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Nota de Abertura
Viseu Viva. Reabilitar com Paixão, Recuperar o Coração.
ALMEIDA HENRIQUES

Cara/o viseense,
Nos últimos meses fizemos um caminho juntos, com um horizonte comum e positivo:
dar nova vida ao nosso Centro Histórico!
Entre 24 de maio e 31 de junho, tendo por base uma proposta de estratégia do
Município, debatemos livremente ideias, confrontámos pontos de vista e interesses,
projetámos sonhos e fixámos propostas.
Sem fronteiras ideológicas, construímos um debate vivo e participado: com muitos dos
residentes, com muitos “amigos” do Centro Histórico, com empresários e investidores,
representantes das estruturas associativas, com técnicos, especialistas e criativos.
Ao todo contámos 152 propostas apresentadas e 342 cidadãos ou organizações
participantes!
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Se o Centro Histórico é o coração da cidade e do concelho, as pessoas são o coração do
Centro Histórico. Queremos “Reabilitar com Paixão, Recuperar o Coração”.
E é a pensar nas pessoas – em quem cá vive e deseja viver, em quem cá trabalha e
gostaria de investir, em quem visita e quer voltar – que o plano “Viseu Viva” é aqui
apresentado.
Aumentar a qualidade de vida dos moradores, atrair novas famílias e residentes,
reforçar as dinâmicas culturais e turísticas, radicar novas atividades económicas e
gerar mais emprego, fixar novos serviços públicos e projetos criativos, qualificar o
ambiente e a mobilidade, com melhor desempenho energético, são os objetivos que
perseguimos. Desejamos um centro histórico vibrante, mas sustentável.
Aqui elencam-se um conjunto de disposições e medidas que o Município irá levar a
cabo e outras que se encontram ainda em estudo para uma definição futura. De forma
simples e transparente.
Noutros casos ainda, são projetos que queremos estimular outros responsáveis e
agentes a concretizar, num ambiente de colaboração e coresponsabilização.
Há alguns temas difíceis e sensíveis que não evitámos: são os casos da limitação do
tráfego e do estacionamento automóvel e da disciplina horária do funcionamento de
atividades de diversão. Deve orientar-nos aqui um sentido de equilíbrio e uma atitude
de inovação nas respostas.
A revitalização do Centro Histórico de Viseu é uma das prioridades da Câmara
Municipal e um desígnio do meu compromisso. O plano “Viseu Viva” constitui um
passo seguro para tornar essa prioridade uma realidade mais próxima e concreta.
A participação deve continuar, agora a par da ação!
Com amizade,

Almeida Henriques
Presidente da Câmara Municipal de Viseu
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1 – VISEU E O CENTRO HISTÓRICO, HOJE

Viseu tem sido repetidamente reconhecida nos últimos anos como “a melhor cidade
para viver”, com melhor índice de satisfação de qualidade de vida do país. É ainda uma
das maiores cidades médias portuguesas e o maior centro urbano fora das áreas
metropolitanas e da faixa litoral continental.
Com perto de 50 mil habitantes e sede de um concelho com perto de 100 mil, Viseu
apresenta uma dinâmica demográfica muito positiva, com um aumento de cerca de 16
mil habitantes nas últimas duas décadas e uma densidade populacional muito acima
dos valores médios do país.
Viseu é uma cidade singular no panorama nacional em termos de capacidade e de
atração e radicação de pessoas e atividades, mesmo num contexto de perda e de
contração que se verifica no país e, em particular, no Interior.
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Viseu tem ainda uma história que se confunde com a própria identidade nacional, com
significativos recursos patrimoniais, territoriais, simbólicos e humanos, e com uma
posição geográfica central no território nacional.
Inserida numa região com reconhecido valor paisagístico, um considerável património
arqueológico, arquitetónico e monumental, uma procura cultural superior à média
nacional, museus de referência (em que pontifica o Museu Grão Vasco), recintos de
espetáculos e eventos de referência, tanto representativos da tradição, como a Feira
de São Mateus, como da criatividade e inovação, como o projeto do “Viriato Teatro
Municipal”, Viseu reúne consideráveis recursos simbólicos e um potencial assinalável
para o desenvolvimento cultural e turístico. É, além disso, (re)conhecida no país e fora
dele como a cidade de Viriato, associação mitológica de forte recorte simbólico.
Viseu é uma cidade que, partindo da sua história, cultura, tradição e potencial criativo
e de inovação, se encontra numa posição vantajosa para enfrentar os desafios do
desenvolvimento e constituir-se como uma cidade de futuro: aberta, atrativa,
inteligente, conectada e turisticamente relevante.

Com uma localização central no território nacional, um índice muito vantajoso de
qualidade de vida, uma atratividade e dinâmica demográfica que a distingue na
região e no país, uma população qualificada, um património e potencial cultural e
criativo assinaláveis, Viseu é hoje uma cidade de oportunidade – uma cidade onde o
futuro pode acontecer!

