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Resumo

A sustentabilidade é um tema que tem vindo, ao longo do tempo, a suscitar mais inquietação,
essencialmente nas cidades, que constituem a maior fonte de problemas. Revela-se cada vez mais
importante a consciencialização relativamente a este tema, visando proporcionar a capacidade das
gerações vindouras atenderem às suas necessidades.

Esta dissertação pretende contribuir para o destaque da relevância que as hortas podem assumir
no alcance de uma cidade mais sustentável e ajudar a cumprir, desta forma, os objetivos propostos
pela Organização das Nações Unidas (ONU), evidenciando também parte do papel que o arquiteto
pode ter para o alcance de tal objetivo.

Recorreu-se, por isso, primeiramente, a uma sintetização dos conceitos de desenvolvimento
sustentável e hortas urbanas, constituindo uma fonte para uma melhor compreensão do tema
abordado. A parte prática consiste na análise de casos de estudo, através da realização de um inquérito
a vários hortelãos de diferentes parques hortícolas da cidade de Lisboa, permitindo avaliar o contributo
destes para a sustentabilidade da cidade.

Constatou-se que, embora haja divergência em alguns dos resultados nas diferentes tipologias,
na prática, estas afirmam a aplicabilidade de grande parte das vantagens enumeradas pelos diferentes
autores, descritas na parte teórica do trabalho. Destaca-se, ainda, a pertinência de um bom
planeamento das hortas de forma a minimizar não só os riscos ambientais associados a esta atividade
como também os problemas sociais e económicos que daí possam advir.

Palavras-chave:
Hortas Urbanas; Desenvolvimento Sustentável;
Sustentabilidade; Agricultura Urbana; Lisboa;

Desenvolvimento

Urbano

Sustentável;
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Abstract

Sustainability is a topic that has been raising concern throughout the time, mainly in the cities,
that are the major source of problems. It is increasingly important to be aware of this topic, in order to
provide the ability of future generations to meet their own needs.

This essay aims to contribute for the outstandingness importance that urban gardens can play to
reach more sustainable cities and thus helping to fulfill the achievements proposed by the United Nations
(UN), highlighting the role that architects can have to achieve these goals.

Firstly, the concepts of sustainable development and urban gardens were synthesized to allow a
better understanding of the main topic. The practical component is supported by the analysis of case
studies. Interviews were conducted with different farmers from distinct horticultural gardens of the city
of Lisbon, making it possible to evaluate their contribution to the sustainability of the city.

Although there are divergences regarding some results in different typologies, in practice, they
affirm the applicability of a large share of advantages mentioned by different authors described in the
theoretical part. It is also important a good planning of the urban gardens in order to minimize not only
the environmental risks of this activity but also to minimize the social and economical problems that may
arise from it.

Keywords:
Urban Gardens; Sustainable Development; Sustainable Urban Development; Sustainability; Urban
Agriculture; Lisbon;
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Capítulo I – Introdução
1.1. Enquadramento e justificação do tema
A agricultura é uma atividade associada ao ambiente rural. No entanto, foi através da descoberta
e domínio da mesma que surgiu a Revolução Neolítica, e, por conseguinte, a transição do Homem de
um estilo de vida nómada para um estilo de vida sedentário, que permitiu ao Homem a sua
sobrevivência permanecendo no local originando, então, as primeiras povoações. O desenvolvimento
da agricultura e a descoberta de novas técnicas possibilitou o aparecimento de mais aldeias e o
crescimento das mesmas, e, cerca de 8000 anos a.C. surgiram as primeiras cidades, Jericho e Cathal
Huyuk (Girardet, 1996).
As cidades viriam então a desempenhar um papel central na civilização humana. Atualmente,
vivemos num mundo que gira à volta delas, onde o fenómeno da urbanização se tornou tendência e o
carro é a prioridade do mundo urbano. Cerca de 55% da população mundial vive na cidade e prevê-se
que chegue aos 68% em 2050 (UN, 2018). As cidades e as vilas são os motores da economia Europeia,
atraem investimento e emprego. O seu célere desenvolvimento e consequente mau planeamento
conduziu a que estas concentrassem bastantes problemas, um dos quais a má qualidade de vida
urbana. Este crescimento exponencial das cidades teve origem com a Revolução Industrial. Surgiram,
desde então, teorias para a melhoria das condições de salubridade da mesma, para as quais
contribuiram os avanços nas áreas da Ecologia e da Biologia. A descoberta da fotossíntese, um
processo onde as plantas verdes, na presença de luz, transformam dióxido de carbono em oxigénio,
revelou-se uma grande esperança na resolução dos problemas da qualidade atmosférica, deteriorada
pela combustão do carvão. Desta forma, os espaços verdes ganham relevância nos centros urbanos,
onde a vegetação é integrada em todos os modelos de cidade a partir do século XIX (Magalhães, 2001).

Outro problema que tem ganho importância ao longo do tempo é a preocupação com o
desenvolvimento sustentável. As cidades constituem também a maior fonte de consumo de recursos,
levando, por isso, à preocupação com os limites dos mesmos, e a possibilidade de as gerações futuras
atenderem às suas necessidades. Esta inquietação com o desenvolvimento sustentável surgiu na
década de 70, mas só em 1987, com o relatório de Brundtland, é que o conceito de “desenvolvimento
sustentável” ficou definido, alertando para a necessidade de novas políticas de desenvolvimento, quer
a nível local quer a nível global. Ficou ainda definido que o desenvolvimento sustentável devia assentar
num equilíbrio de três pilares: económico, ambiental e social. Novas conferências e tratados têm
surgido desde então, sempre com o objetivo de sensibilizar os governos na cooperação através de
esforços individuais de modo a reduzir os impactos antropogénicos no planeta. Um exemplo destes
tratados é a Agenda 21 Local, plano que surge como resultado da Cimeira da Terra, realizada no Rio
de Janeio em 1992. Este plano tem como finalidade, através da mobilização, a nível nacional, de todos
os parceiros sociais interessados, Administração Central, Administração

Local, empresas,

organizações não-governamentais e cidadãos, adotar formas mais sustentáveis de desenvolvimento.
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Como consequência da crescente sensibilização e empenho de um número significativo de
cidades e autoridades locais da Europa, em 1994, realizou-se em Aalborg a primeira Conferência
Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis, onde foi aprovada a Carta de Aalborg. Outro tratado que
também derivou desta crescente série de eventos foi o Protocolo de Quioto, que foi o primeiro tratado
jurídico internacional a pretender limitar as emissões de gases com efeito de estufa dos países
desenvolvidos. Entrou em vigor em 2005 e o seu primeiro compromisso foi compreendido entre 2008 e
2012. Este tratado foi revisto em 2012, em Doha, novos países aderiram e entrou em vigor, em 2013,
o segundo compromisso, com fim em 2020 (UNFCCC).
Mais recentemente, decorreu em Nova Iorque uma cimeira, na qual foram definidos os 17
objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030. Foram adotados quase pela totalidade
dos países do mundo. Pretendem criar qualidade de vida e oportunidades para todos através da
cooperação a nível global. Estes objetivos definem as prioridades do desenvolvimento sustentável
global para 2030 (BCSD).
Gonçalo Ribeiro Telles (2011) refere que “Todo o sistema urbano exige um sistema rural, existe
um intercâmbio entre os dois. Já na Roma antiga, a agricultura era uma actividade fundamental que
existia à volta das cidades. Actualmente os recursos energéticos e alimentares são limitados, pelo que
devemos reflectir sobre a unidade cidade/campo e estabelecer uma estratégia que facilite o
fornecimento de matérias-primas aos grandes centros urbanos. A cidade também tem que ser rural, o
território é o que nós quisermos. A produção de alimento nas comunidades urbanas é uma estratégia
de sustentabilidade e uma das soluções para o problema do crescimento urbano.”.
As hortas urbanas são também apontadas pela Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO) como uma solução a adotar pelos governos de forma a tornar as cidades mais
sustentáveis, e a contribuirem para o cumprimento das metas estipuladas (FAO, 2012).
A jardinagem e a horticultura são ainda reconhecidas, por indivíduos e profissionais de saúde,
como atividades benéficas para a saúde e o bem-estar individual e das comunidades (Schmutz et al.,
2014). Assim sendo, podemos considerá-las uma peça fulcral para grande parte dos problemas vividos
na cidade. As suas potencialidades vão muito para além da produção de alimentos e deve, por isso,
ser considerada no planeamento urbano, atendendo à sua relação benéfica com as outras
componentes do ambiente citadino, tais como os serviços, as áreas verdes, os espaços de recreio e
lazer, os edifícios, a economia, a paisagem, entre outros. Traz, indubitavelmente, benefícios
económicos, ambientais e sociais para as cidades (Pinto, 2007).

Este tema foi autoproposto e o interesse pelo mesmo surgiu pela capacidade que o arquiteto tem
em mudar o mundo e torná-lo num lugar mais sustentável, permitindo que as gerações vindouras
possam ter acesso aos mesmos recursos que as gerações do presente. O arquiteto tem, também, o
poder de sensibilizar e influenciar a sociedade a adotar um comportamento mais ecológico.
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1.2. Objetivos
O principal objetivo desta dissertação é perceber qual o contributo das hortas urbanas para a
sustentabilidade da cidade. Uma vez que o conceito de sustentabilidade se prende com as
componentes ambiental, económica e social, estas também serão exploradas, visando compreender
os impactos positivos e negativos das hortas urbanas em cada uma delas.

