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PROGRAMA

CONTINUAR E MELHORAR O QUE É BOM

A nossa candidatura tem razão de ser, por várias ordens de razão, a principal das
quais reside no amor desvelado que sempre sentimos pela terra que nos viu
nascer, onde crescemos e onde temos a nossa Família, os Amigos e nossos
Concidadãos.
É uma candidatura de provas dadas, na qual é possível medir o produto da nossa
dedicação e do nosso trabalho na defesa intransigente dos valores da nossa
terra – Viseu.
Não faríamos tudo da mesma maneira, mas é inquestionável que se pode
verificar, junto da Família Viseense, os resultados de uma governação assente em
objetivos claros que determinaram inequivocamente a modernização do nosso
Concelho.
Uma governação que contou e, acreditamos, contará com a CONFIANÇA e apoio
de todos e de todas as viseenses.
Pretendemos, como sempre fizemos, dar continuidade ao que de bom se tem feito
e, essencialmente, ao que pode ser fruído por todos.
Governar um Município com cerca de cem mil habitantes, é sempre um desafio
que nos motiva, nos desafia, tendo como sequência a procura do equilíbrio
possível para que todos os nossos Concidadãos se sintam integrados e que
sejam, sempre, parte da resolução dos problemas quotidianos que se renovam
permanentemente.
Quer seja no apoio social, que tem de ser incrementado nesta conjuntura de
debilidade económico-social; quer seja na conservação e manutenção das
estruturas que se mostram indispensáveis à boa qualidade de vida; quer seja no
lançamento de projetos que elevem esta, em consonância com os
objetivos-major do Plano de Desenvolvimento norteado pela Europa e por
Portugal; muito há, sempre, a fazer.
Dar continuidade aos investimentos em curso, compromissos assumidos,
legitimamente, por outrem faz parte da vivência democrática das Comunidades,
mesmo que tenhamos diferenças de perspetiva e de ação.
Já demos provas de que, com maior ou menor dificuldade e ou convicção,
honrámos compromissos em curso, porque se afiguravam úteis à população.
Tal não significa que não tenhamos as nossas opções sobre o modelo de
desenvolvimento que pretendemos para o Concelho.
Ao sermos legitimados pelo voto livre dos Eleitores, podemos e devemos cumprir
com o que está a decorrer e enformar o que é a nossa convicção, sempre
norteado em conseguir o melhor para Viseu e para os Viseenses.
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PROGRAMA
AMBIÇÃO

À experiência que incorporamos na nossa ação, juntamos a ambição de um
crescimento sustentado, no apoio à economia das Famílias, às Entidades e
Instituições de todo o Concelho.
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PROGRAMA

FISCALIDADE MUNICIPAL

O alívio da fiscalidade municipal que incide sobre Famílias e empresas será
prioridade, o qual ganha maior acuidade em consequência da pandemia que,
ainda, assola o País, acarretando uma longa e lenta recuperação.
A revisão da fiscalidade municipal que incide nas empresas, o verdadeiro motor
da criação, manutenção e melhoria das condições laborais, a criação de
condições facilitadoras à instalação empresarial, é uma opção correta que
pretendemos implementar. A requalificação do Parque Industrial de
Fragosela-Coimbrões e da Zona Industrial de Mundão será prioridade, assim
como a execução e ou requalificação de infraestruturas de “bolsas industriais”
existentes e a criar nas Freguesias do Concelho de Viseu. As pequenas empresas
de gestão familiar têm que merecer condições de dignidade para acolher os seus
trabalhadores e infraestruturas que facilitem a sua laboração e o seu potencial
crescimento.
A derrama que impende sobre estas empresas terá valor igual a zero, ficando o
seu pagamento para as grandes empresas, a maioria de âmbito nacional e
internacional.
A Área de Localização Empresarial Campo-Lordosa, cujo acesso principal foi
executado em 2012, representa a vontade de atrair mais empresas, com a
consequente criação de emprego.
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PROGRAMA

ECONOMIA EMPREENDEDORISMO

A criação de uma Associação sem fins lucrativos para a requalificação de
pessoas nomeadamente em áreas tecnológicas e em especial nas áreas de
programação (áreas emergentes) será prioridade.
A reivindicação, junto da Administração Central, do Porto Seco Intermodal de
Viseu é um objetivo a atingir. Este investimento deverá ser fundamental para a
competitividade da região. Deve estar ligado ao porto de Aveiro, Matosinhos e
Viana do Castelo e permitir agilidade aduaneira, redução de custos de transporte
e armazenagem, considerado numa perspetiva da concretização da Ferrovia
Aveiro-Viseu-Salamanca, em bitola Europeia, para mercadorias e pessoas.
A captação de grandes investimentos estruturantes, no âmbito do PRR é outra
preocupação.
O PRR prevê as agendas mobilizadoras e os pactos para a inovação, que
privilegiam grandes investimentos que mudem uma região e o País. A região de
Viseu tem vários clusters fortes como a saúde, automóvel, turismo, termalismo, o
vinho, os produtos endógenos e as TIC. As Associações Empresariais, em conjunto
com o poder político autárquico e o Ensino devem ser facilitadores e promotores
da criação de consórcios entre empresas e instituições de ensino, que sejam os
agentes destes grandes investimentos. Os mesmos têm um enorme efeito de
tração regional, mobilizando o desenvolvimento e criação de empresas mais
pequenas e a fixação de pessoas.
Aumento da capacidade e valências do aeródromo de Viseu, visando atrair mais
viajantes de turismo e de negócios.
A captação e desenvolvimento organizados do investimento empresarial: as
regiões competem entre si na captação de investimento. Este deve ser realizado
de forma profissional, em cooperação com as Associações Empresariais.
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PROGRAMA

MARKETING TERRITORIAL

O marketing regional concertado é fundamental para que a região seja
conhecida e valorizada. A região deve ter uma marketing regional profissional e
concertado, para maximizar os seus resultados.
Fundamental para o turismo e marketing regional há necessidade de uma
infraestrutura de grandes eventos, com capacidade elevada. Servirá para realizar
concertos e congressos de grande dimensão, que irão beneficiar o turismo,
restauração e comércio locais.
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PROGRAMA
PANDEMIA E SAÚDE

