
POTENCIAL

Método de plantação que permite o 
rápido crescimento da floresta, sem 
recurso a químicos ou fertilizantes.

Baixa necessidade de manutenção 
após os primeiros anos.

Promoção da biodiversidade urbana, 
através da grande capacidade de 
atração de fauna e flora.

Espaço verde acessível a todos
com possibilidade de ser
uma sala de aula ao ar livre.

Monitorização científica para
compreender o potencial das
miniflorestas e benefícios
para a ação climática.

PRINCÍPIOS Solo rico
Monitorização
Plantas Nativas
Plantar de forma densa
Envolvimento comunitário

Inspiração: MovimentoTiny Forest + Método do botânico japonês Miyawaki.

TRANSFORMAÇÃO DE UM RELVADO
NUMA MINIFLORESTA DENSA E BIODIVERSA

FCULRESTA

Campus da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa



1.
OBSERVAR E INTEGRAR

Identificação e mapeamentos da flora local.
Análise de solo.
Identificação e capacitação de jovens do grupo de apoio de 4 instituições.
Criação da Comissão Científica: docentes da FCUL de 6 áreas científicas.
Coordenação conjunta: FCUL, VIDA, 2adapt e HortaFCUL.

2.
PLANEAR E COLETAR RECURSOS

Criação de 23 parcerias e apoios de entidades locais.
Promoção da circularidade de recursos:

30 m3 de composto da Valorsul, com transporte pela CML.
Remoção e transformação da relva em composto (fast-composting).
300 sacos de micélio de cogumelos para cobertura do solo (mulch).
Obtenção de 600 plantas de 5 estratos diferentes.

DA IDEIA À EXECUÇÃO



3.
IMPLEMENTAR

DESIGN  DO ESPAÇO

Representação da flora
do nosso país, que se
encontra entre dois climas:

Temperado atlântico (norte)
e temperado mediterrânico (sul).

Pretendemos testar
a aplicação do
método de Miyawaki
em contexto mediterrâneo!

5 dias (1ª semana março 2021) – em pleno contexto 
pandémico.
150 jovens voluntários (por turnos).
Preparação de 300 m2 de terreno com valas de 
infiltração.
Plantação de 677 plantas de 48 espécies com uma 
densidade: 3 plantas por m2.
Criação de 150 bombas de sementes de espécies 
autóctones.
Colocação de sensores de disponibilidade de água 
e de temperatura do solo.

TEMPERADO ATLÂNTICO

TEMPERADO MEDITERRÂNICO

“Conseguimos garantir
a saúde das pessoas sem
descurar a saúde
do planeta!

1 charco temporário 2 hotéis de insetos 1 abrigo para répteis 1 abrigo para anfíbios

Construção de 5 abrigos para fauna



1PLANET4ALL

4.
ANALISAR, APRENDER E ADAPTAR

A partir da análise do espaço e da recolha de dados, concluímos, após 1 ano:

O projeto 1Planet4All resulta de uma aliança de 14 organizações não-governamentais de toda a Europa que trabalham em alguns dos países 
mais frágeis do mundo afetados pelas alterações climáticas, da qual a VIDA faz parte. Em conjunto, pretendemos promover a 
consciencialização e o entendimento dos jovens europeus em relação às alterações climáticas e inspirar o seu envolvimento ativo em ações 
concretas para a construção de comunidades “climate-smart”, seguras e inclusivas. Criada no âmbito do 1Planet4All, a FCULresta nasce da 
parceria entre a VIDA e a 2adapt, com a colaboração da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
O projeto 1Planet4All é implementado em Portugal pela ONGD VIDA com o financiamento da União Europeia e do Camões, I.P. Esta publicação 
foi produzida com o apoio financeiro da União Europeia. O seu conteúdo é da exclusiva responsabilidade dos seus autores e não reflete 
necessariamente a posição da União Europeia.

SUCESSO!

81%
de sobrevivência

das plantas.

Sucesso das
bombas de sementes

na germinação
das plantas.

Aumento do
 potencial hídrico

nas valas e a jusante
das mesmas.