Através do recurso a referências bibliográficas serão resumidos vários conceitos e definições,
nomeadamente, sobre os temas da sustentabilidade e das hortas urbanas. É pretendido, assim, que
esta dissertação constitua uma fonte de informação para melhor compreensão dos assuntos
relacionados com estes temas. A partir de casos de estudo, de diferentes tipologias de hortas urbanas,
pretende-se demonstrar a contribuição destas para uma cidade mais sustentável, analisando, deste
modo, as três componentes do desenvolvimento sustentável.

Quanto à componente social, os objetivos passam pela observação da melhoria de qualidade de
vida e bem-estar da população gerado pelo seu contacto com a natureza através da prática agrícola e
interacção social promovida pelas hortas.

A nível económico, pretende-se perceber se estas são capazes de constituir um contributo
económico para o agregado familiar dos seus utilizadores.

O aspeto ambiental tem como objetivo compreender o contributo das hortas urbanas na
qualidade ambiental da cidade.

De referir, ainda, que as hortas urbanas, apesar da inúmeras vantagens, apresentam, também,
desvantagens. Estas podem ser consequência de uma má prática da agricultura urbana. Desta forma,
a dissertação foca-se ainda na sistematização dos cuidados a ter para a boa prática da agricultura
urbana e para a minimização dos impatos que possam ser originados pela má prática agrícola.

Por último, será sistematizado o papel do arquiteto na construção de uma cidade mais ecológica
através da sua prática de desenho urbano de criação de espaços de horta numa reinterpretação entre
rural e urbano.

1.3. Metodologia
A metodologia utilizada nesta dissertação divide-se em duas partes: uma teórica e uma prática.

A primeira parte foca-se nos aspetos teóricos, e consiste na obtenção de referências que
fundamentem os conceitos nesta abordados. Esta parte teórica divide-se, ainda, em dois capítulos onde
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se pretende definir os temas principais da dissertação, as hortas urbanas e a cidade sustentável, dos
quais surgem conceitos que visam construir uma melhor compreensão sobre o tema. Quanto à cidade
sustentável, surgem os conceitos de Desenvolvimento Sustentável, Desenvolvimento Urbano
Sustentável, Espaços Verdes e os problemas urbanos. Relativamente às hortas urbanas, uma vez que
estas constituem uma parte integrante de uma atividade maior, a agricultura urbana, sendo, portanto,
definido em primeiro lugar, e de forma introdutória, esta última. De seguida, é feita uma abordagem às
hortas urbanas, descrevendo da forma mais completa possível as mesmas, incidindo, assim, na sua
origem e evolução, definição, tipologias e vantagens e desvantagens.

A segunda parte corresponde à componente prática, na qual, através de casos de estudo, serão
avaliadas as componentes ambiental, social e económica das hortas urbanas escolhidas.

1.4. Estrutura da dissertação
A dissertação divide-se em 5 capítulos. O primeiro capítulo apresenta uma síntese e relaciona
os temas abordados pela dissertação, contém, ainda,os objetivos e a metodologia aplicada ao trabalho.

O Capítulo II aborda conceitos em torno da cidade sustentável, dividindo-se, assim, em vários
subcapítulos, incindindo sobre a evolução e definição dos conceitos relacionados com a
sustentabilidade e os espaços verdes. Serão, também, mencionados os problemas que afetam as
cidades atualmente e de que forma o espaço urbano poderá ser mais sustentável.

O Capítulo III foca-se nas hortas urbanas, que são parte integrante da agricultura urbana,
começando por definir esta última. O resto do capítulo foca-se nas hortas e visa explorar conceitos e
definições relacionados com o tema principal, passando pela origem e evolução das hortas urbanas,
as suas tipologias e ainda as vantagens e desvantagens associadas às mesmas. Este capítulo
apresenta, ainda, a importância das hortas urbanas no desenvolvimento sustentável, nomeadamente,
nos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável.

O Capítulo IV dedica-se à componente prática. Inicia-se com uma parte teórica, a fim de
demonstrar a evolução das hortas urbanas em Portugal, nomeadamente, em Lisboa. No que se refere
às hortas de Lisboa, e para uma melhor compreensão dos casos de estudo, o capítulo sumariza os
direitos, deveres e proibições destas, descrevendo de forma sucinta todas as que foram escolhidas
como casos de estudo. A parte prática consiste na sumarização em quadros das respostas relativas
aos questionários realizados aos hortelãos e a discussão das mesmas.

O último capítulo destina-se ao resumo das conclusões retiradas ao longo de todo o trabalho e
ainda à enumeração de considerações finais sobre o tema.
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Capítulo II – Cidades Sustentáveis
Com a Revolução Industrial surgiu um modelo de desenvolvimento onde as necessidades
económicas tinham prioridade em relação às necessidades de melhoria das condições de vida. Este
modelo de desenvolvimento industrial considerava o ambiente apenas como mero fornecedor de
recursos naturais à produção e buscava essencialmente o crescimento económico, produzindo cada
vez em maior quantidade e mais depressa, sem considerar os danos causados ao ambiente e valores
humanos.
Os países desenvolvidos, em particular, começaram a perceber que este modelo de
desenvolvimento conduzia a um aumento dos problemas ambientais e sociais pois, a visão local de um
dado problema ambiental ou social passou a ter abrangência global visto que passou a afetar as
relações económicas do aglomerado urbano ou do país onde ocorriam e também fora do mesmo. Além
da interdependência económica a nível mundial, exitia ainda a interdependência ambiental, pois
qualquer problema ambiental podia ter uma vasta abrangência devido aos seus efeitos não se cingirem
apenas à área de ocorrência (Pinto, 2007).

Deste modo, a causa da crise ambiental estava vinculada à dinâmica do capitalismo, cuja
apropriação da natureza tinha como objetivo aumentar a produtividade através de diferentes formas de
artificialização.
Por volta dos anos 60, foi possível assistir ao início da consciencialização mundial sobre a
degradação do ambiente, levando ao aparecimento do conceito de “desenvolvimento sustentável”. Não
obstante, a área territorial que mais tem contribuído para a degradação ambiental do planeta são as
cidades. Estas são as maiores consumidoras de recursos naturais e, simultaneamente, as maiores
produtoras de poluição e de resíduos. Desta forma, é necessário “trabalhar cada vez mais, com várias
escalas de tempo e de espaço ao mesmo tempo” (Roseta, 1999 in Monteiro, 2003), ou seja, é
necessário concentrar o conceito de “desenvolvimento sustentável” na cidade.
Embora não seja possível definir o modelo de cidade sustentável, nem exista uma definição
internacional para o conceito, é possível perceber a inserção de “desenvolvimento sustentável” nesta
área, surgindo assim o conceito de “desenvolvimento urbano sustentável”.
As cidades que tiveram origem na antiguidade caracterizam-se, essencialmente, pela sua
complexidade. Esta provém da acumulação de informação ao longo do tempo em múltiplas formas
culturais, distinguindo-as das suas congéneres localizadas noutras partes do mundo. A sua construção
em diferentes períodos históricos conferiu-lhes características muito próprias, designadamente
diversas estratificações urbanas, correspondentes a diferentes períodos de construção. (Pelletier e
Delfante, 2000 in Monteiro, 2003).

Este capítulo pretende explorar como alcançar uma cidade mais sustentável, mostrando para
isso a origem e evolução dos conceitos de “desenvolvimento sustentável” e “desenvolvimento urbano
sustentável”. Outro tema abordado neste capítulo são os espaços verdes, onde se faz uma síntese
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sobre a sua evolução e importância para a cidade. Por último, serão enumerados os principais
problemas que afetam as urbes.

2.1. Desenvolvimento Sustentável
Como foi referido, com a Revolução Industrial surgiu um modelo de desenvolvimento onde as
necessidades económicas tinham prioridade em relação às necessidades de melhorias das condições
de vida. Este modelo de desenvolvimento industrial fazia um uso desregrado de recursos naturais,
desligando-se dos problemas causados ao ambiente.

A preocupação com o futuro do planeta veio a aumentar, atingido o seu auge em 1972, ano em
que se realizou a primeira conferência sobre os problemas ambientais, constituindo um marco
importante no desenvolvimento de políticas ambientais a nível internacional. Esta conferência,
organizada pelas Nações Unidas, teve lugar em Estocolmo e ficou denominada como Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. O principal objetivo desta conferência foi encorajar a
proteção e a melhoria do ambiente humano e prevenir a sua degradação (Agência Portuguesa do
Ambiente).
Em 1983, surgiu a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, convocada pelo
Secretário Geral das Nações Unidas, presidida pela primeira-ministra norueguesa Gro Harlem
Brundtland, com o objetivo de elaborar um relatório sobre o ambiente e desenvolvimento (Agência
Portuguesa do Ambiente). Este relatório foi apresentado em 1987, com o título de “Our Common
Future”, ficando esclarecida a importância da gestão dos recursos do planeta, de forma a não
comprometer as gerações futuras de atenderem às suas necessidades. Segundo este relatório, o termo
desenvolvimento sustentável deve assentar num equilíbrio de três pilares: ambiental, económico e
social. De salientar a importância deste relatório, por ser o primeiro a abordar o tema e a definir objetivos
comuns para os diferentes governos, entre os quais:

- Limitação do crescimento populacional;
- Garantia de condições de alimentação a longo prazo;
- Preservação da biodiversidade e dos ecossistemas;
- Diminuição do uso de energia e desenvolvimento de tecnologia que utilizem energias
renováveis;
- Aumento da produção industrial nos países não-industrializados que usem tecnologias
ecológicas;
- Controlo da urbanização não planeada e integração entre campo e cidade menores.