Precisamos de uma sociedade mais saudável e com melhor qualidade de vida.
A pandemia demonstrou a absoluta e permanente necessidade de oferecer às
populações cuidados de saúde, a que a Câmara Municipal não pode ser, nem foi,
alheia. A valorização do cluster da saúde existente em Viseu e a disponibilidade
para colaborar com o Governo na implementação de melhores condições de
acesso aos cuidados de saúde é uma intenção clara, designadamente através de
um plano municipal de saúde.
Nesse sentido, pretendemos apostar na prevenção e monitorização dos principais
fatores de risco do Programa de Saúde Prioritários de 2020 do SNS: Excesso de
peso/obesidade - Diabetes Mellitus, Hipertensão arterial e AVC, assim como,
desenvolver programas de formação e a colocação de alguns equipamentos
como os desfibrilhadores em locais estratégicos da cidade.
A melhoria da acessibilidade aos serviços de saúde, a falta de médicos de família
e a generalização da telemedicina devem merecer uma atenção especial.
Releva-se a importância do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, em constante
atualização, requerendo uma permanente e sustentada diferenciação
técnico-científica, com a indispensável dotação de Recursos Humanos
qualificados e de tecnologia inovadora e avançada fundamental para a
desejada diferenciação, visando a consolidação de um verdadeiro e real Hospital
Central de referência.
O apoio à requalificação do Departamento de Psiquiatria, em Abraveses, é
prioritário, face à evidente degradação das suas instalações físicas,
requalificação decisiva no conforto e bem-estar condigno.
Apoiar a construção do Centro Oncológico de Viseu.
Motivar o alargamento da Rede de Unidades de Cuidados Continuados, com a
intervenção municipal.
A melhoria da Oferta da Escola Superior de Saúde do instituto Politécnico de Viseu
e o apoio à sua evolução e diferenciação técnica e científica contará com a
participação ativa do Municipio.
Estaremos atentos à criação de novas Faculdades de Medicina em Portugal e
seremos uns acérrimos defensores de Viseu e das suas Instituições.
Nas últimas décadas temos assistido a uma degradação da saúde da população
em geral e um aumento assustador e galopante do surgimento de doenças
crónicas.
A esmagadora maioria surge não por fatores genéticos e sim, por fatores
imputáveis aos hábitos alimentares e estilos de vida praticados nesta era vigente.
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Pela primeira vez na humanidade, se espera que a geração atual e seguintes,
tenham uma esperança média de vida inferior à dos seus progenitores.
Uma realidade inaceitável, mas, reversível!
Viseu traçará um caminho que lhe permitirá estar classificado como uma cidade
Blue Zone - zonas do globo onde existem inúmeras pessoas que vivem para além
dos cem anos de idade, em pleno de bem-estar e qualidade de vida até aos seus
últimos dias.
Baixar a taxa de doenças crónicas (como obesidade, diabetes, doenças
cardiovasculares, artrites, depressão, cancro e outras doenças autoimunes) bem
como os óbitos por estas causados, será uma referência para Viseu e fator de
interesse e atração nacional e internacional através da sua marca “Healthy
Living”. Viseu tem sido várias vezes considerada a melhor cidade para viver.
Passará a ter para além desta conotação, a classificação da cidade com distinta
longevidade aliada a qualidade de vida e bem-estar.
A divulgação, sensibilização e formação para a adoção de boas práticas
alimentares, estilo de vida e consciencialização do que é prejudicial é essencial e
de grande urgência.
Em contexto de hábitos alimentares, existe um trabalho profundo e cirúrgico a
fazer de modo a inverter a curva preocupante de patologias associadas a
doenças crónicas que tanto condicionam a produtividade, felicidade e bem-estar
da nossa sociedade.
Neste contexto, existe a necessidade de atuarmos na raiz das preocupações - as
escolas mas também, na sensibilização e formação da restante sociedade
através da dinamização de ações que possam transmitir de forma clara e incisiva
as práticas necessárias para as famílias.
A dinamização do mercado municipal com foco na comercialização de produtos
de produção exclusiva pelos comerciantes, e com benefícios acrescidos para
quem produz em modo biológico, aliado a mecanismos de atração dos
consumidores para adquirirem produtos através destes meios, concorre
grandemente para a promoção de uma sociedade mais saudável, mais feliz e
mais produtiva.
Contudo, não é apenas na boa alimentação que reside a fórmula da longevidade.
Para se ter uma vida longa e em plenitude é tão ou mais importante, a saúde
mental do indivíduo quanto o é, a sua saúde física.
Para isso, Viseu prevê estar ainda mais munido de meios que deem resposta a
estas necessidades através da conclusão do previsto Green Belt, da dinamização
da cultura, da preocupação com a sustentabilidade, higiene e limpeza urbana, do
regresso ativo das atividades desportivas, o mantimento das atividades seniores,
entre muitas outras práticas a adotar e já enumeradas no programa.
Muitas das medidas mencionadas no programa, com algumas arestas limadas,
concorrem para a promoção de “Viver Longo e Saudável” e capacita Viseu para
concorrer à insígnia e reconhecimento mundial de Blue Zone, um crivo que
colocará Viseu numa das melhores cidades para viver avaliado numa escala
mundial.
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PROGRAMA

ERRADICAÇÃO DA POBREZA

A erradicação de situações de pobreza, que possam levar a situações de
sem-abrigo, e a promoção de condições de habitação digna é uma preocupação
que terá de ter uma ação evidente.
Evitar a existência de eventuais “sem-abrigo”, através de uma colaboração
estreita com o sector social.
Constituição de “banco de medicamentos” para acorrer a Pessoas com
necessidades e carenciadas.
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PROGRAMA
INSTITUIÇÕES SOCIAIS

O relacionamento com as Entidades e Instituições Sociais só pode ser melhorado,
em função da sua capacidade de prestar a solidariedade exigível numa
Sociedade Intergeracional. O tempo mostrou que estas Entidades substituem,
com incontestada vantagem, a pesada máquina do Estado Central, distante das
Pessoas e, como tal ineficaz na sua ação.
Dinamização da Rede Social, conferindo-lhe uma efetiva participação e
articulação com os mecanismos e medidas de apoio às franjas comunitárias e
pessoas carenciadas social e economicamente;
Intervenção social com incidência no plano sanitário, em articulação com os
serviços de saúde: vigilância/despistagem, sensibilização/informação;
Apoio geral ao munícipe no seu contacto institucional necessário ao seu
dia-a-dia: informação, orientação, ajuda nas operações burocráticas e de
acesso digital;
Apoio específico ao munícipe sobre os meios digitais disponíveis: plano geral,
desdobrado em planos de ação de cariz informativo/formativo, contemplando a
rede institucional local (freguesias, associações...), aproveitando eventos
institucionais mobilizadores (em regra, fora das horas do trabalho diário e em dias
não úteis).
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PROGRAMA

INSTITUIÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS

Também, a valorização dos Agentes Culturais, bem expressivos nas cerca de 2
centenas de Associações Culturais, Desportivas e Recreativas espalhadas pelo
Concelho, deverá ser continuada.
Instituições Culturais, de que é exemplo o Viriato-Teatro Municipal, devem receber
da Câmara o apoio indispensável à sua atividade, sem que a autarquia se
imiscua na sua orientação estratégica e no desenvolvimento da sua atividade.
Exemplo a replicar no caso do Conservatório Azeredo Perdigão, no Orfeão de
Viseu, no “Lugar Presente”, a título de exemplo.
A Câmara deve assumir-se como entidade facilitadora e nunca, mas nunca, como
Entidade cerceadora da liberdade de pensamento e da ação das Instituições.
A Casa da Calçada – Museu Keil do Amaral, protocolada com esta ilustre Família;
a Coleção José Coelho; a Casa do Arco (Papelaria Dias); a sede do Orfeão de
Viseu, na Rua Direita; a Quinta da Cruz, também por nós adquirida; o Museu do
Quartzo por nós executado; a casa de Lavoura de Várzea de Calde, constituem a
REDE MUNICIPAL de MUSEUS, à qual se juntam, por protocolo, o Ecomuseu de Vila
Chã de Sá, de Torredeita e o Museu de Passos de Silgueiros; sendo, ainda
necessário, reativar o Centro de Monitorização e Informação Ambiental no rio
Pavia, onde se encontra uma estação de medição da qualidade do ar.
As manifestações de génese e gestão popular, de que são exemplo relevante as
Cavalhadas de Vildemoinhos e as Cavalhadas de Teivas, terão, como sempre, o
nosso afeto.
As manifestações populares distribuídas por todo o Concelho serão incentivadas,
no sentido de gerarem melhores condições de apoio à população, com destaque
para as atividades das Associações locais.
Estabelecer e dinamizar projetos que promovam e estimulem a atividade
associativa autónoma ou articulada com outras instituições (v.g., escolas do
ensino básico, biblioteca municipal...);
Prever e regulamentar micro apoios que permitam dotar as associações de
recursos mobilizadores da sua atividade corrente (pequenas obras,
computadores, instalação de net, projetores...);
Iniciativa social: incentivo, apoio e promoção; manutenção de eventos na
instituição-mãe, assumindo-os o município apenas em caso de desinteresse e
relevância do evento;
Memorial: realização de Simpósio de Arte e Estatuária, criando centros de
memória, de referência, de interesse, de atração, de visita.
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Reforçar a identidade de Viseu como Cidade-Jardim aprofundando as dinâmicas
dos Museus Municipais e Biblioteca Municipal junto da população urbana e rural
Revalorizar a Quinta da Cruz (Parque e Jardim do Fontelo e Parque da Cidade)
como verdadeiro “Laboratório de uma paisagem cultural” (Articulação com Escola
Superior Agrária).
Ativar um Programa de levantamento / estudo / publicação do Património Cultural
Imaterial do Município, com relevo para a reedição do Prémio Almeida Fernandes.
Articular ações em Rede com CIM Dão Lafões, particularmente com os Municípios
vizinhos.
Criar e regulamentar o Prémio D. Miguel da Silva na vertente Património Cultural e
Natural.
Implementar o projeto de construção do Centro de Artes e Espetáculo, centro de
manifestações artísticas e, simultaneamente, a apresentação de espetáculos de
grande escala.
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PROGRAMA
DESPORTO

O Município de Viseu promoverá uma política de promoção da atividade física e
redução do sedentarismo. Pretendemos criar sociedades, ambientes, pessoas e
sistemas mais ativos. Nos próximos anos vamos trabalhar por uma Município Mais
Ativo que promova cidadãos mais ativos, saudáveis e felizes.
Pretendemos envolver toda a comunidade em programas de vida ativa, o “Viseu
Ativo” continuará a promover estilos de vida saudáveis para todas as idades,
melhorar a formação dos jovens, o aparecimento de talentos e a qualidade de
vida dos seniores. Os Clubes e as Associações terão apoios regulares para o
desenvolvimento do desporto e atividade física, e reabilitação e construção de
instalações.
A construção e requalificação de infraestruturas desportivas deverá merecer
atenção, reconhecendo-se a necessidade da implementação de condições de
mobilidade indispensáveis ao “desporto adaptado”.
A construção de uma nave desportiva de grande dimensão, capaz de acolher
grandes realizações desportivas e culturais, sendo a sua disponibilização razão
de atratividade e centralidade na maior cidade do “interior” do País.
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A definição de uma área para iniciar a construção de um novo complexo
desportivo para dar resposta à crescente procura provocada pela criação de
novos Clubes desportivos, do crescimento do número de atletas e a aumento
significativo da prática desportiva da população e para poder dar resposta a
algumas valências que fazem falta em Viseu.
A construção de uma Rede de Percursos Pedestres, Parques Gerações Ativas,
Polidesportivos, Campos de Relva Sintética, Parques Infantis em todo o concelho,
deverá ser uma prioridade para melhorar a saúde e bem-estar dos cidadãos.
Na atividade desportiva e de lazer, fazer a recuperação das raízes dos “Jogos
Desportivos de Viseu” e dos “Jogos da Amizade”, envolvendo estes a CIM VD
Lafões; procurando-se otimizar as atividades.
Na reinterpretação do Parque Urbano da Aguieira considerar as valências
desportivas como vertente privilegiada.
Considerar as Associações Distritais de Modalidade como veículo privilegiado
para que o diálogo com as Federações nacionais seja fluente e com resultados na
atração de eventos com grande visibilidade.
A atração de grandes eventos desportivos será um excelente contributo para
incentivar a atividade física, a prática desportiva e para a promoção do território
a nível nacional e internacional.
Continuar a investir no Programa Atividade Sénior para ser uma referência
nacional de prática desportiva, participação, melhoria da saúde e qualidade de
vida da população sénior.
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PROGRAMA