Na sociedade do conhecimento, cultura, criatividade e inovação, tornaram-se as
palavras de ordem e, em larga medida, pelo seu contributo potencial para o
crescimento económico, o emprego e o desenvolvimento local, criando-se novas
oportunidades para o desenvolvimento descentralizado de espaços urbanos.
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Apesar de todas as forças que concorrem para colocar Viseu numa posição de
destaque na região e no país, o seu potencial de desenvolvimento urbano,
económico, social e turístico precisa ainda de ser concretizado.
Do mesmo modo que a cidade se constitui como o centro, o motor de
desenvolvimento da região, é no centro desta – o seu Centro Histórico – que se
encontram muitos dos recursos e oportunidades para o desenvolvimento de Viseu.
É aqui que repousa a sua identidade, o seu caracter único e distintivo, parte
significativa do seu património cultural e artístico, e se desenvolvem muitas das
atividades e eventos de caracter cultural e artístico. É ainda no coração da cidade que
se localiza o potencial de atratividade turística e de criação de novas atividades ligadas
à criatividade e inovação.
A contrapelo desse imenso potencial e também do crescimento populacional do
concelho, o Centro Histórico de Viseu viveu uma última década de perda. Entre 2001 e
2011, o Centro Histórico perdeu quase 30 por cento dos seus residentes. Hoje serão
cerca de 1300 residentes.
Também ao nível do edificado o coração está doente e carece de uma revitalização. O
Centro Histórico tem 628 edifícios dos quais 25% (ou seja, 152) estão em elevado
estado de degradação, sendo a maior parte anterior a 1945. Revitalização esta sensível
e que exige conhecimento e opções de reabilitação que salvaguardem a identidade e a
memória dos lugares e dos edificados.
O património histórico reclama ainda uma nova vaga de aquisição de conhecimento e
estudo, de proteção e classificação, e de divulgação, que crie uma sólida base política e
social para a sua sustentabilidade e, simultaneamente, para a eficácia da preparação
de uma candidatura do Centro Histórico (ou de parte dele) à classificação superior da
UNESCO como Património da Humanidade.
Inverter um quadro de perda social e colocar o Centro Histórico numa trajetória de
recuperação de vitalidade social e cultural e de atratividade residencial, económica e
turística configura uma prioridade para o tempo presente.
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2 – O Centro Histórico no programa “Viseu Primeiro
2013/2017”

Inovando no panorama da gestão municipal em Portugal, a Câmara Municipal de Viseu
apresentou aos órgãos executivo e deliberativo um programa de governo que passou a
nortear, de forma clara e transparente, as principais opções de política: a estratégia
“Viseu Primeiro 2013/2017”.
Aí, a Câmara Municipal elege a visão, de longo prazo, de transformar Viseu numa
“Comunidade atrativa para viver, investir, trabalhar, educar, estudar e visitar”,
segundo uma escala humana, um elevado padrão de qualidade de vida,
sustentabilidade, inclusão social e coesão local, e um modelo competitivo e
internacionalizado de desenvolvimento económico, suportado pela sua forte identidade
cultural, urbana e rural, pelo mérito, empreendedorismo, conhecimento e criatividade
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das suas gentes, e pela afirmação da sua posição de centralidade na Beira Alta, na
Região Centro e no País.
Para a concretização dessa visão, o Município assumiu as seguintes prioridades
estratégicas de médio prazo que, de forma consequente, irão convocar
predominantemente a agenda política do Executivo, assim como recursos e medidas
camarárias:
•

O desenvolvimento económico, a atração de investimento e
internacionalização;

•

O reforço da solidariedade e a inclusão social;

•

A Coesão Territorial e a Revitalização do Centro Histórico e das Aldeias.

Nesse documento consubstancia-se ainda uma estratégia para a prossecução da
prioridade relativa à revitalização do Centro Histórico. Aí lê-se que:
A Câmara Municipal de Viseu (CMV) estará particularmente empenhada na valorização
do Centro Histórico de Viseu (CHV), na perspetiva da promoção da conservação e
restauro e na reabilitação urbana recuperando antigos usos habitacionais e comerciais
e continuará a investir na introdução de melhorias ao nível do ambiente urbano, do
conforto e da comodidade das pessoas e na animação.
De forma coordenada e estruturada, a ação da CMV desenvolverá um programa de
reabilitação que crie as bases, ao longo da próxima década, para uma candidatura à
lista de Património da Humanidade, da UNESCO.
Tendo em mente este grande desígnio municipal, a CMV colocará em marcha o
Programa “Viseu Viva”, um programa de ações vocacionadas para a reabilitação
urbana e a revitalização do urbanismo comercial no centro da cidade. Assim, pretendese que os centros urbano e histórico de Viseu se assumam como fatores de dinamismo
da atividade turística, de atração de novas atividades e negócios e, particularmente, de
fixação de famílias e jovens. Para o efeito, o município procurará apoiar a fixação dos
antigos residentes mas também atrair casais jovens, estudantes, nomeadamente em
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regime temporário, como no caso dos estudantes estrangeiros envolvidos em
programas internacionais como o programa comunitário Erasmus. Para este efeito, a
CMV criará uma residência universitária. Por outro lado, adotará um pacote fiscal de
incentivo à fixação de jovens casais.
A CMV, em parceria ou isoladamente, procurará criar condições de intervenção e de
reabilitação que promovam a fixação de pessoas e de negócios. Estará particularmente
atenta à necessidade de fixar atividades de elevado valor acrescentado, sustentáveis e
tecnologicamente evoluídas, criadoras de emprego e compatíveis com a envolvente.
Dos edifícios reabilitados, para além das funções residenciais, promover-se-á a
microincubação empresarial e o empreendedorismo jovem e qualificado. No sentido de
apoiar as funções residenciais que se espera promover, a CMV, sempre que for
exequível e economicamente razoável, promoverá a instalação no Centro Histórico de
serviços e equipamentos públicos.
A reabilitação urbana do Centro Histórico é uma tarefa impossível de realizar sem o
contributo de todos. A CMV criará condições para a intervenção dos proprietários,
investidores e promotores imobiliários. Além disso, serão promovidos Concursos de
Ideias criativas de intervenção urbana para a regeneração do CHV. Por outro lado, da
parte da CMV procurar-se-á a simplificação e a agilização de procedimentos e ainda a
criação de incentivos fiscais. A CMV será um parceiro e um catalisador da reabilitação
urbana. No quadro dos fundos comunitários para o período de 2014-2020, a CMV
procurará promover a constituição de um Fundo imobiliário no qual possam participar
proprietários e investidores, nomeadamente através de seu património imobiliário
localizado naquela zona da cidade.
O desempenho do CHV no contexto da cidade dependerá também das acessibilidades
e, por isso, a CMV irá avaliar a possibilidade de dotar esta zona de um transporte
público, tipo “shuttle”, que o interligue a vários pontos da cidade no sentido de ligar os
utentes e consumidores aos estabelecimentos e serviços localizados no CHV. Além
disso, serão criadas “micro bolsas” de estacionamento, para residentes e público em
geral. Por outro lado, com os empresários locais procurar-se-á reforçar as medidas de
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promoção do CHV e da imagem do comércio local, da sua qualidade, horários e
conforto.
Tendo em vista o melhor funcionamento do CHV, será valorizado o antigo mercado
municipal, enquanto mercado de produtos locais, privilegiando os pequenos
produtores, reajustando a sua estruturação física e reforçando as suas valências e usos,
promovendo eventos culturais a par da sua função mais tradicional de comercialização
de produtos. Por último, importa olhar para a Cava de Viriato, extensão do CHV, que
deverá merecer atenção no sentido da sua valorização turística e enquanto património
histórico relevante da cidade.