Contudo, existem diferentes autores que apresentam variações na definição do conceito de
desenvolvimento sustentável (Amado, 2005).
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- “(...) desenvolvimento sustentável vai ao encontro das necessidades das gerações do presente
sem comprometer a capacidade de desenvolvimento próprio das gerações futuras.” (WCED, 1987 in
Amado, 2005)
- “(...) pode ser visto como o conjunto de programas de desenvolvimento que vão ao encontro
dos objetivos de satisfação das necessidades humanas sem violar a capacidade de regeneração dos
recursos naturais a longo prazo, nem os padrões de qualidade ambiental e de equidade social.”
(Bartelmus, 1994 in Amado, 2005)
- “(...) deve reconhecer os fatores sociais e ecológicos, assim como os fatores económicos da
base de recursos vivos e não vivos e das vantagens e desvantagens de ações alternativas tanto a
longo como a curto prazo.” (Garden, 1989, in Amado, 2005)
- “(...) é compreendido como uma forma de mudança social que se acrescenta aos tradicionais
objetivos de desenvolvimento, o objetivo da obtenção da sustentabilidade ecológica.” (Lelé, 1991, in
Amado, 2005).

Quanto à primeira definição, proveniente de um órgão político (WCED), está relacionada com a
dimensão inter-geracional, todavia não fixa horizontes temporais relativos às gerações futuras. A
segunda definição já leva em consideração a capacidade de regeneração dos recursos naturais e
acrescenta de forma equitativa as questões ambientais e sociais. A terceira inclui as três componentes
relevantes do conceito de desenvolvimento sustentável, ambiental, social e económica, e salienta,
ainda, a necessidade de conhecer as vantagens e desvantagens das ações a implementar e respetivas
alternativas. A última definição mostra-se mais completa e abrangente, destacando a necessidade de
exisitir a integração, nos tradicionais objetivos de desenvolvimento, da componente ambiental, visando
a obtenção da sustentabilidade ecológica (Amado, 2005).

Novas conferências vieram a realizar-se posteriormente, visando debater, uma vez mais, as
mesmas questões e rever os compromissos das conferências anteriores. Em 1992, 20 anos após a
primeira conferência a debater sobre a natureza, teve lugar no Rio de Janeiro, a Cimeira da Terra, onde
o conceito de desenvolvimento sustentável definido no relatório de Brundtland é reafirmado. Um dos
principais resultados desta cimeira foi a Agenda 21. Este plano tem como objetivo, através da
mobilização a nível nacional de todos os parceiros sociais interessados, Administração Central,
Administração Local, empresas, organizações não-governamentais e cidadãos, adotar formas mais
sustentáveis de desenvolvimento (APA, 2007). Este documento viria a ganhar mais importância em
1994, ano em que se realizou a primeira Conferência Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis, em
Aalborg, resultando na criação da Carta das Cidades Europeias para a Sustentabilidade ou Carta de
Aalborg. Estas conferências voltaram a realizar-se, posteriormente, em outros locais.

O protocolo de Quioto também derivou desta série de eventos, debatido em 1997, em Kyoto
(Japão), foi o primeiro tratado jurídico internacional a pretender limitar as emissões de gases com efeito
de estufa dos países desenvolvidos. Entrou em vigor em 2005 e o seu primeiro compromisso é
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compreendido entre 2008 e 2012, devendo os países participantes neste acordo reduzir as emissões
de dióxido de carbono nesse período em 5% relativamente a 1990. Em 2012, em Doha (Qatar), o
protocolo foi revisto, novos países juntaram-se ao tratado e em 2013 começou o segundo período de
compromisso na redução de gases de efeito de estufa, acabando em 2020 (UNFCCC).

Em 2000, foi aprovada pelos líderes de 189 países, a Declaração do Milénio, das Nações Unidas.
Esta declaração constitui um compromisso de cooperação para construir um mundo mais justo,
próspero e seguro, estabelecendo metas concretas a atingir em 2015, ano em que viria a acontecer
uma nova cimeira visando estabelecer novamente objetivos para o desenvolvimento sustentável.

Em 2002, 10 anos após a Cimeira da Terra, no Rio de Janeiro, deu-se a Cimeira de Joanesburgo,
também denominada como Rio +10, da qual resultou um plano de implementação da Agenda 21 a nível
local. Esta cimeira serviu uma vez mais como impulsionador para o desenvolvimento sutentável,
reafirmando que a educação é a chave para uma necessária mudança de mentalidades e atitudes na
sociedade. A educação constitui uma ferramenta fundamental à boa governação, às tomadas de
decisões informadas e à promoção da democracia. Ficou, assim, declarada a década de 2005 a 2014
como a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, tendo como objetivos: promover e
melhorar a qualidade da Educação; reorientar e rever os programas de ensino; reforçar a formação
técnica e profissional; informar e sensibilizar o público em geral, bem como os media para o conceito
de Desenvolvimento Sustentável (Comissão Nacional da UNESCO).

20 anos após a Cimeira da Terra, vir-se-ia a realizar outra Cimeira na mesma cidade, Rio de
Janeiro, intitulada de Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +20),
onde os Estados Membro adotaram o documento resultante “The Future We Want”, decidindo lançar
um programa para desenvolver um conjunto de SDG, em português OSD (Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável), a partir dos MDG , Objetivos de Desenvolvimento do Milénio em
português. Em 2013, a Assembleia Geral das Nações Unidas formou um grupo de trabalho aberto com
30 membros para desenvolver uma proposta dos SDG. Estes objetivos viriam num dos documentos
resultantes da Cimeira das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, ocorrida em Nova
Iorque, em 2015, a Agenda 2030, contendo, então, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,
que definem as prioridades do desenvolvimento sustentável global para 2030. Estes objetivos foram
adotados pela quase totalidade dos países do mundo, e pretendem criar qualidade de vida e
oportunidades para todos através da cooperação a nível global, a saber (BCSD):

- Erradicar a pobreza em todas as suas formas em todos os lugares;
- Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura
sustentável;
- Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as
idades;
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- Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades
de aprendizagem ao longo da vida para todos;
- Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas;
- Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos;
- Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos;
- Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o
trabalho digno para todos;
- Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e
fomentar a inovação;
- Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países;
- Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis;
- Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis;
- Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos;
- Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o
desenvolvimento sustentável;
- Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossitemas terrestres, gerir de forma
sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e travar a
perda de biodiversidade;
- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar
o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os
níveis;
- Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento
sustentável;

Figura 1, 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
Fonte: Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C), https://www.adcoesao.pt/en/node/1956
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2.2. Desenvolvimento Urbano Sustentável

Como foi visto anteriormente, segundo a definição do relatório de Brundtland, entende-se por
desenvolvimento sustentável a satisfação das necessidades do presente sem colocar em causa a
possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades.
É, por isso, pertinente, contrariar a tendência atual de sobreutilização dos recursos. Um dos
maiores consumidores de recursos é a cidade, pois é nesta que se concentra grande parte da
população. Surge, por isso, a necessidade de aplicar o conceito de desenvolvimento sustentável no
ambiente denso e complexo da cidade, tendo como principal objetivo atingir uma cidade sustentável
(Pinto, 2007).
O conceito de “desenvolvimento sustentável” teve origem na década de 70, tendo vindo desde
então a evoluir e a ser debatido nas diversas conferências sobre o tema. Em termos cronológicos, as
primeiras recomendações à escala urbana surgem com a Carta Europeia do Ordenamento do Território
Do Conselho da Europa e com o 4º Programa de Ação em matéria de Ambiente. No entanto, o debate
e reflexão sobre o tema por parte da UE iniciam no princípio dos anos 90, com a publicação do “Livro
Verde sobre o Ambiente Urbano” (Monteiro, 2003). Este livro sugere que se olhe para a cidade como
um dos principais impulsionadores e veículos de ação na operacionalização do desenvolvimento
sustentável e relaciona ainda a questão da previsível expansão das áreas urbanas de forma
exponencial e as questões que se irão levantar ao planeamento urbano (Amado, 2005).
A necessidade de promover o desenvolvimento urbano sustentável volta a estar presente no
Capítulo 7 do documento resultante da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento no Rio de Janeiro, em 1992, a já mencionada Agenda 21, que inclui, entre vários
outros programas, os de (Pinto, 2007):

- Promover o planeamento e ordenamento sustentável do uso do solo;
- Promover sistemas de energia e transporte sustentáveis nas cidades;
- Participar em “redes de cidades sustentáveis” internacionais para o intercâmbio de experiências
e mobilização de apoios técnicos co-financiados, de âmbito nacional e internacional;

Visto que inúmeros problemas e soluções mencionadas na Agenda 21 têm as suas origens em
atividades locais, a participação e cooperação das autoridades locais revela-se um fator determinante
para o cumprimento dos objetivos estabelecidos por esta, tal como é referido no Capítulo 28 do
documento resultante na Cimeira da Terra (AGENDA 21, 1992). Durante a preparação da Agenda 21,
o Conselho Internacional de Iniciativas Ambientais Locais, atualmente com o nome Governos Locais
pela Sustentabilidade (ICLEI), empenhou-se em assegurar apoio às cidades europeias na aplicação
das orientações da Agenda 21 Local (ICLEI, IDRC, 1996).