POLÍTICAS DE JUVENTUDE

A participação ativa dos jovens e das organizações de juventude na vida da
comunidade e na promoção de políticas e programas de juventude é
fundamental. Os jovens são o presente e o futuro e por isso é necessário
aproveitar a sua energia, a sua formação e o seu talento.
As políticas de juventude assumem um papel cada vez mais relevante nos países
desenvolvidos, como demonstram as linha e orientação dos ODS - Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e dos European Youth Goals - Objetivos Europeus da
Juventude.
As políticas municipais de juventude deverão ser proactivas, centradas nos
direitos dos jovens, transversais e inovadoras, integradoras e igualitárias,
permitindo a oportunidades a todos.
Nesse sentido, a autarquia, as associações de juventude e os jovens, devem
construir espaços de cidadania ativa e participativa através dos Conselhos
Municipais de Juventude, dos Planos Municipais de Juventude e dos Orçamentos
Participativos Jovens para identificar as prioridades das políticas locais de
juventude em função de diferentes áreas: Cidadania e Participação Cívica,
Educação e Formação, Emprego e Empreendedorismo; Desporto, Cultura e Lazer,
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Voluntariado e Participação Social,
Inclusão e Igualdade de Oportunidades, Saúde e Sexualidade.
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Assim, devem ser estabelecidas e consensualizadas com os jovens, um conjunto
de prioridades que passam por:
• Uniformizar a cobertura de Internet nas escolas do concelho.
• Valorizar o Conselho Municipal da Juventude;
• Melhorar o regulamento de atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do ensino
superior do Município de famílias numerosas e carenciadas. Uma alteração que
possa incluir o aumento e diferenciação da dotação orçamental e o alargamento
do regulamento à obtenção do grau académico de Mestrado;
• Potenciar a Loja Europa Jovem e em proximidade com a Eurodesk;
• Esclarecer e apresentar aos jovens as oportunidades de mobilidade no mundo,
enquadradas no programa Erasmus+;
• Alargar o horário da Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva e permitir que em
épocas de exames do Ensino Superior e do Ensino Secundário, haja uma dilatação
dos horários do espaço, nomeadamente da Sala de Leitura;
• Discriminação positiva para jovens em situação de procura ativa de emprego e
nos três anos consecutivos após o primeiro emprego, no que toca a impostos e
serviços municipais relativos à habitação;
• Elevar Viseu a referência na atração de trabalhadores remotos e trabalhadores
independentes, de modo a povoar as zonas mais rurais do concelho, tendo como
foco a promoção do bem-estar, dinamismo económico e competitividade;
• Manutenção e reforço das linhas do Orçamento Participativo e Orçamento
Participativo Jovem, pugnando sempre pela execução dos projetos vencedores e
estimulando a democracia participativa;
• Criar uma incubadora horizontal com start-ups e pequenos escritórios de jovens
empreendedores, alicerçada num efetivo programa de captação de talentos,
empreendedorismo e fixação de jovens;
• Aposta contínua no street art, que tornou Viseu numa referência a nível nacional
nesta área cultural e artística;
• Levar a saúde às escolas com ações de formação dinâmicas de suporte básico
de vida em formato Master class anual;
• Criar a Gala do Desporto Municipal, no intuito de reconhecer o mérito desportivo
dos atletas e treinadores viseenses que elevam o nome de Viseu a grandes
patamares a nível nacional e internacional;
• Criar uma bolsa de voluntariado jovem municipal.
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PROGRAMA
FEIRA DE S. MATEUS

A FEIRA de S. MATEUS, cujo recinto foi alvo de requalificação, cuja utilidade é bem
notória neste tempo de adversidade sanitária, corporizada no Pavilhão Multiusos,
deve apenas ser alvo de otimização da relação custo-benefício, mantendo-se
como cartaz nacional e internacional.
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PROGRAMA
MUNICÍPIO E GOVERNO

O relacionamento com a Administração Central é, para nós, muito claro: - cada
um deve fazer o que cabe nas suas competências. É ao Governo que cabem as
funções de soberania, da saúde pública, dos planos rodoviário e ferroviário, entre
outra atribuições e competências, enquanto às Autarquias cabe assegurar o
abastecimento público, as redes de comunicação intra-concelhia, a melhoria do
espaços urbanos e urbanizados, o acesso à informação municipal, o
planeamento urbanístico, a solidariedade social, entre outros.
A sobreposição de ações não é benéfica, antes o é a colaboração estreita e justa.
Como vem sendo (mau) hábito, no período eleitoral sucedem-se promessas de
realizações que o Governo Central tem vindo a adiar, apesar das fotografias, das
placas de “lançamento de obra” e, sucessivamente adiadas com o pretexto de
reanálise e de reformulação de projeto.
Se tal acontece, é de sublinhar que o Governo não governa para um grupo
específico, mas sim para todos os Portugueses, por muito que isso custe aos
arautos de última hora.
Uma verdadeira auto-estrada “Viseu-Coimbra”, as novas “Urgências” do Hospital
Central, o “Centro Oncológico”, o “Arquivo Distrital”, a “Ferrovia”, são exemplos do
que o Governo deve fazer para que o “Interior” o seja cada vez menos.
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PROGRAMA

PRR (PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA)

No âmbito do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), o qual carece de
pormenorização no que toca ao papel das Autarquias, daremos importância
muito relevante às questões ambientais e à área digital.
A disponibilidade do Município para colaborar na implementação da rede 5G é
objetivo a alcançar o mais rapidamente possível.
Considerando a intenção de ligar as cidades portuguesas à rede ferroviária,
recuperaremos o trabalho de “ planeamento e desenho urbanístico”, no sentido
de manter os corredores ferroviários que, futuramente, possibilitem a integração
de Viseu no “sistema ferroviário de alta velocidade” que mergulhará na Europa,
estabelecendo a ligação do binómio “porto marítimo de Aveiro – porto marítimo
de Leixões” à fronteira terrestre.
Caberá ao Governo fazer a sua parte. No mínimo, a ligação de Viseu à linha da
Beira Alta terá inegável benefício para as empresas que, podem ver reduzidos os
custos de contexto que pesam sobre a sua produção e a exportação da mesma.
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PROGRAMA

