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O Parque Urbano do Seixal (PUS) integra o Núcleo Museológico da Mundet, 
desenvolve-se no espaço florestal e agrícola que abarca a antiga fábrica de 
cortiça – Mundet, com uma área de 5,3 hectares. 

O PUS abriu ao público no dia 25 de abril de 2019 e encontra-se em 
funcionamento desde então.
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O PUS está localizado num cabeço muito importante pelo seu impacto visual, ao 

qual os antigos chamavam Alto D. Ana.
 

É um terreno com bastantes desníveis que se encontra numa zona privilegiada 
da cidade onde se pode apreciar uma vista panorâmica fabulosa para a 
baía do Seixal e para Lisboa.

A sua proximidade ao passeio ribeirinho constitui-se como um espaço de grande 
relevância na melhoria da qualidade do ambiente urbano e da qualidade 
de vida da população.
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Candidatura ao POR Lisboa 2020 

. Designação da candidatura: Parque Urbano do Seixal - Rede Ecológica 
Metropolitana de Valorização da Natureza, da Biodivesidade, Recreio e Lazer 
(Zona Verde do Seixal;

. Eixo prioritário: Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização 
eficiente dos recursos; prioridade de investimento: A conservação, proteção, 
promoção e o desenvolvimento do património natural e cultural; 

. Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT);

. Investimento total: 1.258.538,09€;

. Financiamento Municipal: 436.499,56€;

. Financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER): 
822.038,53€.
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Principais objetivos 

. Preservar a “almofada” verde que se enquadra e adequa à escala do tecido 
urbano;

. Integrar e complementar o espaço museológico da Mundet e o passeio 
ribeirinho; 

. Oferecer à população e visitantes uma zona verde de recreio e lazer em 
espaço natural; 

. Recuperar e requalificar a mata mediterrânica existente através do 
enriquecimento dos habitats vegetais existentes, melhorando a sua 
regeneração natural e possibilitando o desenvolvimento da fauna associada.
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Sustentabilidade 

. Minimização dos consumos de água;

. Criação de uma drenagem natural para o espaço;

. Manutenção da vegetação autóctone;

. Promoção da biodiversidade, através do enriquecimento dos habitats vegetais 
existentes; 

. Gestão e manutenção ecológica do espaço, adotando medidas de 
conservação e manutenção dos ecossistemas presentes.
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O PUS disponibiliza 

. Espaço natural rico em vegetação e árvores (mata mediterrânea);

. Possibilidade de observar aves no seu estado selvagem;

. Miradouros com vistas deslumbrantes sobre a baía do Seixal e Lisboa e trilhos 
definidos;

. Zonas de merendas equipadas com cadeiras e mesas e espaços para 
contemplação da natureza que dispõem de espreguiçadeiras;
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O PUS disponibiliza 

. Equipamento infantil (jogo e recreio, como baloiços, rocha de escalada, slide, 
cama de rede, trampolim, entre outros, muitos adaptados a crianças e 
jovens  portadores de mobilidade reduzida) e parque aventura; 

. O facto do PUS estar localizado no Núcleo Museológico da Mundet vem 
possibilitar aos seus visitantes desfrutar de um espaço museológico e 
expositivo contendo referências históricas ao local;

. Terreiro que funciona como uma grande praça de entrada no parque. É um 
espaço livre, aberto e polivalente onde se desenvolvem atividades culturais/
desportivas ao ar livre.
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Resultados 

. Afluência consistente e constante de visitantes sobretudo em dias de descanso 
e nos mais soalheiros que convidam ao lazer; 

. É um dos pontos do concelho preferidos pelas famílias que mais atrai visitantes, 
pelo facto de possibilitar o acesso a vistas deslumbrantes sobre a baía do 
Seixal e Lisboa, bem como ao espaço museológico e expositivo e permite 
desfrutar da natureza no seu estado natural;

. Atrativo para crianças e jovens na medida em que dispões de um parque 
aventura e equipamentos de jogo e recreio, como baloiços, rocha de 
escalada, slide, cama de rede, trampolim, entre outros (alguns destes 
equipamentos podem ser utilizados por crianças e jovens portadores de 
mobilidade reduzida);
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Resultados 
 
. Desde a sua abertura que tem abraçado a realização de espetáculos na área 

da cultura (Festival de Maio; Mural 18; Verão no Parque; Desconcentra 2021; 
Seixal Cultural; Maio Património - Sessão Comemorativa de Aniversário do 
Ecomuseu Municipal; Ao Sabor das Estações Descobrir e Desenhar), 
iniciativas na área da educação (Programa de Receção à Comunidade 
Educativa 2019/2020 - Encontro/Convívio com Trabalhadores do 
Departamento da Educação) e  na área do desporto (Seixalíada) com 
bastante adesão não só dos munícipes, mas também da população em 
geral;

. Em 2020, o PUS foi vencedor do concurso #Euinmyregion – Postais, com uma 
imagem, que consiste num concurso de postais que tem como finalidade dar 
visibilidade aos projetos financiados pela UE.


