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De norte a sul Do país, multiplicam-se as hortas urbanas.  
novos aromas e cores invaDem as ruas, lançanDo sementes 
para ciDaDes mais verDes.  
Texto Ana Sofia Rodrigues 
Fotos Filipe Pombo/AFFP 
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Cheira a Campo!
Em 2011 a Fundação EDP foi surpreendida pela quan-
tidade de projectos centrados em hortas comunitárias 
que se candidataram ao Programa EDP Solidária: 30. 
“Descobrimos um novo interesse e uma necessidade a 
que resolvemos dar resposta e potencializar da melhor 
forma”, revela Suzanne Rodrigues, gestora do inovador 
projecto Hortas Solidárias. Este “braço verde do Progra-
ma” conta com a cooperação da Fundação Gulbenkian 
e consultoria técnica da Consulai. Neste momento 
são apoiadas 25 hortas em 20 instituições de cariz 
ambiental e social, situadas em vários pontos do país, 
que beneficiam cerca de 2.000 pessoas. Se o objecti-
vo inicial das hortas era promover a auto-suficiência 
alimentar das instituições em causa, cedo constataram 
vários efeitos colaterais. Suzanne Rodrigues exem-
plifica: “O convívio entre gerações (por exemplo, avós 
com netos institucionalizados, portadores de deficiência 

mental, trabalham nas hortas lado a lado), o espírito de 
ajuda e a noção de vizinhança que se tende a perder 
nas cidades, a abertura das instituições ao exterior, 
nomeadamente através de visitas das escolas locais e o 
aumento da consciência ambiental”. O apoio da Fun-
dação EDP não se limita ao financiamento. “Fazemos 
questão de ser verdadeiros parceiros, acompanhando 
os projectos passo a passo e mantendo-nos presentes 
durante 18 meses”. O empenho das várias instituições é 
um factor-chave. “Os utentes e as famílias entregam-se 
pessoalmente a estas hortas de maneira extraordinária 
e isso faz toda a diferença”, reconhece Suzanne.
Uma destas iniciativas cresce em pleno Parque Agrícola 
da Alta de Lisboa. A Horta Acessível acrescenta ao rol 
de efeitos positivos das hortas urbanas o da inclu-
são social. Com o mote “Na Alta de Lisboa, as hortas 
quando nascem são para todos”, assume-se como um 
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Um grupo de jovens transformou um terreno 
abandonado na Horta Comunitária do monte abraão, 
Queluz. trabalham a terra em conjunto e colhem 
novas amizades



10  10  

projecto de ecologia cívica, da res-
ponsabilidade da AVAAL (Associação 
para a Valorização Ambiental da Alta 
de Lisboa). O espaço foi concebido 
de acordo com os princípios e as 
regras legais da mobilidade redu-
zida, a pensar nos cidadãos com 
necessidades especiais (físicas ou 
mentais). As estruturas de talhões 
sublevados permitem o acesso 
ao trabalho na horta, mesmo a 
pessoas em cadeiras de rodas. A 
funcionar desde Maio passado, é 
um exemplo pioneiro que, além de 
contribuir para o reforço da econo-

mia familiar dos seus beneficiários, 
desempenha um papel importante 
de valorização ambiental e coesão 
social da comunidade. “O balanço 
destes meses é muito positivo. Os 
utentes estão bastante satisfeitos, 
gostam desta actividade e ganha-
ram novo sentido para os seus dias. 
E do ponto de vista da Associação é 
um sonho de quatro anos finalmen-
te concretizado”, revela Jorge Can-
cela, arquitecto paisagista e mentor 
da Horta Acessível. A Fundação 
EDP espera que, ao conhecerem 
estes exemplos e tendo a noção de 

que é possível, outras instituições 
se inspirem. “Com o projecto das 
Hortas Solidárias desejamos não só 
um efeito de execução prática para 
agora, mas de motivação e replica-
ção no futuro”, conclui a gestora do 
programa. 

País mais verde
O fenómeno das hortas urbanas 
surgiu nos países do norte da Euro-
pa, como a Dinamarca, nos séculos 
XVIII e XIX. Uma tradição que se 
mantém e tem vindo a dar frutos 
em países como Estados Unidos da 

a Horta acessível permite a inclusão social de 
pessoas com mobilidade reduzida, como Dinis 
de almeida (à esq.). “É um sonho de quatro 
anos finalmente concretizado”, revela Jorge 
Cancela (à dta.), mentor deste projecto 
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América, Reino Unido, Alemanha, 
Brasil, Venezuela ou Índia. Por cá, 
desde os anos 80 que o arquitecto 
paisagista Gonçalo Ribeiro Telles 
chama atenção para a necessidade 
de se inserirem espaços rurais e 
agrícolas no interior das cidades. Já 
em 1995, numa conferência orga-
nizada pela Câmara Municipal de 
Matosinhos, defendia: “O homem do 
futuro, do século XXI (que está pró-
ximo…) não será rural nem urbano: 
será as duas coisas sem as confun-
dir. Na cidade do futuro deve ser 
reintegrada a ruralidade e a agri-

