”, para arrendamento residencial de novos moradores, com particular ênfase de 

famílias jovens, e para atividades comerciais e culturais (Ação Complementar). 

� Reabilitação da “Casa das Bocas” (Ação Complementar). 
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Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas  

Do ponto de vista infraestrutural, o plano terá especial incidência na recuperação e requalificação 

das habitações do Bairro Municipal de Viseu. As intervenções sociais (e nalguns aspetos também 

materiais) incidirão sobre os três bairros de habitação social centrais de Viseu, incluindo aqui o 

Bairro da Balsa e o Bairro 1º de Maio. Estes três bairros integram 52% das habitações sociais do 

município e 50% do universo de famílias beneficiárias de habitação social em Viseu. 

� Reabilitação das habitações sociais com carências de infraestruturas básicas, falta de 

condições de habitabilidade e em mau estado de conservação (Bairro Municipal).  

� Requalificação do espaço público e do ambiente urbano na envolvente do Bairro 

Municipal. 

� Fomento da multifuncionalidade e da miscigenação social no Bairro Municipal, 
incluindo a promoção de oferta de habitação acessível para jovens e a instalação de 

residências artísticas. 

� Criação de acessibilidade suave, pedonal e ciclável, dos Bairros aos pontos estratégicos 

da cidade. 

� Estímulo à formação de atitudes de procura ativa de emprego, divulgação das 
oportunidades de emprego e promoção do autoemprego e do empreendedorismo de base 

local. 

� Combate ao abandono e insucesso escolar mediante o acesso a apoio pedagógico, ao 

desporto e à expressão artística (“VISEU EDUCA”).  

� Apoio à criação de uma “Escola de Famílias”, tendo em vista a formação de práticas 
sociais para a parentalidade positiva, cidadania ativa, gestão doméstica e financeira, 
direitos das crianças e jovens, mediação de conflitos familiares, entre outros. 

� Apoio à oferta de serviços de teleassistência a idosos e de apoio domiciliário. 

Disponibilização de atividades para o “envelhecimento ativo” e a intergeracionalidade. 

� Reabilitação dos edifícios degradados dos Bairros 1º de Maio e da Balsa (Ação 

Complementar). 

� Criação de um serviço de apoio à reabilitação habitacional para a população mais 
vulnerável, como idosos e famílias numerosas (Ação Complementar). 

  



8 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados – horizonte 2023 

 

Alguns indicadores físicos e ambientais 

� Criação ou requalificação de 6 km de vias dedicadas às mobilidades suaves; 

� Reestruturação e melhoria de um interface de mobilidade urbana e criação de um 
centro de coordenação de operações; 

� Melhoria da acessibilidade e mobilidade para a totalidade dos residentes e visitantes. 

� Redução estimada superior a 5 mil toneladas de emissões de carbono para a atmosfera; 

� Reabilitação de mais de 30.000m2 de espaços abertos; 

� Reabilitação de 85 habitações no Bairro Municipal de Viseu; 

� Reabilitação de 15.000m2 de edifícios públicos e privados, equipamentos e espaços 
comerciais/serviços; 

� Melhoria das condições de qualidade de vida e integração de mais de 700 pessoas 

carenciadas. 
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INVESTIMENTO PREVISTO 

& FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO SOLICITADO 

 

O conjunto dos investimentos propostos pelo Município de Viseu – tendo em conta as 
possibilidades de investimento admitidas no PORTUGAL 2020 para as Estratégias de 
Desenvolvimento Urbano – representa um investimento global, público e privado, 
nacional e comunitário, de cerca de 18 milhões de euros. 

De acordo com a candidatura, esse montante global será assegurado em 72% por fundos 
comunitários do PORTUGAL 2020 (13 milhões de euros), 18% por fundos próprios do 
Município (3 milhões de euros) e 10% por investimento privado (perto de 2 milhões de 
euros). 

A abordagem multifundo e a distribuição das fontes de financiamento reforçam o caracter 
integrado da estratégia, tanto ao nível das ações preconizadas, como dos agentes e 

recursos mobilizados. 

 

 

Principais envelopes de investimento previstos 

� Regeneração e revitalização da Área de Reabilitação Urbana de Viseu = 10,6 milhões de 

euros. 

� Mobilidade Urbana, Suave e Acessibilidades = 3,5 milhões de euros. 

� Reabilitação das habitações do Bairro Municipal de Viseu = 1,3 milhões de euros  

� Iniciativas socioeconómicas e culturais (imateriais) para a inclusão social, a 
intergeracionalidade, a juventude, a cidadania e o empreendedorismo local = 2 milhões de 

euros. 