GOVERNANÇA FINANCEIRA E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS

A Governança financeira do Município assenta num diálogo permanente com as
Juntas de Freguesia, que, por estarem ainda mais perto das populações podem
interpretar, mais eficazmente, os desejos e anseios das mesmas. Assim, a figura
dos “contratos-programa” delineada nos anos 90, mantém-se perfeitamente
atual.
Esta permitiu criar melhores condições de qualidade de vida: postos médicos,
apoios a IPSS, infraestruturas de abastecimento público de água e esgotos, rede
viária, “rossios” das aldeias, execução e manutenção de áreas verdes, estão entre
as ações mais relevantes que mudaram, para melhor, a face dos territórios e
bem-estar das Pessoas.
Esta opção prática acaba por materializar, a nível do Município, uma efetiva
descentralização de competências acompanhadas dos recursos necessários.
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Promover a inteligibilidade da informação ao munícipe (descomplicar os suportes
técnicos): os documentos aprovados pelas instâncias municipais e publicados,
não devem ser simplesmente depositados nos meios de informação; devem ser
interpretados e convertidos em informação compreensível de crescente
complexidade, partindo do geral/de perceção elementar para o particular/de
apreciação técnica complexa, de modo que o elementar transmitido dê uma ideia
geral da atividade.
A nível de Recursos Humanos apostaremos na sua valorização.
A nível da proteção de dados, tema que tem especial acuidade, hoje em dia,
pretendemos:
Fazer a revisão geral do tratamento e circulação de dados pessoais, para
conformação com o normativo vigente, máxime o RGPD;
Manter e aperfeiçoar todas as vias de acesso (presencial e telefónica, postal,
digital) de forma a garantir a imediata perceção de início processual, por
referenciação da instância e do processo;
Facilitação do contacto presencial: atendimento contínuo (de modo a integrar
tempos fora do horário tradicional de trabalho, ou seja, antes da entrada, durante
o almoço, depois da saída) e valência universal (contacto único/one stop
shopping);
Protocolar a obtenção digital de comprovativos documentais de outras
instituições, para instrução de processos camarários, minimizando os custos de
contexto/tempo para o munícipe;
Promoção, divulgação, apoio de utilização da via digital.
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PROGRAMA

VISEU RURAL – LEVAR O ROSSIO ÀS ALDEIAS

O plano municipal “Viseu Rural” tem por objetivo central melhorar a qualidade de
vida em espaço rural e contribuir para o aumento da produtividade e da
competitividade dos setores agroalimentar, florestal e turístico nos mercados
locais (coesão territorial). Consubstanciará uma estratégia de valorização da
economia rural e da promoção do empreendedorismo que inclui o
aprofundamento das incubadoras de base rural, a organização de bolsas de
terras, o apoio ao escoamento das produções, nomeadamente através do reforço
de iniciativas que promovam a comercialização da produção local, e da
dinamização do Mercado Municipal em Viseu e nos pequenos mercados de
proximidade nas freguesias.
No plano inclui-se igualmente a promoção de quintas e aldeias como destinos de
visita, lazer e turismo, iniciativas de promoção de Viseu enquanto Região
Vinhateira, apoio aos produtores através do Gabinete do Agricultor em parceria
com as organizações setoriais, um serviço educativo para as “culturas da terra”,
ou a disponibilização de hortas comunitárias e pedagógicas, para além das
existentes.
Potenciar as oportunidades de desenvolvimento territorial associadas ao Meio
Rural.
Melhorar a capacidade de atração de pessoas e de investimento para as
freguesias de baixa densidade.
Criar A.R.U.- Área de Reabilitação Urbana nas Freguesias, de modo a incentivar a
reabilitação de imóveis em condições financeiras mais favoráveis.
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PROGRAMA
MOBILIDADE

O MUV, rede de transporte público, em algumas situações pontuais, deverá ser
optimizado, em função das necessidades da população.
A implementação da melhoria da oferta proporcionada pelas circulares, pelas
radiais e rede viária em geral traduzir-se-á em maior, melhor e mais segura
mobilidade. Como exemplo, a radial da Praça João Paulo II ao acesso ao IP5, no
Caçador é prioridade, já que é uma das entradas da cidade com elevada
densidade de tráfego nas horas de ponta e, se a Av. Pedro Alvares Cabral é de
muito difícil ampliação, da plataforma entenda-se, a opção do acesso à
Circular-Sul vai descongestionar a rotunda da Via Sacra (Rua 5 de Outubro) e, a
ligação viária da Circular-Norte a Rio de Loba. Estes são apenas exemplos da
relevância das boas condições de mobilidade indispensáveis a uma melhor
qualidade de vida dos nossos Concidadãos.
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PROGRAMA

PLANEAMENTO URBANÍSTICO

As orientações no planeamento urbano deverão respeitar o conceito de “cidade
horizontal”, característico de Viseu, com dotação de praças e espaços verdes nas
novas urbanizações.
A pandemia mostrou a importância das praças públicas e dos espaços verdes;
evidenciando a necessidade de repensar o Regulamento Geral da Edificação
Urbana (RGEU) que deve ser adaptado às exigências emergentes da pandemia,
antecipando outras eventuais situações de risco para a saúde das populações.
O estudo das condições em que se aplica o IMI é prioritário, enquanto incentivo às
Famílias que procuram habitação. A revisão, em baixa, dos coeficientes de
localização e do zonamento carecem de atualização.
Reventilar a área edificável das aldeias, evitandos deslocamentos de naturais e
desenraizamento cultural.
Agilizar processos no sentido de conferir uma maior celeridade na resposta.
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PROGRAMA
EDUCAÇÃO