Sensivelmente 10 meses depois de estabelecido este documento de estratégia, dá-se
expressão ao plano de ação “VISEU VIVA”, construído na base de um debate público
significativamente participado. Ao mesmo tempo, conclui-se pela atualidade,
pertinência e convergência social das opções programáticas anteriormente assumidas.
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3 - ANTECEDENTES URBANÍSTICOS E DE INTERVENÇÃO

A área correntemente afeta ao Centro Histórico foi objeto de medidas de proteção
especificas através de diversos diplomas legais, que visaram classificar edifícios e zonas
envolventes relevantes para a consolidação da identidade histórica e cultural da
cidade, das quais se destacam a “Zona Especial de Proteção à Sé de Viseu” (Dec. de
16/6/1910 e D.G. n.º 42, de 19/2/1963), a “Zona de Proteção à Escola Emídio Navarro”
(D.G. n.º 99, de 24/8/1962), a “ACRRU – Área Critica de Recuperação e Reconversão
Urbanística” (Art.º n.º 41 do D.L. n.º 794/76), para além das disposições decorrentes
do “Anteplano Geral de Urbanização de Viseu” (de 24/1/1952 e convertido em Plano
Geral de Urbanização por força do D.L. N.º 560/71, de 17/12), do “Plano Diretor
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Municipal de Viseu” (publicado em 19/12/1995 e cuja revisão foi objeto de publicação
em 30/9/2013).

Complementarmente foram objeto de regulamentação específica as áreas afetas ao
“Plano de Pormenor da envolvente urbana do Rio Pavia” e ao “Plano de Pormenor da
Av. Emídio Navarro”, sendo ainda de referenciar o “Regulamento de Salvaguarda e
Revitalização da Zona Histórica” (publicado a 1/8/2002) e o “Estudo de
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Enquadramento Estratégico da ACRRU”, elaborado em 2008 pela ParqueExpo SA, no
qual se integravam as orientações da Politica das cidades “POLIS XXI”.
O Centro Histórico de Viseu, designação corrente, corresponde, do ponto de vista
administrativo, à Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística (ACRRU), que
abrange uma área equivalente a cerca de 25,4 hectares, envolvendo 628 edifícios, dos
quais 152 estão em mau estado de conservação, sendo a maior percentagem do
edificado anterior a 1950.
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No período de 2006 a 2013 foram genericamente reabilitados 45 edifícios envolvendo
a promoção privada. No período de 2001 a 2013 foram reabilitados, por ação da
“Viseu Novo SRU”, 11 edifícios que envolveram um investimento global de cerca de 4,8
milhões de euros, entre despesas de reabilitação e custos de aquisição.
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4 – DECISÕES RECENTES, INVESTIMENTOS EM CURSO

Já em Setembro deste ano, a Câmara Municipal de Viseu celebrou um contrato
promessa de aquisição de um edifício na rua Luís Ferreira (rua do Comércio) e travessa
de São Domingos, que recuperará para aí instalar as “Águas de Viseu” (Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento).
Essa operação radicará nos próximos anos mais de 100 colaboradores municipais
diariamente no coração do centro histórico e o posto de atendimento dos seus mais de
42 mil clientes.
Atualmente, o prédio encontra-se devoluto e em estado de degradação avançada. A
aquisição traduz um investimento de 325 mil euros. O imóvel data dos anos 20 do
século passado e a Sociedade de Reabilitação Urbana Viseu Novo classificou-o como
imóvel de “relevante valor arquitetónico e patrimonial”. O edifício tem uma área bruta
de 1400 metros quadrados e o investimento de reabilitação deverá ascender a 750 mil
euros.
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Esta decisão cria no centro histórico uma nova âncora de desenvolvimento e um forte
pulmão humano. Para além da reabilitação de um edificado histórico importante, a
instalação destes serviços poderá ajudar a devolver atratividade à zona histórica.
Decorre também atualmente o processo de concurso para a adjudicação das obras de
reabilitação de mais 7 edifícios, no âmbito do programa “Reabilitar para Arrendar”,
que envolve um custo esperado de 1,6 milhões de euros, ao qual acresce o valor de
aquisição já efetuado, de que resultará um valor global de 2,9 milhões de euros. As
obras deverão estar concluídas até ao final do próximo ano.
Adicionalmente, prevê-se que no ano em curso sejam lançadas pelo menos três
intervenções em espaço público: o arranjo urbanístico do Largo António José Pereira e
a requalificação das ruas João Mendes, Cónego Martins e Soar de Cima), que
envolverão um investimento global que se estima em cerca de 550 mil euros, e que
deverão estar concluídas no próximo ano.
Já este ano, a Câmara Municipal estimulou e apoiou o processo de reocupação e
correspondente adaptação de um edifício central na Rua Direita, para onde se
transferirá uma escola profissional que gerará um movimento diário de mais de 400
pessoas. Trata-se da Escola Profissional Mariana Seixas. Este será um novo pulmão
social e económico no centro histórico e, em especial, na sua artéria comercial mais
emblemática.
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5 - VISÃO ESTRATÉGICA

