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A Cidade
Viseu é uma das maiores cidades do centro de Portugal, sede de um município com cerca de 510
km2 de área e 100 000 habitantes. Para além de capital de distrito e de concelho, Viseu é
igualmente sede de Diocese e de Comarca.
Viseu já foi distinguida duas vezes (2007 e 2012), segundo um estudo da Associação de Defesa do
Consumidor (DECO), como a cidade portuguesa com melhor qualidade de vida.
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Facebook e Google+

Clima
Viseu tem um clima mediterrânico com influência continental e marítima. O inverno é húmido e frio,
com temperaturas médias mensais perto dos 9°C. O verão é quente e seco, com máximas
próximas dos 35°C. A primavera é amena e o outono é fresco.

ESTGV no Facebook

ESTGV no

Ligações e transportes
Viseu é conhecida como a “Cidade das Rotundas” e é considerada uma referência europeia
relativamente ao planeamento urbano e à construção de infraestruturas.
A cidade é servida por uma moderna rede viária, fazendo a ligação a todos os concelhos do distrito,
bem como aos portos mais próximos, às fronteiras espanholas e às principais cidades
portuguesas.
Viseu tem 24 linhas de ônibus urbanos e duas linhas de van elétricos que não têm paragens
predefinidas (linhas azuis), passando pelo centro da cidade e pelos mais importantes pontos
comercias e históricos, incluindo a Central de Camionagem e o Hospital de São Teotónio.
A cidade é também servida por transporte aéreo, disponibilizando um serviço público regular de
linha aérea regional com ligação a algumas cidades de Portugal.
Campus Politécnico de Repeses

O IPV é composto por cinco escolas superiores – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de
Viseu (ESTGV), Escola Superior de Educação de Viseu, Escola Superior Agrária de Viseu, Escola
Superior de Saúde de Viseu e Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego.
A ESTGV encontra-se inserida no Campus Politécnico, espaço vasto e acolhedor. Nele funcionam o
edifício pedagógico e administrativo, dois pavilhões oficinais, o edifício multiusos e diversos campos
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desportivos.
O edifício pedagógico da ESTGV dispõe de salas de aula, anfiteatros, laboratórios, salas de
reunião, salas de secretariado, gabinetes de docentes e gabinetes técnicos. Os anfiteatros e as
salas de aula estão equipados com projetores multimédia. Os laboratórios disponibilizam uma vasta
gama de equipamentos utilizados em investigação e também com fins didáticos.
O Campus encontra-se ainda servido por diversas infraestruturas desportivas, tais como: o campo
de futebol relvado, o campo polidesportivo e três campos de ténis.
O edifício multiusos acolhe entre outros, o polidesportivo, balneários, gabinetes e salas de aula.
A ESTGV dispõe também de amplos espaços de estacionamento, sendo o seu acesso livre para
docentes, funcionários e estudantes.
Alojamento e alimentação
O Campus Politécnico dispõe de 3 residências de estudantes. Todos os quartos têm telefone e têm
a possibilidade de instalar computador e televisão. Existem também salas de convívio, salas de
estudo informatizadas, cozinhas equipadas com micro-ondas e lavandaria. O recurso a este
alojamento carece de um pedido específico à administração dos Serviços de Ação Social do IPV e
está condicionado à disponibilidade existente.
O Serviço de Relações Externas do IPV pode também ajudar na procura de alojamento particular
em Viseu.
A Associação de Estudantes da ESTGV, normalmente, tem também muitas informações úteis para
os novos estudantes, especialmente relacionadas com as ofertas de alojamento e com vantagens
especiais para os associados.
Relativamente à alimentação, a ESTGV dispõe de um refeitório que funciona todos os dias da
semana, fornecendo almoço e jantar. A ementa prevê a escolha entre prato de peixe, prato de
carne, prato de dieta ou alimentação vegetariana. A ESTGV possui também dois bares que se
encontram à disposição de toda a comunidade académica.
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