As novas competências transferidas para os municípios devem implicar uma
gestão descentralizada, com depósito de confiança na agilidade e competência
das Direções das Escolas e Agrupamentos, para uma resposta mais pronta e mais
ajustada na resolução da logística local.
A rede de infraestruturas escolares deverá ser alvo de requalificação,
modernizando-a com instrumentos digitais adequados, assim como de condições
de acesso a biblioteca, sala de estudo, refeitório e refeições nutricionalmente
equilibradas.
Encarar o reforço do apoio psicológico, ao nível dos Agrupamentos Escolares,
como prioritário, para apoio dos alunos, prevenindo situações problemáticas,
bem como, o acompanhamento de situações de debilidade, em articulação com
a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.
Criação de programas de iniciativa municipal, envolvendo a comunidade
educativa, de apoio e formação alargada, nomeadamente nas áreas do ensino
especial, tecnológico e artístico, na história e realidades do município e ainda
para apoio nos períodos de férias escolares, dando resposta às necessidades das
famílias. O objetivo é proporcionar uma melhor e mais completa cultura científica,
tecnológica e artística às crianças e jovens do Concelho, bem como a promoção
do empreendedorismo.
O município deve considerar que todas as suas instituições têm um papel
formativo, favorecendo o contacto intergeracional e a formação ao longo da
vida, assumindo um papel de articulação entre escolas, encarregados de
educação e as instituições sociais, culturais e desportivas, assegurando uma
educação de qualidade. Deve ainda reconhecer e distinguir os jovens que se
destaquem nos seus percursos educativos.
Apoiar e incentivar a participação das Instituições do Ensino Superior em redes
nacionais e internacionais, favorecendo a investigação aplicada, a captação de
alunos e investigadores para Viseu – reforçando a sua atratividade - e
promovendo as relações entre estas Instituições, as empresas e as escolas
profissionais, visando a inovação, desenvolvimento, empregabilidade e dar
resposta às necessidades das áreas estratégicas de Viseu e Região, valorizando,
também, os produtos endógenos.
A Rede de infraestruturas escolares deverá ser alvo de requalificação,
modernização digital, melhoria dos espaços educativos e sociais, com foco
assente na preservação e promoção da saúde e bem-estar físico e mental dos
alunos, através da valorização dos espaços naturais envolventes das escolas, o
afastar de alimentos processados, abastados de açúcares refinados e aditivos,
que inegavelmente comprometem o desempenho dos alunos acarretando efeitos
nefastos para a saúde, em geral.
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É premente a necessidade do reforço do apoio psicológico aos alunos,
complementando com redes especializadas de apoio. Trabalhar o espaço
psicológico dos alunos aliando ferramentas de apoio, criará uma abordagem
integrada de antecipação equilibrada do futuro dos alunos, com foco na sua
capacitação mental e emocional para saberem dar boas respostas aos desafios
escolares e à sua vida profissional futura. O foco será dirigido à capacidade de os
alunos encontrarem soluções, com propósito, com significado e regendo-se por
condutas exemplares e ativas, num alinhamento coerente com o sistema de
valores da respetiva família nuclear e da sociedade.
Introdução de disciplinas de Programação no 1º ciclo.
Reforço das competências do Ensino Superior de Viseu. A região deve pugnar por
manter e reforçar as competências das instituições de ensino superior regionais:
IPV, UCP e Piaget. Elas são fundamentais na atratividade regional e na
investigação aplicada ao serviço das empresas.
Aumentar as taxas de sucesso e combater o abandono escolar no concelho de
Viseu.
Consolidar a transferência de competências para o município de forma
equilibrada.
Promover a Escola a Tempo Inteiro com Atividades de Enriquecimento Curricular
de nova geração.
Apoiar projetos inovadores que promovam a interdisciplinaridade entre a
educação, o ambiente e a cultura.
Fomentar projetos de empreendedorismo em parceria com instituições nacionais
e internacionais.
Instituir a criação de medidas de inclusão e de promoção de melhores
aprendizagens e de crescimento em parceria com a comunidade
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PROGRAMA