Como consequência da crescente sensibilização e empenho de um número significativo de
cidades e autoridades locais da Europa, em 1994, realizou-se em Aalborg, na Dinamarca, a primeira
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Conferência Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis, onde foi aprovada a Carta de Aalborg. Esta
carta, aprovada pelos participantes da conferência em Aalborg, é inspirada no plano da Cimeira da
Terra realizada no Rio de Janeiro em 1992, a Agenda Local 21, e serve também de incentivo às cidades
na realização de um esforço para cumprirem os Planos de Ação Local Na Carta de Aalborg, as cidades
comprometem-se a cumprir a sustentabilidade da mesma (APA, 2007). Segundo esta carta, as cidades
compreendem que “o atual modo de vida urbano (...) nos responsabiliza maioritariamente pelos
numerosos problemas ambientais com os quais a humanidade se confronta”. As cidades apreendem
ainda que “o conceito de desenvolvimento sustentável nos ajuda a adotar um modo de vida baseado
no capital da natureza. Esforçamo-nos para alcançar a justiça social, economias sustentáveis e
sustentabilidade ambiental. (...) Além disso, a sustentabilidade ambiental garante a preservação da
biodiversidade, da saúde humana e da qualidade do ar, da água e do solo, a níveis suficientes para
manter a vida humana e o bem-estar das sociedades, bem como a vida animal e vegetal para sempre”.
Desta forma, comprometem-se a “utilizar os instrumentos políticos e técnicos disponíveis para uma
abordagem ecossistémica da gestão urbana” e “participar na campanha das cidades europeias
sustentáveis, fazendo todos os esforços para atingir um consenso nas comunidades locais,
relativamente aos Planos de Acção Local para a Sustentabilidade da Agenda 21 até 1996.” (Carta das
Cidades Europeias para a Sustentabilidade)
Esta conferência veio a decorrer novamente em mais cidades europeias, em 1996 em Lisboa,
na qual aprovaram o documento intitulado “Da Carta à Acção”, e em 2000 em Hanôver, resultando a
“Declaração de Hannover”, reforçando sempre a importância dos governos locais em se empenharem
no desenvolvimento sustentável e implementarem a Agenda 21 Local. 10 anos mais tarde, na mesma
cidade onde se realizou a primeira Conferência, volta a realizar-se uma nova Conferência das Cidades
Sustentáveis, resultando desta os “Compromissos de Aalborg”. De referir ainda que estas Conferências
continuam a realizar-se, tendo a última (8ª Conferência) ocorrido em Bilbau, Espanha, em 2016
(SUSTAINABLE CITIES PLATFORM).

Entre outras atividades e programas, é importante referir o Urban, I e II, que mais tarde se
transformaram no Urbact.
O URBACT é um programa europeu de aprendizagem e troca de experiências em torno da
promoção do desenvolvimento urbano sustentável que visa a promoção e o financiamento da
constituição de redes de cidades para o desenvolvimento de soluções para os principais desafios
urbanos. Este programa apoia as cidades a desenvolverem soluções pragmáticas, inovadoras e
sustentáveis, que integrem as dimensões económica, social e ambiental.
Segundo Maclaren (1996) é importante distinguir os conceitos de “sustentabilidade urbana” e
“desenvolvimento urbano sustentável”. Deste modo, a autora refere que a “sustentabilidade urbana”
descreve um conjunto de condições desejadas que persistem ao longo do tempo, sendo estas
condições ambientais, sociais, económicas, políticas e culturais. A palavra desenvolvimento no
conceito de “desenvolvimento urbano sustentável” implica um processo através do qual a
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sustentabilidade urbana pode ser alcançada. Algumas das características mais referidas da
“sustentabilidade urbana” são:

- equidade intergeracional;
- equidade intrageracional (incluindo equidade social, equidade geográfica (termo criado por
Haughton e Hunter para enfatizar a necessidade de promover o crescimento económico ou melhorar
qualidade de vida de uma comunidade sem provocar a degradação ambiental de outra) e equidade na
governação);
- conservação do meio ambiente (e viver de acordo com as suas capacidades);
- usar o mínimo de recursos não renováveis; vitalidade e diversidade económica;
- autossuficiência comunitária;
- bem-estar individual e satisfação das necessidades básicas individuais.
A autora afirma, ainda, que não existe uma única e “melhor” definição de “sustentabilidade
urbana”, uma vez que diferentes comunidades desenvolvem conceptualizações ligeiramente, ou
mesmo consideravelmente, diferentes de “sustentabilidade urbana”, dependendo das suas atuais
condições económicas, ambientais e sociais e dos seus juízos de valor.

A definição proposta pelo Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais, como era
denominado na altura, (ICLEI) define o desenvolvimento urbano sustentável como o desenvolvimento
que presta serviços ambientais, sociais e económicos a uma comunidade, sem ameaçar a viabilidade
dos sistemas ecológicos e sociais de que depende a prestação desses serviços (ICLEI, IDRC, 1996).

Para (Ravetz, 2000 in Monteiro, 2003) o conceito de desenvolvimento urbano sustentável pode
ser facilmente compreendido através do aprofundamento dos conceitos de “sustentabilidade ecológica”
e “desenvolvimento urbano”. A sustentabilidade ecológica é traduzida através do balanço entre o
funcionamento dos sistemas urbanos e a perpetuação no tempo dos recursos ambientais que lhe
servem de suporte. Por desenvolvimento urbano entende-se a evolução e a reestruturação dos
sistemas urbanos, físicos e humanos, no contexto socio-económico global.

Outra definição, esta proposta por Stephen Wheeler, é de que o desenvolvimento urbano
sustentável procura criar cidades e vilas que visam melhorar a longo termo a saúde dos sistemas
humano e ecológico do planeta (Wheeler, 1996).
Para Madureira (2005) configura-se importante questionar os conceitos de “sustentabilidade
urbana” ou de “cidade sustentável” dada a possibilidade de estes se revelarem um paradoxo. A
“sustentabilidade urbana” está profundamente relacionada com a autossuficiência. Contudo as cidades
contemporâneas não são autossuficientes, dependem em larga escala de recursos que chegam de
todo o mundo, seja de barco, comboio, camião ou avião. A forma desregrada como os recursos são
usados tem um impacto forte na biosfera, sendo denominada por “pegada ecológica” de cada cidade
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(Deelstra & Girardet, 2000; Pinto, 2007). Este termo corresponde à área de terra ou marítima produtiva
que cada indivíduo, região, toda a humanidade ou atividade humana necessita para sustentar o seu
estilo de vida (Global Footprint Network).
Segundo Blowers, citado por Madureira (2005), a “sustentabilidade urbana” não é um estado final
a atingir, mas antes um objetivo de longo prazo, pelo que, embora seja possível questionar a
possibilidade de atingir o modelo “utópico” de cidade sustentável, não implica que se deva desinvestir
no “desenvovlimento urbano sustentável”.

Em suma, é possível perceber que o modelo de cidade sustentável varia de acordo com as
diferentes comunidades, devido às condições económicas, sociais e ambientais inerentes a cada uma.
Coloca-se em causa a possibilidade de alcançar tal modelo. No entanto, é preciso continuar a investir
no conceito de desenvolvimento sustentável nas urbes, uma vez que estas constituem um grande
entrave à sustentabilidade ambiental global. Assim, segundo as referências bibliográficas, podemos
considerar que o desenvolvimento urbano sustentável assenta num processo que visa alcançar
determinadas condições desejadas de uma cidade ou comunidade, sendo elas ambientais, sociais,
económicas, políticas e culturais, considerando sempre a longo termo a saúde dos ecossistemas e
preservando os recursos que lhes servem de suporte.

Relativamente à cidade sustentável, embora este modelo varie de cidade para cidade, há, no
entanto, várias reflexões sobre o tema.

Segundo Johnson (2006) podem ser consideradas quatro dimensões de sustentabilidade na
cidade:
- Capital Natural – Uso e gestão do solo, biodiversidade (espaços verdes), ar (atmosfera),
recursos hídricos, efluentes líquidos, resíduos sólidos, solo, energia;
- Capital Humano e Intelectual – Saúde, educação, investigação e desenvolvimento, serviços
técnicos;
- Capital de produção – Receitas, emprego, equidade social e justiça, habitação, infraestruturas,
finanças, investimento, crescimento;
- Capital Social – Governação, gestão, participação, responsabilidade, redes para comunicação,
cultura;

A cidade é um sistema complexo que vai para além de um aglomerado de pessoas e edifícios,
de facto, alguns autores, devido à complexidade dos sistemas da cidade compostos por outros
subsistemas interligados entre si, comparam a cidade a organismos vivos. A principal característica
que assemelha as cidades a organismos vivos é, como refere Munier (2006), a troca entre estes e a
sua envolvente, nomeadamente o consumo e processamento de recursos e posterior dispensa de
matéria residual. Richard Rogers (2001) aborda este assunto, destacando a importância de se
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converter o atual sistema de metabolismo linear (figura 2) das cidades num sistema circular (figura 3),
solução esta que pertence a Herbert Girardet, reduzindo o consumo de recursos através da
implementação de eficiências e onde a reutilização de recursos é maximizada. Assim, surge o conceito
de “Ecopolis”, uma cidade ecológica e economicamente regenerativa. Esta cidade depende
essencialmente de abastecimentos de comida locais e regionais, é fornecida por energia proveniente
de fonte renováveis e reutiliza recursos e restaura ecossitemas degradados (ECOLOGIST; Firmino,
2016).
Para Richard Rogers (2001) o conceito de cidade sustentável “reconhece que a cidade precisa
atender aos nossos objectivos sociais, ambientais, políticos e culturais, bem como aos objectivos
económicos e físicos”. Para este autor, a cidade sustentável é uma cidade polifacetada e precisa de
ser uma cidade justa, bonita, criativa, ecológica, fácil, compacta e policêntrica, diversificada.

