
 

 

Designação do projeto | 9/6.5 Jardim de Almuínha Grande (Estudos e Projetos; Empreitadas) 

Código do projeto | CENTRO-09-2316-FEDER-000068 

Objetivo principal | Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética  

Região de intervenção | União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 

Entidade beneficiária | Município de Leiria 

 

Data da aprovação | 27-10-2017 

Data de início | 02-12-2015 

Data de conclusão | 11-02-2020 

Custo total elegível | 2.187.859,69 euros 

Apoio financeiro da União Europeia | 1.859.680,75 euros 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

O projeto para o Parque da Almuínha vem concretizar a expectativa, criada há já 20 anos, de a cidade de Leiria usufruir de 
um Parque Verde Urbano. 

O Rio Lis, com as suas margens e leito de cheia, forma um sistema ecológico linear e contínuo que constitui um Corredor 
Verde dentro da cidade e que tem sido muito adequadamente aproveitado para constituir também um corredor de 
mobilidade e de espaços verdes, estruturante da cidade de Leiria. O Parque da Almuínha será um importante elemento 
deste Corredor Verde, pela sua função de equipamento de espaço verde de grande escala vocacionado para servir toda a 
população da Zona Urbana de Leiria. 

A fronteira de transição entre a Nova Leiria e a zona verde do Parque será cerzida por um grande Passeio Público 
arborizado. Este Passeio Público desempenhará também as funções de Estacionamento e Mercado de Levante pelo que 
terá 23m de largura e pavimento com capacidade de carga automóvel, sendo uma boa arborização fundamental para 
mitigar os quase 50m que separam a Nova Leiria da zona verde do Parque. 

Já dentro da zona verde do Parque será feita uma modelação do terreno para criar uma estrutura primária subdividida 
em 2 zonas e que corresponderão à Encosta na cota alta (não inundável) e Leito de Cheia na cota baixa (preparada para a 
eventual inundação). O projeto passa a dispor assim de uma boa diversidade de elementos e situações: cotas alta e baixa; 
diferentes exposições solares; bosque e clareiras; sol e sombra; passeio público e zona verde.  

Este equipamento deverá ter a capacidade de proporcionar a toda a população de Leiria um espaço verde com conforto e 
segurança para o desenvolvimento de atividades de lazer, atividade física, eventos, pequenas feiras, festas, concertos, 
etc.  

Esta operação tem como principais objetivos subsidiários: 

 Informar e sensibilizar à proteção e conservação da natureza; 

 Proteger, reabilitar e valorizar o rio e a biodiversidade, e promover sistemas de serviços ecológicos, a eficiência 
dos recursos e infraestruturas verdes da região; 

 Conservar, proteger, promover e desenvolver o património natural e cultural; 



 

 

 Conservar, gerir, ordenar e conhecer a biodiversidade e os elementos naturais da paisagem Leiria (sobretudo no 
centro da cidade) 

 Criar condições para a proteção dos elementos patrimoniais mais relevantes; 

 Potenciar a ligação entre o edificado e as zonas verdes; 

 Promover o desporto informal; 

 Promover o conhecimento da flora da região através da introdução de diversas espécies autóctones no jardim, 
com o objetivo de realizar ações de formação e informação que divulguem estas espécies. 

 

 

 