SUSTENTABILIDADE, AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA

O Município de Viseu, no domínio do seu próprio desempenho e enquanto
entidade mobilizadora da sociedade, deve assumir de forma inequívoca, políticas
que assegurem a sustentabilidade económica, social e ambiental, a melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos e a qualidade do ambiente.
No Município de Viseu, os valores ambientais devem ser geridos por forma a
garantir a preservação da sua qualidade, poi constituem um importante
instrumento de marketing territorial, com enfase no usufruto desses bens pelas
pessoas e pelas empresas.
O ambiente e o modo como dele cuidamos é, no século XXI, um atractor de
pessoas e de investimentos e um forte impulsionador do desenvolvimento
económico e social. Neste contexto, as políticas ambientais contribuem para a
coesão territorial, ajudando a diminuir as assimetrias entre o urbano e o rural, os
territórios a norte, classificados como de baixa densidade e os territórios mais
infraestruturados e povoados do centro e sul do concelho.
Os valores ambientais e a sua preservação são assim, mais-valias competitivas
para o desenvolvimento socioeconómico dos territórios e para as empresas.
Na prossecução destes fins, propõem-se um conjunto de princípios políticos,
medidas e de ações a levar a cabo nos domínios da sustentabilidade, do
ambiente e da qualidade de vida no município de Viseu.
Os conteúdos propostos encontram-se organizados em três eixos de ação
estratégica:
• População e território: o urbano e o natural;
• Inteligência municipal: uma via de futuro;
• Água e energia: uso sem desperdício.
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O munícipe deve sentir uma política ambiental coerente e integrada, centrada no
bem-estar que proporciona um território seguro, resiliente, com espaços naturais
acessíveis e espaços urbanos amigáveis.
Propõe-se então:
Desenvolver e implementar políticas conducentes a diminuir as vulnerabilidades e
a aumentar a resiliência do município às alterações climáticas, através do recurso
aos instrumentos de gestão territorial e à implementação faseada das medidas
enunciadas na Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas, para o
município de Viseu.
Fomentar a Conservação da Natureza e da Biodiversidade como forma de
valorizar o território e dinamizar a economia.
Neste contexto importa:
• Preservação os ecossistemas aquáticos e as galerias ripícolas a eles
associadas.
• Preservar, ordenar e requalificar áreas de elevado valor ambiental e
patrimonial.
Dada a riqueza e a diversidade dos valores naturais, paisagísticos, arqueológicos
e hidrogeológicos presentes numa vasta cintura verde localizada a Norte da
cidade de Viseu e que integra a serra do Crasto, o Monte de Santa Luzia, a serra
da Muna e o planalto de Mundão é proposta a sua classificação como área
natural de interesse municipal, dotando-a de sinalética informativa adequada,
percursos educativos e de lazer, zonas de fruição e de equipamentos de apoio à
atividade pedagógica e de fruição dos espaços, e criando pontos de
continuidade com áreas verdes urbanas como os Parques do Fontelo e de
Santiago, Aguieira e Quinta da Cruz.
Face ao papel relevante que têm na descarbonização e na neutralidade
carbónica, os espaços naturais e em particular a floresta, devem ser encarados
como um bem que urge preservar, reabilitar e ordenar.
Promover a qualidade de vida e do espaço público.
O município deve investir em atividades, projetos e serviços que promovam o
bem-estar e a qualidade de vida, numa lógica de coesão e de esbatimento das
assimetrias.
Num contexto de forte competição entre centros urbanos na captação de
investimentos e de recursos humanos qualificados, o Município de Viseu deve
manter forte orientação no que respeita:
• Ao desenvolvimento de um modelo urbanístico que tenha as pessoas, a
qualidade dos espaços públicos e do ambiente, como entidades centrais,
e
• À requalificação dos espaços públicos por forma a promover a qualidade
de vida, bem como as condições de acessibilidade.
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Prosseguir o esforço, nunca terminado, de limpeza dos espaços públicos,
paradigma que, de há muito, carateriza a ação do Município.
Neste âmbito o município deve:
• Continuar o esforço de aquisição em equipamentos mecânicos de
limpeza e o estabelecimento de contratos de delegação de competência
com as freguesias e na
• Investir em equipamentos elétricos que assegurem a redução dos
consumos e dos custos associados, bem como a diminuição dos níveis de
ruído, o que terá inevitavelmente reflexo positivo no conforto das
populações.
Implementar programas de requalificação ambiental dos bairros residenciais,
Reconhecendo a importância social e patrimonial dos bairros residenciais e
elegendo como prioridade a inclusão social e a qualidade de vida das
populações o Município empreenderá programas de requalificação ambiental
destes bairros, visando:
• Conferir um padrão elevado de qualidade e de atratividade a estes
bairros.
• Modernizar infraestruturas públicas obsoletas de saneamento,
abastecimento de água, energia, comunicações e iluminação pública,
• Melhorar os jardins e outros espaço verdes, estimulando a utilização
social do espaço público.
• Incentivar a mobilidade suave, promovendo a acessibilidade dos
cidadãos com mobilidade reduzida e a defesa os “peões”.
Adaptar os jardins e espaços verdes públicos às alterações climáticas, recorrendo
a procedimentos sustentáveis, nomeadamente no que se refere à rega e à
utilização de espécies botânicas particularmente adaptadas ao calor e à
escassez de água.
Dar uma nova vida ao Rio Pavia, devolvendo o leito à vida aquática e as margens
de troços urbanos, às populações ribeirinhas.
• Preservar o curso de água principal e os seus afluentes, bem como
valorizar as suas margens para fruição da população, elementos do
ambiente natural particularmente importante no contexto da adaptação
às alterações climáticas.
• Requalificar o espaço onde se encontram as antigas instalações da ETAR
de São Salvador para que possa ser utilizado com espaço livre de
poluição em atividades desportivas, culturais ou recreativas.
• Assegurar a preservação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos
no território concelhio.
Estimular a população para a prática de um estilo de vida saudável em contexto
de natureza, particularmente no meio urbano.
Apostar na manutenção e alargamento da infraestrutura verde no território
concelhio, assegurando a biodiversidade com a requalificação ou construção de
jardins, parques e outros espaços verdes e arborizados.
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INTELIGÊNCIA MUNICIPAL: VIA DE FUTURO
Neste âmbito a adoção de ferramentas facilitadoras da gestão sustentável de
recursos bem como, de apoio à tomada de decisões deve ser permanentemente
estimulado.
Assim é importante:
Promover o acesso às tecnologias de informação e comunicação (TIC) de nova
geração em todo o concelho, como ferramentas essenciais à igualdade de
oportunidades, ao desenvolvimento económico e à coesão do território que se
quer mais eficiente e inteligente.
• Utilizar a experiência do cluster tecnológico presente em Viseu para
catapultar a inteligência territorial na área ambiental.
Incentivar a implementação de um modelo de desenvolvimento social e
económico de matriz circular, fomentando fluxos específicos de recolha seletiva e
de valorização de produtos e materiais.
Para tal, será de:
• Prosseguir um plano de ação direcionado para a separação em baixa e a
valorização dos resíduos urbanos, onde seja incentivada, por meio da
implementação dos sistemas inteligentes de PAYT e REYT, a deposição e
recolha seletiva e a valorização dos biorresíduos, dos resíduos florestais e
agrícolas produzidos nas freguesias periurbanas e rurais do concelho de
Viseu (ca. 42% dos resíduos produzidos anualmente no município).
Reforçar a eficiência e a capacidade da gestão municipal com a adoção de
novos modelos de gestão ambiental, monitorização e de funcionamento de
serviços municipais, com benefício para a qualidade de vida das populações e
para a sua sustentabilidade.
• A introdução sistemática de métodos de sensorização e de outras
ferramentas de gestão inteligente com aplicação em domínios como o
abastecimento de água, a rega de jardins e de outros espaços verdes
públicos, a deposição e a recolha de resíduos sólidos, a mobilidade
urbana, entre outros, e na monitorização da qualidade de vetores
ambientais como o ar atmosférico e as águas superficiais, irão
transformar o modo como os serviços municipais são prestados, e
propiciarão o incremento da qualidade e da eficiência e a diminuição do
desperdício.
Criar um centro de inteligência ambiental que aglutine a informação e a gestão
das diversas componentes ambientais a nível concelhio e promova e aprofunde a
consciência ambiental dos cidadãos.
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ÁGUA E ENERGIA: USO SEM DESPERDÍCIO
A resposta às alterações climáticas e a necessidade de assegurar a
disponibilidade de recursos essenciais impõe a adoção de medidas de eficiência
na sua gestão e de moderação dos consumos.
Para tal propomos:
Contribuir, à escala do município, para a neutralidade carbónica a ser atingida, a
nível nacional, de preferência antes de 2050, com a adoção da máxima “Pensar
global, agir local”.
Concretizar políticas conducentes à captação de investimentos empresariais
sustentáveis, com forte componente circular, que contribuam, de forma decisiva,
para a descarbonização e para a fixação de populações, em particular jovens.
Promover a mobilidade elétrica e a utilização dos transportes públicos com
horários e frequência adequados às necessidades de mobilidade das pessoas.
Expandir o parque arbóreo municipal nas zonas urbanas.
Apostar na eficiência energética como marca da ação municipal.
Desenvolver políticas que tenham por objetivo a eficiência energética como
paradigma de uma economia mais descarbonizada, mais competitiva e
sustentável, baseada na eficácia e na diminuição dos consumos.
Investir numa estratégia a longo prazo dirigida à eficiência energética de edifícios
e equipamentos municipais, como via para a utilização mais racional dos recursos
e para uma poupança significativa no orçamento municipal.
Atualizar e aplicar a matriz energética municipal, o plano de ação de energia
sustentável, o pacto dos autarcas, os compromissos do CDP – Carbon Disclosure
Project, o plano de mobilidade suave, entre outras ferramentas que orientam a
política energética e ambiental na Europa e no município.
Levar a cabo um plano de intervenção na iluminação pública, tornando-a mais
inteligente e com menor peso no orçamento municipal.
Melhorar a eficiência dos sistemas de abastecimento de água
Assegurar a qualidade do abastecimento, nomeadamente através da
requalificação da rede, da extensão do fornecimento a todo o município e da
redução de perdas.
Estabelecer e dinamizar parcerias estratégicas com vista ao aumento da
resiliência do abastecimento de água, através da diversificação das fontes de
captação de água, nomeadamente na bacia hidrográfica do rio Vouga.
Continuar a apostar na ampliação da rede de saneamento e na manutenção dos
sistemas de tratamento dos efluentes urbanos.
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Prosseguir a avaliação dos recursos hídricos subterrâneos na área urbana e
periurbana da cidade de Viseu, com vista ao seu potencial uso na rega de jardins
e de espaços verdes públicos.
Aplicar o princípio da circularidade também à gestão da água, desenvolvendo
esforços para a utilização da água tratada da ETAR de Viseu Sul, nomeadamente
no setor industrial e na rega de jardins e espaços públicos verdes.
Estas são as medidas e estratégias que vale apena levar a cabo no Município nos
domínios da sustentabilidade, ambiente e qualidade de vida, para que Viseu não
seja só sinónimo de “melhor cidade para viver”, mas também de “melhor concelho
para viver”.
Proteger e reflorestar as áreas de maior biodiversidade natural (Parque da
Aguieira, vegetação ripícola) e humanizada (Fontelo, parque da cidade, monte de
Santa Luzia e outras áreas).
Promover a transdisciplinaridade entre as áreas do ambiente, da educação e da
cultura a nível da atividade das estruturas concelhias (museus municipais entre
outras) e das escolas.
Promover a qualidade dos cursos de água do concelho, tendo em consideração a
qualidade da água bem como a vegetação envolvente.
Diminuir as ameaças à biodiversidade autóctone (controlar as espécies invasoras
e a poluição dos solos, águas e ar).
Estimular medidas que combatam as alterações climáticas no município.
Progredir na literacia ambiental para alcançar uma melhor economia circular.
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PROGRAMA
PARQUES URBANOS