Figura 2, Metabolismo Urbano Linear, adaptado de Rogers (2001)

Figura 3, Metabolismo Urbano Circular, adaptado de Rogers (2001)

Gonçalo Ribeiro Telles (1998) apresenta também 10 medidas concretas para tornar as cidades
sustentáveis, a saber:

- Exigência de um habitat familiar e individual no espaço exterior à construção, dentro ou fora da
cidade, como recreio ativo;
- Limitação da construção em altura e espelhada;
- Liberdade de deslocação para o exterior da cidade por meios de recreio e passeio higiénico;
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- Recuperação da agricultura urbana e periurbana;
- Condicionamento da publicidade;
- Integração das infraestruturas na cidade;
- Não ocupação, por construção urbana, do que resta dos solos da cidade;
- Criação de margens elásticas nas linhas de água, em vez das margens rígidas e da
canalização;
- Limitação e organização dos lixos;
- Resolução dos problemas de circulação geral e local;

2.3. Estrutura Verde

2.3.1. Evolução e Conceitos
“A integração da natureza no espaço urbano está profundamente ligada à história da cidade, do
planeamento e do urbanismo e, sobretudo, à evolução cultural e económica das sociedades ao longo
do tempo.” (Filipa Monteiro, 2003, pág. 72)
A natureza existe na cidade desde a antiguidade, no entanto, até ao século XVIII, reduzia-se a
jardins e parques de caráter privado, pertencente à aristocracia e às ordens religiosas, e constituiam
uma imitação ou recriação da perceção que o homem tinha da natureza (Filipa Monteiro, 2003, pág.
91).

A Revolução Industrial surge como um ponto de viragem nas cidades e na forma como a natureza
se relaciona com estas. No Século XVIII foi possível assistir à concentração de setores de atividade
industrial na cidade, levando a uma grande migração da população das zonas rurais para as zonas
urbanas à procura de emprego. Desta forma, deu-se um crescimento urbano de forma acelerada e a
sobrelotação da cidade levou à decadência das condições de salubridade, sobretudo nos bairros
operários. (Magalhães, 2001)
Os limites do crescimento nas cidades e a qualidade de vida nas mesmas levaram a que no
século XIX se desenvolvessem preocupações sobre o tema. Foi, por isso, possível assistir a uma
preocupação em planear a cidade, aparecendo assim modelos utópicos de cidades onde se
procuravam soluções para a injustiça social que se vivia na sociedade industrial nascente. Os grandes
avanços e novas descobertas nas ciências, sobretudo a nível da biologia, a partir do século XVII,
revelaram-se bastante importantes na área do planeamento urbano. A descoberta da fotossíntese, um
processo onde as plantas verdes, na presença de luz, transformam dióxido de carbono em oxigénio,
torna-se uma grande esperança na resolução dos problemas da qualidade atmosférica, deteriorada
pela combustão do carvão. Desta forma, os espaços verdes ganham relevância na cidade, onde a
vegetação é integrada em todos os modelos de cidade a partir do século XIX (Magalhães, 2001). Uma
das primeiras obras realizadas foi o Parque Central de Nova Iorque, projetado por Frederick Olmsted,
que, localizado no centro da cidade, traduz o conceito de “pulmão verde”, produzindo o oxigénio
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necessário à purificação da atmosfera poluída. Olmsted propõe mais tarde a evolução deste conceito
para um sistema contínuo de parques, visando melhor a estrutura do tecido urbano propondo também,
pela primeira vez, a separação do tráfego de peões e de automóveis. Outros modelos são os de Cidade
Linear de Arturo Soria e Cidade Jardim de Ebenezer Howard. Ambos procuraram reduzir o contraste
cidade-campo, e ambos propuseram a solução de introduzir faixas de espaço verde, Soria através de
faixas paralelas e Howard através de faixas concêntricas, separando tecidos edificados destinados a
diferentes usos e impedindo o alastramento contínuo da edificação (Telles, 1997).

No início do século XX deu-se o desenvolvimento das Estruturas Verdes anteriormente
propostas, transformando-se assim numa rede, sobrepondo às faixas concêntricas estruturas radiais
que ligassem o centro da cidade à sua envolvente (Telles, 1997). A Estrutura Verde articula-se, assim,
com outras funções, nomeadamente, as de circulação. “Este aspeto é tanto mais importante, quanto
os fluxos registados em meio urbano se processam predominantemente na direção periferia-centro (e
vice-versa), pelo que os sistemas radiais podem servir de suporte à circulação de peões e ao
enquadramento das principais vias urbanas.” (Telles, 1997). Os estudos realizados no domínio da
Ecologia integrados com os modelos anteriores originou o conceito de continuum naturale, definido
como “o sistema contínuo de ocorrências naturais que constituem o suporte da vida silvestre e da
manutenção do potencial genético e que contribui para o equilíbrio e estabilidade do território” (Lei de
Bases do Ambiente). Por outras palavras, com o continuum naturale “pretende-se que a paisagem
envolvente penetre na cidade de modo tentacular e contínuo, assumindo diversas formas e funções
que vão desde o espaço de lazer e recreio ao de enquandramento de infraestruturas e edifícios, aos
espaços de elevada produção de frescos agrícolas e à proteção e integração de linhas ou cursos de
água com seus leitos de cheia e cabeceiras” (Magalhães, 1992). Para Fabos (1995) “o continuum
naturale já existe naturalmente e consiste, por exemplo, nos sistemas fluviais e nas linhas de costa.
Contudo, o grande desafio que se coloca é o acesso da população à rede de corredores naturais,
alterada e reduzida pelo crescimento urbano”.

A partir da verificação de que os espaços verdes urbanos atuam favoravelmente no meio físico
dos aglomerados e sobre o bem-estar dos seus habitantes surgiu a necessidade de procurar padrões
minímos a adotar. Assim sendo, depois da investigação sobre as funções de produção de oxigénio e
absorção de dióxido de carbono, regularização do estado higrométrico e da temperatura do ar, a
absorção e filtragem das poeiras atmosféricas, Aloys Bernatzky, em 1966, considerou que 40 m 2 de
espaço verde total por habitante seriam suficientes para satisfazer aqueles objetivos. Na conceção dos
espaços verdes urbanos, é ainda necessário ter em consideração aspetos como: os critérios de
localização, determinados em função da natureza do revestimento vegetal e do tipo de atividade a que
vai servir de suporte; o dimensionamento, que deve ser estabelecido em função da viabilidade
económica de manutenção desses espaços e, uma vez mais, as atividades neles previstas; as
características ecológicas da região em que se inserem, e a tipologia/estrutura urbana de que farão
parte integrante. (Magalhães, 1992).
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A Estrutura Verde divide-se em Estrutura Verde Principal e Estrutura Verde Secundária. Estes
conceitos começaram a ser diferenciados nos anos 20/30 do Século XX.
Magalhães (1992) apresenta as seguintes definições para estas Estruturas:

A Estrutura Verde Principal é constituída pelos espaços verdes localizados nas situações
ecológicas mais favoráveis à sua implantação e abrange, entre outras, as áreas com maior interesse
ecológico ou as mais importantes no funcionamento dos sistemas naturais (vegetação, circulação
hídrica e climática, património paisagístico, etc.). Desta forma, integra as áreas da Reserva Agrícola
Nacional e da Reserva Ecológica Nacional que se encontram nas zonas urbanas e sua periferia e, por
isso, devem também assumir funções urbanas. Pretende-se com esta Estrutura assegurar a ligação da
paisagem envolvente ao centro da cidade e também o enquadramento das redes de circulação viária
e pedonal, através da integração dos espaços que constituem os equipamentos coletivos verdes de
maior dimensão e de conceção mais naturalista.

A Estrutura Verde Secundária é constituída pelos espaços públicos adjacentes à habitação, aos
serviços, aos equipamentos e atividades económicas e que, devido ao facto de terem uma utilização
diária e direcionada a todos os grupos etários, não devem situar-se a uma distância que ultrapasse os
400 m do utente. Assim sendo, esta Estrutura representa o espaço verde integrado no “contínuo
construído” que penetra nas zonas edificadas e que se modifica ao longo do seu percurso, podendo
constituir parques infantis, praças, pequenos jardins de bairro, quintais, logradouros, rotundas e
separadores centrais arborizados, entre outros.