Uma intervenção integrada no Centro Histórico de Viseu visa promover o crescimento
sustentável, inteligente e inclusivo do território, em linha com os objetivos da
estratégia “Europa 2020”.
Implica, assim, um compromisso no reforço da atratividade de pessoas e atividades e
uma aposta determinada no fomento da cultura e da inovação em sentido amplo,
combinando o reconhecimento, a proteção e a valorização do património do passado
com a concretização do seu potencial de modernidade e de futuro.
Pretende-se que esta seja uma intervenção exemplar, demonstrativa das
possibilidades de associação entre a cultura e a inovação, entre tradição e
modernidade – e que concretize o potencial de atração desta área histórica, em
termos de população jovem e qualificada, de novas atividades económicas,
designadamente turísticas e criativas, e de um palco singular de cultura e eventos.
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As dimensões e objetivos da conservação e da reabilitação, tantas vezes divergentes
noutros casos de cidades e centros históricos, devem ser sujeitos a um compromisso
de equilíbrio virtuoso, salvaguardando os interesses da proteção (designadamente de
uma candidatura à Lista de Património da Humanidade da UNESCO) e as motivações
legítimas da revitalização socioeconómica.
Visão Estratégica: o Centro Histórico de Viseu será um território cultural sustentável,
atrativo, dinâmico e inclusivo, que valoriza o seu património histórico, arquitetónico,
simbólico e social, combina harmoniosamente funções habitacionais, turísticas e
económicas, é palco de eventos relevantes e é aberto à inovação e à criatividade
artística, social e económica.
As opções estratégicas são, assim, suscetíveis de serem consubstanciadas através de
dois eixos estruturantes: “Atratividade” e “Cultura e Inovação”.
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Atrair população jovem e
qualificada
Pessoas

Radicar estudantes
Promover a reabilitação habitacional

Melhorar a qualidade de vida

QUADRO DE REFERÊNCIA PARA UMA ESTRATÉGIA DE
REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO
HISTÓRICO

Promover a habitação, nomeadamente
para arrendamento

Disponibilizar
vantagens
no
estacionamento e serviços p/residentes
Requalificar os espaços e disciplinar o
estacionamento e o tráfego automóvel

AUMENTAR A
ATRATIVIDADE

Localizar novos serviços na área
Facilitar a fixação de novas
atividades

Fixar atividades de ensino e formação
Fomentar novas atividades económicas

Atividades

Melhorar as condições das
atividades existentes

Promover a reabilitação e a qualificação
estética do edificado
Melhorar mobilidade e aumentar a
oferta de estacionamento
Animar o comércio tradicional

Preservar e valorizar o
património

Cultura

Promover o desenvolvimento
turístico
PROMOVER A CULTURA E A
INOVAÇÃO

Cidade Sustentável

Inovação

Estudos preparatórios da candidatura a
Património da Humanidade
Promover a reabilitação do património
classificado
Criar o Viseu Estaleiro-Escola de
conservação e reabilitação
Qualificar e aumentar a oferta cultural e
de eventos
Incentivar o aumento e diversificação da
oferta de alojamentos especialmente no
segmento "hostel"
Desenvolvimento de uma estratégia de
divulgação e captação turística
Promover a mobilidade sustentável e
inclusiva
Promover a eficiência energética no
edificado e espaços públicos
Garantir o acesso às TIC

Cidade Inteligente

Apostar na Investigação e Inovação
Promover a inovação social
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6 – A Futura Área de Reabilitação Urbana: um salto em frente

Conforme anunciado na proposta de estratégia para a revitalização do Centro Histórico
de final de Abril de 2014, a Câmara Municipal de Viseu tem em curso, para deliberação
municipal no curto prazo, o processo de alteração da Área Crítica de Recuperação e
Reconversão Urbanística (ACRRU) em ARU (Área de Reabilitação Urbana), através do
qual serão incluídas novas áreas de reabilitação urbana. São os casos da zona da
Ribeira, da Cava de Viriato e do Bairro Municipal da Cadeia.
Trata-se de um opção assumida de política territorial, tendo em vista a valorização, a
reabilitação e a proteção especial de três zonas patrimonialmente relevantes, mas
social e economicamente deprimidas, nas imediações do atual perímetro do centro
histórico e com especial potencial de reabilitação urbana.
Algumas das medidas adotadas para a ACCRU serão aplicadas às zonas que integrarão
a futura ARU, nomeadamente as referentes aos incentivos à reabilitação. Outras
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complementares poderão vir a ser definidas no âmbito da constituição desta nova
figura de planeamento.

Plano da futura Área de Reabilitação Urbana de Viseu

A futura Área de Reabilitação Urbana de Viseu terá uma área de cerca de 91 hectares,
que contempla 1123 edifícios e 59 quarteirões.
A Zona da Ribeira apresenta características construtivas muito próprias, com algumas
semelhanças ao edificado existente no Centro Histórico, nomeadamente a presença de
alvenaria de granito no piso térreo e pisos superiores em tabique revestido a
argamassa pobre. Um número expressivo de edifícios encontra-se degradado, sendo
igualmente necessária a requalificação do espaço público.
Dentro dos limites da Cava de Viriato existem 125 edifícios, parte dos quais já foram
objeto de reabilitação, havendo contudo uma percentagem significativa de
construções a necessitar intervenção.
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Por outro lado, dos atuais 90 edifícios existentes no Bairro Municipal, 45 apresentamse em elevado estado de degradação, pelo que urge uma intervenção estruturada que
reabilite e atualize a sua identidade arquitetónica e social, preserve e respeite a
memória do bairro e diversifique os seus usos, nomeadamente para fins culturais.
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O Debate Público. Principais Resultados