cultura”. Chegados a esse futuro, as 
inúmeras iniciativas que surgem ao 
longo do país parecem finalmente 
dar razão a Ribeiro Telles. Dezenas 
de câmaras já colocaram à dispo-
sição dos seus munícipes terrenos 
para serem cultivados em comu-
nidade. Ponte de Lima, Guimarães, 
Coimbra, Cascais, Lisboa, Funchal, 
Grande Porto, Beja… os exemplos 
propagam-se. Embora não haja 
uma compilação oficial de todas as 
hortas urbanas existentes no país, 
várias iniciativas encontram-se 
divulgadas no Portal da Agricultura 
Urbana e Peri-Urbana, em www.
portau.org. Uma das localidades 
que mais recentemente aderiu a 
este movimento foi Évora. Para os 
80 talhões disponibilizados a autar-
quia recebeu cerca de 230 inscri-
ções de grupos muitos heterogéne-
os, prevalecendo as camadas mais 
jovens, o que demonstra a resposta 
positiva a este tipo de medidas. “Es-
tes projectos têm muito interesse 
em termos camarários, pois além 
de tocarem em todos os pilares da 
sustentabilidade, permitem uma 
apropriação do espaço público por 
parte dos munícipes, fomentando 
um forte espírito de grupo”, reforça 
André Miguel, gestor do programa 
Hortas de Cascais. Rita Folgosa, 
adjunta do vereador do Ambiente 
da Câmara Municipal de Lisboa, 
concorda: “As hortas urbanas repre-
sentam uma nova forma de estar e 
viver o espaço verde nas cidades. E 

No toPo do muNdo

As hortas até já conquistaram os 
arranha-céus de Nova Iorque. Nos 
últimos dois anos, a cidade tornou- 
-se especialista no desenvolvimento 
de hortas urbanas em… terraços. Em 
2010, cinco amigos e os seus familiares 
decidiram aproveitar espaços inutiliza-
dos da cidade, como os terraços, para 
praticar o gosto pela agricultura bioló-
gica. Criaram a Brooklyn Grange (www.
brooklyngrangefarm.com) e fizeram a 
primeira horta na Northern Boulevard. 
O negócio foi financiado por emprésti-
mos, recolha de fundos e plataformas 
de crowdfunding. Plantaram 18 tonela-
das de vegetais e consegiram o break 
even logo no primeiro ano, crescendo 
40% em 2011. O sucesso levou à forma-
ção de outras empresas como a Gotham 
Greens (http://gothamgreens.com) e a 
Bright Farms (http://brightfarms.com). 
Os nova-iorquinos agradecem. 

as hortas urbaNas remoNtam aos séculos 
Xviii e XiX, Nos Países do Norte da euroPa.  

tradição cada vez com mais adePtos  
e que dá boNs frutos 

não é, de maneira alguma, sinal de 
atraso; cada vez faz mais sentido”.

amigos eNtre couves
A par das iniciativas autárquicas 
surgem também projectos de 
pequenos grupos de empreende-
dores. “Couves para todos” nas-
ceu da vontade de um grupo de 
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jovens amigos. De um terreno feio 
e abandonado em Monte Abraão, 
Queluz, brotou há mais de três 
anos uma pequena horta. Juntos 
descobriram que gostam de mexer 
na terra e, através da agricultura 
biológica, aprendem, convivem e 
tornam mais verdes os seus dias. 
“Não sabíamos nada! Nem sequer 
plantar uma couve”, reconhecem. 
Com formação superior em áreas 
como Teatro, Sociologia e Enge-
nharia Civil, estes jovens ganharam 
uma nova consciência ambiental. 
“Não fazia ideia como é que nascia 
um brócolo ou como era a folha 
de um tomateiro. Antes comprava 
uma alface e às vezes deixava ficar 
no frigorífico a apodrecer… Neste 
momento não consigo fazer isso”, 
revela Susana Branco. Todos os do-

mingos estão juntos na horta, sem 
qualquer obrigação. Trocam ideias, 
fazem experiências e acabaram por 
tornar-se verdadeiros especialistas 
em agricultura biológica. Hoje já se 
aventuram a fazer espirais de chei-
ros, produzir composto e plantar 
em cartão. Joana Oliveira, uma das 
amigas mais activas, rendeu-se: 
“A ligação à terra é fundamental. 
Se não houver espaços verdes 
como este, a cidade torna-se muito 
opressiva”.

que graça que esta horta tem
A provar que este tipo de iniciativas 
é possível mesmo na mais urbana 
das cidades, em plena Lisboa, no 
bairro da Graça, surgiu a Horta do 
Monte. Aberta a todos, apresenta-
-se como um projecto comunitário. 

