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As nossas cidades. Viseu

Principais estradas 

de acesso a Viseu
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A24

IP3
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IC37

Porto
1h15min

Aveiro
50min

Coimbra
1h15min

Viseu

Salamanca
2h15min

Este município do distr ito de Viseu situa-se na prov íncia da Beira Alta, na Região Centro e sub-

região de Dão-Lafões. Com 97.249 habitantes e uma área urbana com cerca de 66.143 residentes, 

Viseu é uma das pr incipais cidades da Região Centro de Portugal.

Braga
1h45min

97.249
População

507,1 km²
Área

987,00€
Salário m édio m ensal

980,00€/m2
Avaliação m édia 
bancária de casas

13,7% 
Jovens (m enos de 15 anos)

11.441
Em presas não 
financeiras

5.066 Estudantes 

universitários

16%
Peso das despesas m unicipais 
com  m eio ambiente

Viseu – Principais números

Fonte: Pordata

Universidade/PolitécnicoEstação de comboiosInfraestruturas de negóciosAeroporto internacionalPorto
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Vocação empresarialInfraestrutura
Concessões 

municipais

• Gestão

• Ciências Biomédicas

• Medicina Dentária

Universidade Católica –

Viseu

• Tecnologia e Gestão

• Agricultura

• Saúde

Instituto Politécnico de Viseu

V21 - Centro de Incubação 

Tecnológico de Viseu (CITV) 
(10.000 m2)

São cinco escolas de ensino superior e uma 

comunidade composta por mais de 5.700 

alunos, 355 professores e 230 funcionários.

Hospital 

de São 
Teotónio

Hospital 

CUF Viseu

TALENTO E CONHECIMENTO PESQUISA & INOVAÇÃOSAÚDE



IP3 Coimbra - Viseu

O IP3 será a primeira rodovia inteligente do país, 
com Wi-Fi e 5G, o que permitirá estabelecer um 

sistema de comunicação entre infraestrutura, 

veículos e utilizadores.

Viriato

Veículo não tripulado, 100% elétrico, integrado no 
sistema de mobilidade de Viseu, que será o futuro 

transporte público da cidade, substituindo o atual 
funicular.

MUV - Mobilidade Urbana de Viseu

Novo sistema de mobilidade, mais eficiente, 
articulado, económico e amigo do ambiente, 

criando as condições de base para a 
consolidação de Viseu como uma cidade 

inteligente, acessível e desenhada para todos.
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Empresas que recentemente realizaram investimentos em Viseu

Exemplos 
de empresas 
localizadas 
em Viseu



VISEU PRIMEIRO 2021

Este programa define as 

prioridades de governação 

municipal neste período, 
tendo como principais eixos 

de atuação:

• Pessoas

• Serv iços

• Território

• Governação

EDUCA

Programa para toda a comunidade 
educativa de Viseu que promove a 

qualidade, a inclusão e a diversidade no 

ensino a 23 mil crianças, com a 
participação de 113 estabelecimentos 

de ensino e mais de 60 parceiros locais 
em 24 projetos.

ACONCHEGA

Iniciativa que visa promover a inclusão de 
estudantes do ensino superior no centro 

histórico a um custo reduzido, e o 

acompanhamento de idosos, fomentando 
a relação intergeracional.

PATRIMÓNIO

Esta iniciativa v isa o conhecimento, a proteção e a valorização do património 
cultural, material e imaterial, a cidade e a sua história profundamente ligada à 

ideia de nacionalidade.

CULTURA

É um instrumento financeiro de apoio a 
projetos culturais independentes, com o 

objetivo de sustentar, diversificar, expandir 
e simplificar a motivação para a criação, 

programação e rev italização cultural.

INVESTE

Programa através do qual será 
criado um conjunto de incentivos 

ao investimento, como a 
disponibilização de infraestruturas, 

a criação de serviços de apoio ao 

licenciamento 
e a instalação e a atribuição de 

incentivos fiscais.
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