O Plano de Ação “VISEU VIVA” tem por principais pontos de partida a proposta de
estratégia para a revitalização do Centro Histórico “Reabilitar com Paixão, Recuperar o
Coração”, na esteira do programa de governo municipal 2013/2017, e a participação
pública que lhe seguiu, entre 24 de Abril e 30 de Junho.
Procurou-se assim seguir uma metodologia participativa, sem paralelo no passado,
no processo de definição deste instrumento de programação, aberto a todos os
setores da sociedade viseense e em particular aos residentes e comerciantes do
centro histórico.
Um intenso plano de comunicação foi posto em prática, por meios eletrónicos,
presenciais e mailings impressos. A participação assumiu o mesmo carácter multicanal.
Durante os meses de Maio e Junho foram realizadas 11 sessões de debate públicas,
abertas a todos os interessados mas direcionados para públicos-alvo específicos de
modo a organizar os respetivos contributos. Assim, foram organizadas sessões de
debate com os Residentes e com os Comerciantes, o Conselho Estratégico de Viseu, o
Fórum Viseu Cultura, os operadores da Hotelaria e Restauração, o Conselho Municipal
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da Juventude, Investidores, Criativos, Instituições de Solidariedade Social e com
especialistas no domínio da reabilitação urbana.
Nestas sessões debate estiveram presentes 342 participantes, de que resultaram 96
propostas. Entre 24 de Abril e 30 de junho foram ainda apresentadas, através dos
diversos meios informáticos e físicos disponibilizados, 56 propostas escritas. Assim,
foram globalmente consideradas 152 propostas. (Vide anexo referente ao registo de
participações).
Uma semente positiva de cultura participativa germinou para o futuro.
O Município e a VISEU NOVO SRU são credores da confiança e dos contributos
recebidos por tantos viseenses e amigos de Viseu.
Da leitura e análise das propostas recebidas evidencia-se um conjunto predominante
de 30 ideias e preocupações, que se sumaria abaixo e que não excluo a consideração
por outras sugestões também recebidas:
Criação e reforço de novas áreas de estacionamento.
Limitação (parcial ou total) do trânsito automóvel no Centro Histórico e libertação
de usos de estacionamento em locais patrimonial e paisagisticamente relevantes
(como o adro da Sé).
Disciplina horária de funcionamento de estabelecimentos à noite e reforço do
policiamento no Centro Histórico especialmente nesse período.
Incentivo ao reforço da insonorização e proteção acústica do edificado tendo em
vista compatibilizar usos residenciais e usos de animação noturna.
Incentivo à atração de lojas âncora e instalação de novos comerciantes e negócios.
Adoção de uma agenda de eventos de animação para todo o ano e organização de
eventos de reinterpretação ou inspiração histórica, tendo por base as figuras da
cidade.
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Promoção de mercados e feiras de produtos locais (nomeadamente no Mercado 2
de Maio), apoio à modernização do comércio, desenvolvimento de “centro comercial
de céu aberto”.
Reforço da vocação pedonal das ruas do Centro Histórico e criação de pistas
cicláveis e respetivos pontos de estacionamento para bicicletas.
Requalificar a Praça 2 de Maio conferindo-lhe uma vocação de praça de eventos
e/ou comércio e/ou mercados para o ano todo.
Educação para o Património.
Investigação sobre a Cava de Viriato.
Reabilitação física e social da rua das Bocas.
Criação de residências para estudantes.
Melhoria da higiene urbana e adoção de manuais de conduta para o Centro
Histórico.
Apoio a projetos de arte urbana/arte jovem, criação de um espaço de “co-working”
criativo e de uma “rua de artistas”.
Apoio à criação de esplanadas de inverno.
Privilegiar o uso de veículos de energias não poluentes.
Alojamento turístico low-cost especialmente direcionado para visitantes jovens.
Criação de parque infantil e reforço dos espaços destinados ao convívio para idosos.
Redução de taxas nos licenciamentos municipais.
Atribuição de incentivos à instalação de jovens casais no Centro Histórico.
Apoiar e estimular o ambiente urbano e comercial, nomeadamente através da
decoração de montras, janelas e varandas com plantas (jardins suspensos).
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Implementação de programa de revisão da iluminação pública e de melhoria da
iluminação e sinalética dos monumentos e principais pontos de interesse patrimonial
do Centro Histórico.
Desenvolvimento de medidas para a redinamização e/ou requalificação e/ou
reconversão dos centros comerciais Ecovil e Ícaro.
Abrir a rede wireless do Centro Histórico, tornando o acesso livre.
Atribuição de espaços de apoio à atividade de associações culturais.
Criação de um sistema de majoração de empresas com qualificação para a
reabilitação de edificado histórico, no âmbito do processo de seleção de concursos
públicos (e no quadro do “Viseu Estaleiro-Escola”).
Uso do funicular com horários noturnos e criação de uma paragem de táxis.
Criação de um cartão de vantagens para o residente e zonas/serviços de
estacionamento para os residentes.
Proibição de venda de consumo de bebidas na via pública.
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7 – VISEU VIVA. PLANO DE AÇÃO

Resultado de uma muito significativa convergência da auscultação e participação
públicas com a proposta de estratégia apresentada a debate, o Plano de Ação “VISEU
VIVA” reproduz grande parte das medidas então preconizadas, articulando e ajustando
esse corpo com as propostas e preocupações apresentadas pelos cidadãos.
Assim, o Plano de Ação “VISEU VIVA” descreve um conjunto de programas, medidas e
ações para a reabilitação do centro histórico, num horizonte temporal de curto, médio
e longo prazo (a 10 anos), agrupados em 6 objetivos:

OBETIVO 1. REABILITAÇÃO DO EDIFICADO
A reabilitação do edificado constitui-se como uma ação fundamental aos objetivos de
promoção de repovoamento do centro histórico, de qualidade de vida e da coesão social, a
preços económica e socialmente adequados aos rendimentos das famílias. Esta dimensão é
indispensável ao processo de restituição da capacidade vivencial e aglutinadora do Centro
Histórico, que ao longo dos seculos contribuiu para a criação da sua identidade patrimonial.