Movimenta cerca de 30 pessoas 
que se animam ao redor de ideias 
comuns: proximidade com a terra, 
opção por alimentos biológicos, 
fortalecimento de laços de vizi-
nhança, interacção entre as várias 
gerações, educação ambiental dos 
mais novos. Às segundas, quar-
tas, sextas e sábados, moradores 
e amigos juntam-se e cuidam da 
terra em conjunto. “É mesmo mui-
to difícil trabalhar aqui”, reconhece 
Inês Clematis, principal animadora 
deste espaço, acrescentando de 
imediato: “Mas saímos inspira-
dos!”. E exemplifica: “Há pessoas 

que passam aqui um dia e isso é o 
suficiente para sentirem o impulso 
de irem plantar ervas aromáticas na 
varanda. Algo tão simples, que esta-
vam há tanto tempo para fazer…” 
Pontualmente, organizam no local 
festas que aproximam ainda mais 
a comunidade, com actividades 
como ioga, dança criativa, mercado 
de trocas, piqueniques eco-gastro-
nómicos e oficinas de reutilização. 
Mais recentemente, começaram 
também a apostar na organização 

Nos últimos aNos  
dezeNas de câmaras 

de Norte a sul do  
País disPoNibilizaram 

terreNos  
Para cultivo 

À porta de casa, Luís pereira descobriu uma 
paixão inesperada: uma horta que alimenta os 
seus dias e já o aproximou de vizinhos e netos
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de workshops sobre temas como 
“Construção de hortas ecológicas 
em camas elevadas”, “Sri Sri Ioga” 
ou “Fornos solares”. O objectivo de 
todas as iniciativas, que têm como 
pano de fundo a horta, é transver-
sal: “Promover estilos de vida mais 
saudáveis e sustentáveis na cidade”, 
conclui Inês. 

imPactos sem Preço
Os benefícios ambientais das hortas 
urbanas não podem ser menospre-
zados: reduzem a poluição atmos-
férica, criam corredores de biodi-
versidade, atenuam o impacto de 
fenómenos extremos como chuvas 
intensas e ondas de calor, produzem 
bens com menor impacto ambien-
tal, além de servirem de espaços 
pedagógicos de sensibilização eco-
lógica. Mas são os impactos pesso-
ais os mais realçados pela maioria 
destes novos hortelões. “É mesmo 
amor que tenho a esta horta”, reco-
nhece Luís Pereira, reformado com 
64 anos. Na Horta Comunitária do 
Bairro de São João da Rebelva, em 
Carcavelos, apenas a 40 metros da 
sua casa, Luís descobriu uma nova 
paixão, que partilha com os vizinhos 
e netos. A horta aproximou-o dos 
mais novos da família, fortificou 
relações de vizinhança e com ela 
ganhou um passatempo inesperado, 
ao qual dedica diariamente tempo 
e atenção. A terra dá-lhe frutos que 
saboreia no prato e na alma. r

em plena cidade de Lisboa, Inês Clematis 
dinamiza a Horta do monte, lançando 
sementes para uma comunidade com estilos 
de vida mais sustentáveis

horta emPresarial?

A Nobrinde, empresa de venda de brindes publicitários com sede em Lavra, 
surpreendeu os seus funcionários com uma horta, a primeira criada em am-
biente empresarial. Com uma área de 20m2, as traseiras da empresa foram 
ocupadas por dez talhões, agora ocupados com tomates, favas, couves, cenou-
ras, ervas aromáticas, beterrabas, espinafres e alfaces. “A reacção dos nossos 
colaboradores foi surpreendentemente positiva”, revela Nuno Oliveira, respon-
sável de marketing da empresa. A horta funciona como incentivo interno e ex-
tra motivacional. “É um verdadeiro antistresse. Proporciona lazer, alimentação 
e é uma fonte de partilha e colaboração entre funcionários”. Muitos visitam a 
horta até ao fim-de-semana com os familiares. Uma iniciativa que ajudou ao 
crescimento do espírito de grupo e sentido de pertença à empresa. “Até já tive-
mos reuniões com clientes na horta, que inclusivamente também ajudaram a 
retirar ervas daninhas”, conta Nuno Oliveira.