O Parque Urbano da Aguieira, cuja perimetral é um exemplo de sustentabilidade
ambiental, carece de condições mínimas de utilização, no sentido de “fechar” o
“green belt” da cidade (Fontelo, Parque Linear do Pavia, Parque da Cidade, Zona
Verde de Marzovelos, Parque da Aguieira e Quinta da Cruz).
A instalação de uma rede de água capaz de responder em caso de incêndio,
pavimentação de arruamentos, a iluminação pública, um circuito de
manutenção, um parque de merendas e a recuperação do edifício existente para
receção, poderão constituir a 1ª fase de intervenção.
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PROGRAMA

REQUALIFICAÇÃO DOS BAIRROS RESIDENCIAIS

Os bairros residenciais, alguns datados dos anos 50-60, merecem a melhor
atenção procurando-se a requalificação dos espaços públicos, com redefinição
de zonas A. R.U-Área de Reabilitação Urbana, através da implementação de
incentivos à requalificação de habitações.
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PROGRAMA
CENTRO HISTÓRICO

O Centro Histórico conta com a atividade da SRU-Viseu Novo e deu inúmeros
apoios ao edificado e, que tem recebido incentivos tendentes à revitalização das
atividades do comércio de proximidade e de pequenas empresas de serviços.
Com notória debilidade demográfica, carece de input suscetíveis de gerar um
maior good will, sendo a procura de criação de condições para a atração de
famílias jovens um desiderato realista, exigindo o necessário apoio à infância
enquanto apoio aos Pais. Os espaços públicos que ainda carecem de
requalificação serão intervencionados havendo a possibilidade de aquisição de
imóveis para arrendamento a casais jovens prioridade.
A ação articulada com a Associação Comercial de Viseu permitirá a afetação de
recursos financeiros à salvaguarda e revitalização do Centro Histórico.
Em face do perfil demográfico de parte substantiva da população que reside no
C. Histórico, a disponibilização de um Gabinete de Apoio é útil.
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PROGRAMA
PROTEÇÃO CIVIL

A Proteção Civil Municipal contará com os Bombeiros Municipais e com a
Associação dos Bombeiros Voluntários e Cruz Vermelha, bem como de técnicos de
proteção civil, de modo a que estes possam disponibilizar mais meios na sua ação
e dar resposta a situações de socorro, da saúde, do acompanhamento de
situações de crise, já que se prevê o surgimento de novas crises de stress
ambiental e sanitária.
O Aeródromo Municipal Gonçalves Lobato desempenha, para além do transporte
aéreo, um papel importante no combate aos incêndios e fogos florestais, mas
também no apoio a situações de saúde urgentes (ex.: transporte de órgãos).
Fogos florestais: ação continuada de sensibilização/informação fora da época
crítica;
Proteção ambiental: ação continuada de sensibilização/informação Gabinete
Florestal.
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PROGRAMA

HIGIENE E LIMPEZA URBANA

O reforço deste sector, tanto em Recursos Humanos como em equipamentos, é
uma necessidade, em face do crescimento das zonas urbanas e urbanizadas.
Bairros e Agrupamentos de Bairros contíguos necessitam de ter destacados
Recursos Humanos e materiais que assegurem as condições de higienização dos
espaços urbanos.
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PROGRAMA

ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA E COLETA
E TRATAMENTO DE EFLUENTES

Os SMAS-Viseu devem ter como orientação a requalificação de infraestruturas
que o peso dos anos de utilização impõe.
A ampliação de reservatórios de água, em pontos estratégicos de cada SECTOR é
fundamental.
A continuidade dos estudos para uma potencial bacia de água na rede
hidrográfica do Vouga deve ser prioritária, vista como alternativa à atual
albufeira de Nesprido/Fagilde, subdimensionada para as exigências das
populações e inserida numa rede hidrográfica de debilidade evidente.
O Rio Pavia merecerá um cuidado especial, sendo imperativo executar a limpeza
periódica do seu leito e das margens, sendo possível, ainda, o desmantelamento
da antiga ETAR de S. Salvador, entretanto obsoleta na sequência da construção
da ETAR Viseu-Sul, por nós iniciada e beneficiada com incentivo financeiro dos
fundos comunitários; espaço que dará lugar a uma zona verde marginal ao leito
do rio.
O Concelho encontra-se devidamente infraestruturado, cumprindo os
valores-padrão, para o abastecimento de água e para a coleta e tratamento de
esgotos, determinados pela União Europeia. Contudo, existem, ainda, “bolsas de
populações” que carecem de resolução.
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CONCLUSÃO
Do exposto e com a consequente concretização material e
imaterial, teremos, confiadamente, um Município Inteligente,
porque conseguirá mitigar as descontinuidades no
desenvolvimento social e económico. A utilização de ações
afáveis para o Ambiente, considerado no sentido mais lato
possível, trará mais benefícios às Pessoas que vivem ou que
procuram Viseu.
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