27

O novo Regime Excecional para a Reabilitação Urbana (RERU) constitui neste contexto uma
oportunidade relevante, podendo suscitar uma economia de custos estimadas de cerca de
40% quanto aos gastos envolvidos nos projetos de reabilitação (face à legislação atualmente
em vigor).
O centro histórico será ainda a área de maior incidência da dinâmica privada de investimento
imobiliário, que deverá ser também orientada de modo expressivo para o fomento de
atividades centradas no conhecimento e criatividade.
Neste contexto, são definidas as seguintes medidas:
7.1.1. Promover a simplificação e agilização de procedimentos burocráticos/administrativos,
incluindo a desmaterialização dos processos, relativamente aos pedidos de licenciamento para
a realização de obras particulares.
7.1.2. Promover a inovação e as boas práticas na reabilitação do edificado, através de
sistemáticas ações de sensibilização e divulgação junto de proprietários, técnicos e
investidores.
7.1.3. Promover o projeto “Viseu Estaleiro-Escola” como instrumento de formação
privilegiado junto dos diversos agentes envolvidos no processo de reabilitação,
nomeadamente empresas de construção civil e técnicos projetistas.
7.1.4. Criação de um sistema de majoração de empresas com qualificação para a reabilitação
de edificado histórico, no âmbito do processo de seleção de concursos públicos (e no quadro
do “Viseu Estaleiro-Escola”)
7.1.5. Mobilizar incentivos de natureza fiscal e administrativa, disponibilizados por legislação
ou programas nacionais, para estimular a reabilitação físico-funcional ou operações de
revitalização social e económica do centro histórico, atraindo investimento privado.
Esta medida atenderá especificamente à adoção da taxa reduzida de IVA, isenção do IMI por
períodos definidos e suficientemente motivadores ou através da sua redução em casos
específicos e decorrentes de processos de reabilitação; possibilidade de redução do IRC ou IRS
para rendimentos provenientes de Fundos de Investimentos Imobiliários que operem na área
de intervenção correspondente à ACRRU ou à futura ARU; dedução à Coleta do IRC ou IRS para
transações e intervenções nesta área, assim como a isenção do IMT.
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7.1.6. Definição de outros incentivos financeiros, em complemento dos já existentes,
direcionados para o apoio à proteção acústica, beirados de telhados, caleiras e tubos de
queda.
7.1.7. Redefinição das taxas de ocupação do domínio público, com o objetivo de se incentivar
a utilização de esplanadas durante o Inverno.
7.1.8. Revisão das taxas inerentes às diversas operações urbanísticas, com o objetivo de
reduzir os custos agregados à promoção da reabilitação de edifícios.
7.1.9. Promoção da aplicação de apoios comunitários do “Portugal 2020” (2014/2020) e de
outros instrumentos correspondentes à criação de fundos de desenvolvimento urbano;
7.1.10. Promover o alargamento do mercado a potenciais investidores locais, regionais,
nacionais e da diáspora, direcionando-o para a reabilitação dos edifícios mais degradados.
7.1.11. Continuação de ações de reabilitação de edifícios, através do Município, direcionandoos para o mercado de arrendamento preferencialmente direcionado para a captação de jovens
casais, com recurso aos programas financeiros disponíveis.
7.1.12. Desenvolvimento de ações de divulgação junto dos promotores privados dos produtos
financeiros disponibilizados pelo sistema bancário, especificamente dirigidos à reabilitação
urbana.
7.1.13. Lançamento do projeto de “residências para estudantes” com o duplo objetivo de se
reabilitarem edifícios e rejuvenescer o repovoamento e o uso do Centro Histórico, com
especial incidência nos arruamentos mais degradados, com recurso a instrumentos financeiros
essencialmente privados, incluindo a possibilidade de constituição de um fundo imobiliário
para este fim específico.

OBJETIVO 2. MELHORIA
ESTACIONAMENTO

DAS

CONDIÇÕES

DE

MOBILIDADE

E

DO

Um dos aspetos críticos mais relevantes para a imagem e a atratividade do Centro
Histórico, como local de residência ou destino turístico, respeita à carência de soluções
sustentáveis de mobilidade e de estacionamento.
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A acessibilidade ao núcleo central, a melhoria do ambiente urbano, a despoluição
visual da presença praticamente indiscriminada de automóveis nas diversas ruas e
largos, o défice de canais pedonais e a leitura turística do conjunto monumental
definido pela Sé Catedral, Museu Grão Vasco e Igreja da Misericórdia reclamam, de
forma prioritária e urgente, respostas na alteração da acessibilidade, nomeadamente
de reorganização e disciplina do tráfego automóvel, na adoção de soluções de
transporte mais amigas do ambiente e na majoração da oferta de estacionamento,
com afetação de lugares especificamente destinados a residentes e atores
económicas, em condições vantajosas.
Por outro lado, assume-se como prioridade a definição de corredores verdes cicláveis
de ligação do Centro Histórico a vários pontos da cidade, tendo em vista promover
uma mobilidade mais sustentável e ecológica. Encontra-se já em fase de estudo um
plano suscetível de execução, pelo menos parcial, já em 2015.