Magalhães (1992) salienta ainda que, à semelhança da Escola, do Centro de Saúde, do
transporte público entre outros, a Estrutura Verde deverá ser encarada como um equipamento coletivo,
indispensável à obtenção de determinado nível de qualidade de vida.
Telles (1997) defende ainda a existência de um novo conceito, a “Estrutura Ecológica Urbana”,
que constitui “uma rede de áreas críticas que visam o funcionamento dos ecossitemas fundamentais
da paisagem, bem como um sistema de biótopos de apoio à vida silvestre que convém estabelecer ou
desenvolver no meio urbano”.
Enquanto a estrutura verde engloba todo o espaço revestido por vegetação, a estrutura ecológica
constitui um subsistema da estrutura verde, integrando as áreas mais sensíveis e representativas dos
ecossistemas presentes.” (Magalhães, 2001)
Esta estrutura tem como principais argumentos para a sua criação:
“- Quanto à conservação das funções dos sistemas biológicos – o controlo biológico das doenças,
a acção filtrante e descontaminante da atmosfera e a criação de bio-indicadores de qualidade do ar;
- Quanto à informação bioquímica – a conservação do potencial de adaptação das espécies ao meio
urbano e o desenvolvimento de novas variedades mais resistentes ao seu artificialismo;
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- Quanto ao equilíbrio ecológico da região – o controlo dos escoamentos hídricos e atmosféricos,
particularmente significativos numa região de clima mediterrânico e dispondo de declives acentuados,
como a de Lisboa” (Telles, 1997).
A designação de “Estrutura Ecológica” viria posteriormente a surgir na legislação portuguesa, pela
primeira vez, no Decreto-Lei 380/99, de 22 de setembro, segundo o qual “seria constituída por “áreas,
valores e sistemas fundamentais para a protecção e valorização ambiental”, nas áreas urbanas, sendo
considerada como uma categoria de solo pertencente à classe “Solo Urbano”, e devendo ser
identificada nos Planos Directores Municipais (PDM) de cada concelho.” No entanto, devido à falta de
definição e de referências e a escassez de estudos efetuados neste tema, levaram a que esta figura
de planeamento tenha passado para segundo plano, tendo esta designação sido adotada apenas por
um número reduzido de municípios (Quintas & Curado, 2010).
Enquanto a “estrutura verde” engloba todo o espaço revestido por vegetação (que se divide em
estrutura verde principal e estrutura verde secundária), a estrutura ecológica constitui um subsistema
da estrutura verde, integrando as áreas mais sensíveis e representativas dos ecossistemas presentes,
correspondendo, por tal, à estrutura verde principal“ (Magalhães, 2001).

2.3.2. Importância dos Espaços Verdes
Como foi referido no subcapítulo anterior, ainda que de forma vaga, os espaços verdes revelamse cada vez mais relevantes para as cidades, desde os problemas de salubridade trazidos pela
Revolução Industrial até à grande densidade de espaços construídos da atualidade. Estes tornaram-se
indispensáveis à qualidade do ambiente urbano, proporcionando beleza à cidade, recreio e lazer para
a população e contribuindo de forma positiva para a saúde e bem-estar dos cidadãos (Telles, 1997).
Para além dos argumentos descritos no subcapítulo anterior, relativos à criação de uma estrutura
ecológica urbana, Telles (1997) destaca ainda outros quatro pressupostos a propósito da Estrutura
Verde, sendo eles: a qualidade atmosférica, a qualidade do espaço urbano, a melhoria do conforto
bioclimático e o recreio e lazer da população urbana.

- Quanto à qualidade atmosférica, o efeito mais divulgado, dos fins dos séculos XVIII e XIX, é
o da transformação do dióxido de carbono em oxigénio, durante o dia, através da fotossíntese,
considerado como o efeito pulmão (Magalhães, 2001) e, embora a vegetação seja a única fonte de
abastecimento de oxigénio para a respiração animal, esta revela, nos dias de hoje, mais importância
na capacidade que apresenta para a filtragem e deposição de poeiras existentes no ar (Telles, 1997).
De acordo com um estudo realizado por Nowak et al. (2006), a vegetação remove grandes quantidades
de poluentes atmosféricos, tais como o ozono, dióxido de azoto, dióxido de enxofre, monóxido de
carbono e partículas inaláveis o que, consequentemente, contribui para a melhoria da qualidade
atmosférica e saúde pública.
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- Quanto à qualidade do espaço urbano, refere que “os espaços verdes aumentam a
diversidade da composição, a diversidade fenológica, da cor, da forma e do movimento” (Telles, 1997).
A vegetação pontua assim a cidade com elementos de cor, textura, movimento e perfume,
contrastantes com os materiais inertes (Magalhães, 2001).

- Quanto à melhoria do conforto bioclimático a vegetação atua como um termoregulador da
temperatura do ar, aumenta o teor de humidade do ar, acelera as brisas de convecção, dá sombra no
Verão e permite usufruir do Sol no Inverno, no caso das espécies caducifólias. A vegetação transporta
ainda para a cidade os fenómenos biológicos do meio, torna evidente a alternância das estações, serve
de “habitat” a uma fauna que contribui para a preservação da saúde humana. O microclima da cidade
também é beneficiado pela vegetação, devendo-se ao facto de, tal como a água, esta modificar o
albedo das superfícies, uma vez que interfere no balanço da radiação. A vegetação consome ainda
grande quantidade de energia nos processos fisiológicos (transpiração e respiração). (Magalhães,
2001).

- Quanto ao recreio e lazer da população urbana, os espaços verdes contribuem para o seu
equilíbrio psicofisiológico através da possibilidade de contacto com os fenómenos naturais, permitindo,
assim, à população recuperar ânimo (Telles, 1997). Um estudo realizado por Chiesura (2004), com o
objetivo de perceber os motivos pelos quais as pessoas frequentam os parques urbanos, revela que
grande parte da população visita estes parques como forma de descontrair e estar em contacto com a
natureza. A necessidade de fugir ao stress e à confusão da cidade também constitui neste estudo uma
das principais razões que leva as pessoas a visitarem os espaços verdes.

Para além destes benefícios, essencialmente ambientais e sociais, é possível, ainda, referir
benefícios económicos. Devido à sua natureza intangível, estes benefícios são muitas vezes
negligenciados (Jim & Chen, 2006). É possível identificar, assim, os seguintes (Fonseca et al., 2010;
FOREST RESEARCH, 2010; Nowak et al., 1998):

- Diminuição dos custos energéticos, as árvores reduzem a temperatura do ar no verão e
bloqueiam os ventos no inverno, permitindo, deste modo, reduzir as necessidades energéticas para
aquecimento e arrefecimento dos edifícios. Estudos norte-americanos demonstram que áreas urbanas
com árvores podem influenciar os custos energéticos associados à utlização de equipamentos de
aquecimento e arrefecimento.

- Valorização do terreno e dos imóveis, a presença de vegetação transmite uma imagem
positiva dos lugares que se reflete no valor dos imóveis habitacionais e comerciais situados junto de
parques urbanos.
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- Atração de investimento e criação de emprego, mais uma vez a importância dos espaços
verdes proporcionarem uma imagem atrativa, aumenta a afluência a estes locais, gerando receitas e
postos de emprego. A agricultura urbana, para além dos seus benefícios ambientais e sociais, pode
também proporcionar benefícios económicos, através da providência de alimentos que podem ser
rentabilizados.

2.4. Problemas Urbanos
Cerca de 75% da população da União Europeia vive em zonas urbanas. Ainda que seja
indiscutível o potencial que a urbanização trouxe às cidades, transformando-as em autênticos núcleos
de prosperidade e conhecimento, não é possível relegar para segundo plano que grande parte dos
centros urbanos se tem confrontado, cada vez mais, com problemas de índole pluridimensional, face à
incapacidade de resposta sustentável aos desafios colocados pelas sociedades modernas (UNHABITAT, 2016).
Se para uma parte cada vez mais crescente da população mundial, as perspetivas de um futuro
promissor estão fortemente relacionadas com as cidades e viver nestas é, geralmente, sinónimo de
uma vida melhor, visto que estes espaços são capazes de satisfazer aquilo que se julgam ser as
necessidades cruciais da população que nelas habita, a intensa e progressiva ocupação das áreas
urbanas, através de um crescimento intenso e desordenado, é “ela própria geradora de um conjunto
de problemas e de disfuncionamentos internos cuja influência nas condições de vida dos cidadãos
importa conhecer e avaliar” (Santos & Martins, 2002).
Como foi visto anteriormente, a Revolução Industrial marcou um ponto de viragem nos centros
urbanos, conduzindo ao seu crescimento exponencial e ao surgimento de graves problemas nos
mesmos. As cidades têm constituído, desde então, uma grande fonte de problemas, baseados no
consumo desregrado e ineficiente de recursos naturais e no avanço tecnológico das sociedades. O
consumo de solo, de água, de energia e de todos os elementos necessários às atividades humanas,
assim como a consequente emissão de poluentes, e a produção de resíduos e ruído, conduziram a que
a cidade se transformasse num dos principais responsáveis pelos distúrbios ambientais.

Segundo o relatório da UN-HABITAT (2016), os problemas urbanos podem dividir-se em duas
grandes categorias: os problemas urbanos persistentes e os urbanos emergentes. Quanto aos
primeiros, são expressos através de estatísticas de crescimento urbano e estrutura familiar e incluem,
entre outros, o aumento de população urbana a viver em más condições e o aumento da pobreza.
Relativamente aos problemas emergentes, podem ser referidos as alterações climáticas, as questões
relativas à exclusão social e crescimento desigual, segurança nas cidades e a migração.

