
Porque exige menos  

cuidados de manutenção
Adequado a áreas extensas ou 
locais pouco acessíveis, o pra-
do deverá fazer um ciclo de 
vida completo, germinando, 
crescendo, florindo, frutifican-
do. Só então, o prado poderá 
ser cortado (uma ou, no máxi-
mo, duas vezes por ano) para 

que renasça na sua plenitude.

Porque o prado de sequeiro 
permite a poupança de água  
da rega
Após o período de instalação, 
o prado subsistirá apenas 
com a água da chuva, sem 
necessidade de ser regado ar-
tificialmente salvaguardando-
-se apenas os casos pontuais 
de secura extrema do solo.

Porque promove a Biodiversidade
Apesar de, à primeira vista, pa-
recerem superfícies “desarruma-
das” ou “pouco cuidadas”, os pra-
dos são extremamente valiosos 
como abrigos e reservatórios de 
sementes para diversas espécies, 
em particular durante o inverno.
A multiplicidade de espécies ve-
getais presente no prado, de di-
ferentes alturas, formas, flores e 
frutos, constitui o habitat ideal 

Porque não necessita de  
fertilizantes ou tratamentos 
fitossanitários
É composto por uma mistu-
ra florística de espécies bem 
adaptadas ao terreno, que não 
precisam de fertilizantes ou 
outros produtos químicos para 
sobreviverem, o que se traduz 
numa menor contaminação 
das águas superficiais e sub-

terrâneas.

Porque permite que se  
assista à passagem das  
estações do ano
É verde no outono/inverno –
com a chegada das chuvas que 
fazem as sementes germinar – 
é colorido na primavera com o 
aparecimento das várias espé-
cies de flores e amarelado no 
verão, dando aos jardins uma 
dimensão temporal bem defi-

nida.

para invertebrados e insetos que, 
por sua vez, geram alimento es-
sencial para aves e pequenos ma-
míferos, que nidificam ao nível do 
solo.
Para além disso, ao deixar espaço 
para que a Natureza se estabele-
ça, o conjunto resultante é mais 
adequado ao nosso clima, mais 
resistente a doenças e à seca, me-
nos poluído e mais coerente com 
a paisagem envolvente.

É importante
recuperar os 

prados de sequeiro 
em Lisboa

PORQUÊ?