7.2.1. Definição de uma rede de espaços ou parques de estacionamento de apoio ao Centro
Histórico.
Inclui-se aqui a reconversão de algumas áreas de aparcamento já existentes (Rua Capitão Silva
Pereira, parque de estacionamento do Centro Comercial Académico, parque de
estacionamento do Mercado Municipal, parque de estacionamento junto da Avenida António
José de Almeida em espaço adjacente ao edifício da Segurança Social) e o lançamento de
novos parques de estacionamento, com o objetivo de se constituírem entre 300 a 400 novos
lugares num horizonte temporal de quatro anos, com disponibilização de lugares e facilidades
de estacionamento especificamente destinados a residentes e atores económicos (em
condições vantajosas). Admite-se a possibilidade de criação de um parque de estacionamento
subterrâneo no Mercado 2 de Maio, possibilidade sujeita aos estudos de viabilidade técnica e
económico-financeira de exploração.
7.2.2. Reformulação da acessibilidade ao Centro Histórico tendo em vista a progressiva
limitação e disciplina de tráfego automóvel, tendo por especial alvo as principais praças.
7.2.3. Melhoria da mobilidade ecológica, através da criação de corredores de acesso (vias
cicláveis) de ligação ao Fontelo, Hospital, Universidade Católica, Instituto Politécnico.
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7.2.4. Otimização da rede de transporte público da ligação do Centro Histórico, revendo o
serviço e horários de funcionamento do Funicular de Viseu e privilegiando meios menos
poluentes.
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OBJETIVO 3. VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS
A valorização do espaço público existente e a criação de novos espaços de usufruição
pública são também fatores estratégicos na reabilitação do Centro Histórico.
São preconizadas neste plano as seguintes medidas:
7.3.1. Lançamento de um concurso de ideias para a revitalização da Praça 2 de Maio
incidindo na otimização funcional da plataforma à quota inferior, com possível adoção de um
elemento de cobertura que possibilite a realização de mercados e feiras, eventos culturais,
atividades infanto-juvenis, ao longo de todo o ano, e com avaliação da possibilidade de
integração de um parque de estacionamento na zona entre a quota inferior e superior.
7.3.2. Lançamento de um programa de melhoria da iluminação e sinalética dos monumentos
e principais pontos de interesse patrimonial do Centro Histórico.
7.3.3. Abertura da rede wireless do Centro Histórico, tornando o seu acesso livre.
7.3.4. Definição de uma rede de espaços verdes, públicos ou privados, potenciando as
características ambientais do Centro Histórico, nomeadamente na zona confinada pelas ruas
do Chantre, Av. Capitão Silva Pereira e da Árvore.
7.3.5. Lançamento de um programa de incentivo aos moradores para a conversão das
varandas dos edifícios numa sucessão de pequenos “jardins suspensos”.
7.3.6. Lançamento de um programa de incentivo aos comerciantes para a modernização da
imagem dos estabelecimentos comerciais, incluindo a decoração de montras (vitrinismo).
7.3.7. Definição de um programa de reabilitação dos diversos arruamentos e espaços
públicos degradados, tendo em vista o lançamento das consequentes obras.

OBJETIVO 4. FIXAÇÃO DE SERVIÇOS E CRIAÇÃO DE ÂNCORAS FUNCIONAIS
A fixação de serviços e a criação de âncoras funcionais reveste-se de primordial importância
para a revitalização e atratividade do Centro Histórico, e também para uma aceleração no
processo de reabilitação do edificado e de modernização das atividades económicas.
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Assim, explicita-se aqui a determinação na transferência e radicação de novos serviços nos
domínios da saúde, cultura e ensino, incluindo também a deslocação de serviços autárquicos e
municipais para o Centro Histórico.
Complementarmente, preconiza-se o desenvolvimento de um conceito de “centro comercial
ao ar livre”, diversificando-se experiências e horários de frequência em função de utilizações
para serviços, diversão, comércio e habitação.

7.4.1. Reabilitação da Casa da Calçada para a instalação de um equipamento cultural/museu.
7.4.2. Reabilitação do edifício na Rua Direita (ex-Orfeão) para a instalação do projeto Viseu
Educa e Universidade Sénior, contemplando também a reabilitação dos salões para uso
comunitário.
7.4.3. Apoio e colaboração na ocupação do edifício dos Condes de Treixedo (pertença do
Montepio Geral), situado na Rua Direita, tendo em vista a instalação da Escola Profissional
Mariana Seixas.
7.4.4. Lançamento de um concurso público para a reabilitação de um edifício localizado na
Rua do Comércio tendo em vista a sua exploração como uma unidade de alojamento
local/Hostel.
7.4.5. Transferência e instalação das “Águas de Viseu” (Serviços Municipalizados de Águas e
Saneamento) num edifício a adquirir e reabilitar na rua Luís Ferreira (rua do Comércio) e
travessa de São Domingos.
7.4.6. Adoção de medidas de apoio ao desenvolvimento do Conservatório Regional de
Música.
7.4.7. Adoção das medidas necessárias à instalação do Arquivo Distrital abrangendo o
edifício da Casa Amarela no largo de Santa Cristina e possível interligação ao edifício municipal
da Rua das Bocas.
7.4.8. Promoção e colaboração na instalação de uma Unidade de Saúde Familiar na “Casa das
Bocas”.
7.4.9. Lançamento da Incubadora de Empresas Criativas com a radicação das primeiras
empresas e um modelo de gestão sustentável e em rede.
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7.4.10. Estudo para a viabilidade da criação de uma “Casa das Associações Culturais”.
7.4.11. Definição de medidas de apoio à revitalização ou reconversão dos espaços de
comércio e serviços integrados no Centro Comercial Académico e no Centro Comercial Ecovil
(com possível adoção de medidas tendentes ao redesign arquitetónico).
7.4.12. Lançamento de um concurso de ideias para o desenvolvimento do conceito de “Centro
Comercial ao ar livre” no espaço correspondente ao Centro Histórico (no seu todo ou em
partes), incluindo ainda o apoio à criação de um “Centro Comercial Virtual” na web, a
desenvolver por um parceiro representativo do setor.
7.4.13. Apoio para a criação de um cartão de vantagens para o residente e zonas/serviços de
estacionamento para os residentes, a desenvolver por um parceiro representativo do setor
comercial.
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OBJETIVO 5. SALVAGUARDA, CONHECIMENTO, E SERVIÇO EDUCATIVO