As cidades atuais apresentam inúmeros problemas, contudo, no âmbito desta dissertação, não
se procura fazer um rol de todos eles, mas sim enumerar e descrever sucintamente todos aqueles que
se relacionam de forma mais direta com o tema do trabalho.
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Um dos motivos de parte dos problemas urbanos advém da alteração do uso do solo. A
construção de infraestruturas urbanas e edifícios consomem cada vez mais espaço, abusando do solo
como se fosse um recurso ilimitado. O solo é um recurso vital, suporta o fornecimento de uma grande
variedade de bens e serviços ecossistémicos terrestres vitais. É um componente fundamental de um
conjunto diverso de processos que vão desde a gestão dos recursos hídricos, fluxos de carbono
terrestres, produção e absorção natural de gases com efeito de estufa com base no solo até ciclos de
nutrientes (EEA, 2010). Desta forma, é possível apontar três problemas trazidos pela alteração do uso
dos solos:
Relativamente à alteração do uso do solo podem ser apontados três problemas:

- Consumo de espaço: As cidades são cada vez mais ocupadas por área edificada,
transformando área anteriormente agrícola em solo urbano (Monteiro, 2003).

- Fragmentação da paisagem: A construção de infraestruturas viárias isolam os sistemas
naturais, provocando perdas irreversíveis de espécies, umas vez que a maioria dos organismos vivos
não conseguem atravessar as barreiras impostas por estas (Rueda, 2001).

- Perda de biodiversidade: O crescimento das áreas urbanas afeta a estrutura e o
funcionamento dos sistemas naturais tanto direta como indiretamente. Diretamente através da
conversão da superfície terrestre, e indiretamente pela modificação dos fluxos de energia e a
disponibilidade de nutrientes na água. O impacto mais visível da urbanização nos ecossistemas é a
alteração da paisagem e dos seus atributos biofísicos, afetando consequentemente a quantidade e
variedade de espécies (Alberti, 2000).

A poluição é um dos principais problemas ambientais que afeta as cidades. Entre 1950 e 2005,
a taxa de urbanização subiu de 29 para 49 por cento, enquanto as emissões globais de carbono
provenientes de combustíveis fosséis aumentou em quase 500 por cento (UN-HABITAT, 2016). A
poluição pode afetar as cidades de diversos modos, através do ar, água e solo. Assim sendo, é possível
destacar os seguintes problemas referentes à poluição nas cidades:

- Poluição Atmosférica: embora as emissões de numerosos poluentes atmosféricos tenham
vindo a diminuir substancialmente na Europa, as concentrações destes poluentes permanecem
demasiado elevadas, constituindo assim não só um risco para a saúde pública, pela inalação de gases
e partículas finas, mas também para a degradação acelerada dos materiais de construção. A emissão
destes gases deve-se essencialmente à produção industrial e à queima de combustíveis fósseis para
a geração de eletricidade e para os transportes (EEA, 2008).

- Poluição hídrica: a maior parte das atividades humanas que utiliza água produz águas
residuais. Nos países mais desenvolvidos, a maioria das águas residuais é largada diretamente no
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meio ambiente sem o tratamento adequado, tendo impactos na saúde pública, nos ecossitemas e na
qualidade das águas. As áreas urbanas utilizam os recursos hídricos como sistema de recolha de
efluentes domésticos, industriais e agrícolas, contribuindo, desta forma, para a contaminação dos
mesmos (WWAP, 2017).

- Poluição Sonora: o ruído nas cidades provém essencialmente do tráfego rodoviário. No
entanto, a elevada densidade de pessoas a circular nas ruas contribui também para a pouição sonora.

- Produção de resíduos: os resíduos produzidos pelas cidades podem constituir um grande
problema ambiental e de saúde pública. Quando depositados em aterros contaminam o solo e as águas
subterrâneas. A quantidade de resíduos produzidos nos países da UE tem vindo a aumentar e, embora
as políticas de gestão dos mesmos tenham melhorado, estes constituem sempre um problema (EEA,
2010).

As cidades são lugares onde as novas ideias económicas cristalizam, onde grupos heterogéneos
de pessoas aprendem a coexistir e onde os experimentos democráticos emergem de forma a incluir os
grupos sociais anteriormente excluídos. No entanto, embora as cidades forcem a que pessoas de
diferentes religiões, nacionalidades, etnias e orientação sexual vivam e trabalhem em conjunto, estas
podem também transformar-se em sítios de privação e exclusão. A distância entre os ricos e os pobres
está em muitos países ao mais alto nível, desde os últimos 30 anos, pelo que a desigualdade se tem
transformado no maior problema emergente nas cidades (UN-HABITAT, 2016).
- Exclusão social: “a exclusão surge com a agudização das desigualdades (indissociável dos
mecanismos de produção desta), resultanto numa dialética de oposição entre aqueles que efetivamente
mobilizam os seus recursos no sentido de uma participação social plena e aqueles que, por falta desses
mesmos recursos (recursos que ultrapassam a esfera económica, englobando ainda aqueles que
derivam dos capitais cultural e social dos atores sociais), se encontram incapacitados para o fazer.”
(Rodrigues et al., 1999). “A exclusão é, então, um processo de rutura com a sociedade, processo que
pode assumir duas formas principais, por um lado, a rutura pela ausência de um conjunto de recursos
básicos, que afeta populações fragilizadas e, por outro, a rutura como consequência de mecanismos
de estigmatização que afetam grupos sociais específicos.” (Rodrigues, 2000).

- Stress: a incapacidade das pessoas controlarem o ambiente que as rodeia torna também as
cidades num lugar de stress. O ambiente urbano causa uma “sobrecarga de informação” com o excesso
de luzes, sinais, publicidades, montras e veículos que se deslocam depressa chamando
constantemente a atenção das pessoas. Tudo isto, somado às “ansiedades existenciais” e
preocupações no emprego, habitação inapropriada e relações sociais instáveis o que levam a que a
população viva no limite da exaustão (Girardet, 1996).
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2.5. Conclusão
Neste capítulo foi possível perceber o caminho das preocupações ambientais, desde a sua
origem até à atualidade. Esta inquietação começou a ganhar ênfase na década de 1970, tendo sido
realizadas, desde então, conferências para debater o tema, sendo que, mais recentemente, estas se
focaram na maior fonte de problemas, a cidade, levando o conceito de “desenvolvimento sustentável”
para o meio urbano. Ainda neste capítulo percebe-se a importância dos espaços verdes, que veio a
aumentar desde os problemas de salubridade trazidos pela Revolução Industrial até à atual carência
de mancha verde e má qualidade do ar nas urbes.

Embora não haja um modelo concreto para a cidade sustentável, esta forma pode ser alcançada,
variando de cidade para cidade, consoante as suas condições ambientais, económicas e sociais. É
para isso necessário promover o desenvolvimento sustentável nas cidades, ou seja, promover o
desenvolvimento ambiental, social, económico, político e cultural sem ameaçar a viabilidade dos
serviços de que estas dependem.
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Capítulo III – Agricultura Urbana
A agricultura urbana pode ser vista por muitos como um paradoxo. Embora a agricultura tenha
estado ligada à origem das cidades, é uma atividade que atualmente está associada ao ambiente rural.
Este capítulo visa explorar o fenómeno que tem invadido cada vez mais as cidades, as hortas urbanas.
Como estas são uma atividade integrante da agricultura urbana será necessário, em primeiro lugar,
proceder à definição desta. Serão também descritas as várias tipologias de hortas urbanas e as suas
vantagens e impactos para as cidades, nas componentes que formam os pilares, base do
desenvolvimento sustentável, ambiental, económico e social.

3.1. Definição

A agricultura sempre esteve associada ao ambiente rural, contudo, foi através desta que surgiram
as primeiras cidades, há cerca de 8000 anos atrás. O domínio da agricultura permitiu ao homem passar
de um estilo de vida nómada caçador/coletor para um estilo de vida sedentário, produzindo o seu
próprio alimento. A agricultura sempre foi uma atividade importante para a cidade, na medida em que
fornecia alimento para a mesma (Girardet, 1996). “Todo o sistema urbano exige um sistema rural, existe
um intercâmbio entre os dois. Já na Roma antiga, a agricultura era uma atividade fundamental que
existia à volta das cidades.” (Telles, 2011). No ano 100 d.C., Roma foi a maior cidade do mundo e
dependia de recursos que vinham cada vez de mais longe, esgotando florestas e campos agrícolas. A
fundação de novas colónias, não só do império romano, mas também do grego, tinha como elemento
central as atividades agrícolas (Tornaghi, 2014). Um dos motivos da queda de Roma foi o declínio das
florestas e dos campos agrícolas. Após a queda, uma nova Europa descentralizada surgiu, constituída
por vilas que cresciam dependentes das florestas e campos locais (Girardet, 1996). Mesmo na Idade
Medieval, quando as muralhas e os sistemas defensivos empurravam para o exterior a maior parte da
área agrícola, eram visíveis algumas manchas agrícolas entre os edifícios e junto às muralhas
(Tornaghi, 2014).

Com a Revolução Industrial deu-se um crescimento exponencial das cidades. O fenómeno da
urbanização significa uma alta densidade populacional, ou seja, muita população em pouco espaço,
que depende de recursos importados de fora da cidade, os quais nunca eram repostos. De facto, muitas
cidades na história levavam os campos das zonas rurais à exaustão devido ao seu consumo excessivo
(Girardet, 1996).