A salvaguarda, valorização e reabilitação do Centro Histórico não se fará de forma
eficaz sem um forte envolvimento da Comunidade e um reconhecimento interno e
externo da sua relevância, por parte dos principais atores e stakeholders.
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Com efeito, a valorização da dimensão patrimonial e cultural do centro histórico de
Viseu e a aquisição do seu reconhecimento social comunitário e externo constituem
aspetos indispensáveis do projeto de revitalização, reabilitação, proteção e reforço da
atratividade deste território, simultaneamente, sensível, complexo e pertinente.
Assim, os processos ligados ao reconhecimento, à salvaguarda, à classificação e ao
conhecimento e educação social para o património devem merecer especial atenção
neste Plano de Ação.

7.5.1. Lançamento de um programa de estudos e investigação, debate e preparação do
processo de candidatura para a integração do Centro Histórico (nos seus bens e dimensões
patrimoniais mais relevantes e singulares) na Lista de “Património da Humanidade” da
UNESCO;
7.5.2. Instrução e desenvolvimento do processo e proposta para a classificação do Bairro
Municipal da Cadeia (a integrar na “Área de Reabilitação Urbana”) como Património Municipal.
7.5.3. Criação do Manual do Condomínio do Centro Histórico (Manual de Conduta e boas
práticas para moradores, comerciantes, bares, serviços municipais e outros operadores).
7.5.4. Criação de um Serviço Educativo para o Centro Histórico, tendo por público-alvo
preferencial a comunidade escolar pré-universitária;
7.5.5. Lobby institucional e apoio municipal para novos projetos e trabalhos de investigação
sobre a Cava de Viriato;

OBJETIVO 6. PROMOÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO

O marketing territorial do Centro Histórico constitui um objetivo central para a sua
atratividade turística e económica. Donde a necessidade de uma aposta organizada e
persistente na criação de um posicionamento de promoção distintivo e de um mix de
comunicação poderoso e integrado – da marca à web, e da web ao território!
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O défice de notoriedade e de informação promocional estruturada e atrativa nas redes
e no destino constituem, de resto, uma das principais lacunas a corrigir com caráter
prioritário.
Constituem assim medidas deste Plano de Ação:

7.5.1. Definição de uma agenda anual de eventos, tendo por ponto de partida uma “call”
municipal para a apresentação de propostas no domínio cultural, da criatividade e das artes,
que seja tematicamente e artisticamente diversificada e complementada por eventos de cariz
histórico.
7.5.2. Reforço e incremento da ação de articulação da programação de eventos no Centro
Histórico com a Feira de São Mateus e a Festa das Vindimas.
7.5.3. Qualificação da presença do Município e do Centro Histórico de Viseu nas redes de
comunicação virtual.
7.5.4. Elaboração de dossiers e produtos info-promocionais sobre o Centro Histórico dirigidos
a investidores e a operadores turísticos;
7.5.5. Produção de recursos de informação, orientação e promoção sobre o Centro Histórico;
7.5.6. Reestruturação das lojas dos Museus Municipais e da sua oferta de merchandising da
cidade e do Centro Histórico;
7.5.7. Estabelecimento de parcerias com empresas locais tendo em vista a produção de
produtos locais e regionais caraterizados com imagens do Centro Histórico.

OBJETIVO 7. MEDIDAS COMPLEMENTARES

No âmbito deste Plano de Ação serão ainda adotadas um conjunto de medidas com o
objetivo central de acrescentar eficácia ao processo de reabilitação do Centro
Histórico.
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7.6.2. Reconversão da ACRRU em Área de Reabilitação (ARU), incluindo a ampliação de área
geográfica abrangida e/ou a delimitação de novas áreas de reabilitação urbana, de modo a que
sejam consideradas, nomeadamente, a zona envolvente da rua João Mendes, zona da Ribeira e
largo do Arrabalde, o Bairro Municipal junto ao Estabelecimento Prisional de Viseu e a Cava de
Viriato;
7.6.3. Revisão do “Regulamento de Salvaguarda e Revitalização do Centro Histórico de
Viseu”, com objetivo de se reajustar este regulamento municipal aos dispositivos legais que
entraram em vigor após a sua publicação;
7.6.4. Revisão do “Regulamento dos períodos de abertura e funcionamento dos
estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços do Município de Viseu”, com
o objetivo de se clarificarem as zonas do Centro Histórico com horários de funcionamento mais
flexíveis e mais restritivos, designadamente quanto aos estabelecimentos de restauração, de
bebidas e diversão noturna;
7.6.5. Implementação do programa “Viseu Aconchega”, a título experimental numa primeira
fase, direcionado para a interação geracional, possibilitando a partilha por estudantes de
residências ocupadas por idosos;
7.6.6. Operacionalização do “Orçamento Participativo” de Viseu, nas propostas que vierem a
ser selecionadas e com incidência no Centro Histórico;
7.6.7. Elaboração de um levantamento dos espaços comerciais devolutos, tendo em vista a
criação de uma bolsa de espaços a inserir num programa de ocupação temporária que permita
o uso mais dinâmico destes espaços, nomeadamente para fins artísticos ou culturais.
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Anexos

Em anexo estão as 152 participações recolhidas no âmbito do processo de debate público
sobre o documento de apoio relativo ao Plano Estratégico para a Revitalização do Centro
Histórico.
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