Este interesse em praticar a agricultura na cidade tem vindo a ser mais recorrente e deve-se a
vários fatores tais como: o aumento da urbanização em países em desenvolvimento, o agravamento
das pessoas carenciadas a viver na cidade, as guerras e desastres naturais que destruíram as
produções em áreas agrícolas, a degradação ambiental e a disponibilidade de recursos que levam à
escassez de alimentos e ao não reconhecimento do valor comercial (FAO, 1996). Com o aumento da
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população aumenta também a necessidade de comida para a alimentar. Segundo Telles (2011)
“vivíamos na ilusão de que através dos meios de transporte e porque tinhamos um combustível fóssil
barato era possível trazer o alimento a partir de locais de produção distantes a baixo custo”. É nesta
fase da generalização dos transportes baratos e intensas trocas comerciais que emerge o conceito de
“Petropolis”, contribuindo para o crescimento das emissões de gases com efeito de estufa. O preço do
transporte de alimentos pelo mar e pelo ar desceram acentuadamente, o que só foi possível devido às
emissões provenientes destes meios de transporte não serem consideradas nos objetivos do Protocolo
de Kyoto. Para além disso, não são considerados os danos causados pela poluição ao meio ambiente
e à saúde humana, nem se refletem no preço dos alimentos, assim como outros fatores externos,
resultando numa intensificação de produção de alimentos, perda da soberania alimentar, alterações no
padrão alimentar e degradação das paisagens de produção de alimentos (Firmino, 2016).

Sendo assim, para Telles (2011) surge a necessidade de, nos tempos atuais, repensar o sistema
de produção/ distribuição, destacando a importância da existência da agricultura urbana próxima das
cidades, que, em simultâneo com o aproveitamento da fração orgânica dos resíduos domésticos,
utilizados para melhorar a produtividade dos solos, satisfazem as necessidades alimentares destas
comunidades. Este sistema de produzir alimentos na proximidade das cidades, reduzindo a importação
dos mesmos de longe, e o aproveitamento dos resíduos produzidos na cidade fazem parte do sistema
mencionado no capítulo anterior, em que a cidade se assemelha a um organismo vivo, transformando
o metabolismo linear em circular. Ainda relativamente à distância que os alimentos percorrem, é
importante referir que este conceito foi criado por Tim Lang no início da década de 90 e é denominado
por “Food Miles”. Surgiu devido à sua preocupação com a distância que os alimentos percorrem desde
o local onde são produzidos até ao local onde são vendidos, o que cria impactos significativos a nível
ambiental pelas emissões dos meios de transporte utilizados (Lang, 2006).

A agricultura urbana existe tanto nos países em desenvolvimento como nos países
desenvolvidos e pode ser praticada por qualquer pessoa, não existindo, assim, um “protótipo” de
agricultor urbano. Todavia, segundo Smit et al. (2001c), nos países em desenvolvimento a prática da
agricultura urbana predomina nas famílias carenciadas. É frequentemente praticada numa pequena
escala e contribui significativamente para a segurança alimentar e para o combate à pobreza. Já nos
países desenvolvidos, a agricultura urbana não tem apenas uma função produtiva, mas apresenta
também uma vertente lúdica e de recreio e, embora praticada também por famílias carenciadas,
apresenta de forma numerosa praticantes de médio e alto rendimentos. Em qualquer dos casos, é
possível afirmar que a agricultura urbana tem vindo a ganhar expressão, e que a presença de
agricultores em qualquer grupo funciona como catalisador para outros fazerem o mesmo (Smit et al.,
2001c)

Resumidamente, a agricultura urbana pode ser definida como a produção de alimentos ou
criação de animais dentro ou no limite da cidade. Esta acontece em pequenos espaços intraurbanos
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tais como quintais, coberturas, jardins comunitários ou espaços públicos inutilizados (Drescher, 2004;
FAO, 1996; Smit et al., 2001a; Veenhuizen, 2006).
Embora a produção de alimentos e criação de animais sejam as atividades associadas à
agricultura urbana que mais se praticam, é de notar que esta engloba outras atividades, tais como a
silvicultura, a pesca e outras atividades praticadas em áreas periurbanas, que mais frequentemente
derivam da agricultura rural.

Segundo Mougeot (2000), para perceber melhor o que a agricultura urbana representa, é necessário
analisar os seguintes componentes:

Figura 4, Dimensões da Agricultura Urbana, adaptado de Mougeot (2000)

- Tipos de atividades económicas: A produção e o mercado (e também o processamento)
tendem a estar mais interrelacionados no tempo e no espaço, devido à proximidade geográfica e a um
fluxo de recursos mais rápido.

- Categorias e subcategorias de produtos alimentares/não alimentares: As definições
incluem diversos produtos agrícolas. Contudo têm maior destaque os produtos para consumo humano
ou animal.

- Localização de caráter intraurbano/periurbano: É o elemento mais comum nas diversas
definições. Poucos estudos fazem a diferenciação entre agricultura intraurbana e periurbana e, os que
fazem, usam para a agricultura intraurbana critérios como o número de habitantes, densidade mínima,
limites oficiais da cidade, limite municipal da cidade, o uso agrícola em zonas destinadas a outros usos
e a agricultura dentro da competência legal e regulamentar das autoridades urbanas. Para a agricultura
periurbana, a sua definição de localização é mais problemática. Os lugares periurbanos encontram-se
em contacto com as áreas rurais e tendem, assim, a sofrer alterações mais dramáticas que as áreas
centrais da cidade.

- Tipos de áreas onde a agricultura urbana é praticada: Os critérios segundo os quais cada
área é tipificada variam de acordo com o autor. Localização relativamente à residência (dentro ou fora
do lote), estado de desenvolvimento do sítio (Construído ou vazio), modalidade de posse do terreno
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(cedido, arrendado, associação, autorizado ou não autorizado mediante acordo pessoal, direito
consuetudinário ou transação comercial), Categoria oficial do uso do solo no setor onde a agricultura
urbana é praticada (residencial, industrial, institucional, etc.).

- Destino dos produtos: Na maior parte das definições, os produtos agrícolas destinam-se a
consumo próprio ou para comércio. Estudos económicos recentes realizados especificamente à
exportação têm ajudado a perceber melhor o desempenho económico da agricultura urbana e a
comparar as suas vantagens relativamente a outras fontes de abastecimento, tanto ao nível do produtor
como do consumidor.

- Escala de produção: Podem ser encontradas quintas individuais ou familiares e empresas de
diferentes escalas, variando desde micro e pequena, onde se encontram a maioria, até média e,
algumas, grandes empresas.

Uma das questões que se revela importante é a distinção entre agricultura urbana e agricultura
rural. Mougeot (2000) refere que o que difere a agricultura urbana da agricultura rural é o facto de a
primeira estar integrada no sistema económico e ecológico da cidade, também denominado por
ecossistema urbano. Não é a localização que distingue a agricultura urbana da agricultura rural, mas
sim o facto de esta estar integrada e interagir com o ecossistema urbano. A sua integração no
ecossistema urbano tem sido crucial para a sua persistência, mais ainda para a sua influência
tecnológica e económica sobre a agricultura rural ao longo da história. O princípio de integração da
agricultura urbana no ecossitema urbano permite reconhecer três tipos de situações relativamente ao
nível com que a agricultura encontrada na cidade está atualmente integrada no organismo urbano.

- Em qualquer cidade, a qualquer momento, encontra-se agricultura de caráter rural, periurbano
e intraurbano, e as três interagem e complementam-se mutuamente em diferentes graus. A agricultura
urbana complementa a agricultura rural em termos de autoconsumo, fluxos de mercado e fluxos de
abastecimento do mercado.

- Em qualquer momento, em cidades de diferentes tamanhos e complexidade, a agricultura
praticada terá mais caráter urbano nos centros maiores do que nos mais pequenos. A intensidade e a
produtividade aumentam com o tamanho da cidade, assim como o uso de compostos orgânicos e redes
de intercâmbio ou comércio aumentam com o tamanho da cidade.

- Em qualquer cidade, em determinado período de tempo, durante o processo de urbanização, a
agricultura de caráter urbano crescerá assim como a percentagem de toda a agricultura que se encontra
na mesma cidade. Pode dizer-se que o tamanho dos lotes usados para agricultura vai diminuindo,
enquanto os sistemas de produção se intensificam e se especializam, e as atividades agrícolas
marginais são substituídas por outras mais rentáveis.
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Nas três situações a tendência é para que a agricultura se torne mais urbana ou se integre mais
no ecossistema urbano. Assim, a agricultura urbana pode ser definida, de forma mais precisa, como
uma indústria localizada dentro (intraurbana) ou na periferia (periurbana) de uma povoação, cidade ou
metrópole, que cultiva ou cria, processa e distribui uma diversidade de produtos alimentares e não
alimentares, (re) utilizando, em larga escala, recursos humanos e materiais, produtos e serviços
encontrados dentro e nos arredores do aglomerado urbano e que, por sua vez, abastecem com
recursos humanos e materiais, produtos e serviços, o mesmo aglomerado urbano (Mougeot, 2000; Smit
et al., 2001a).

3.2. Hortas Urbanas

3.2.1. Definição

Como foi referido anteriormente, a prática da agricultura relacionada com a cidade vem desde a
Antiguidade. A agricultura urbana desempenhou desde sempre o papel de assegurar abastecimento
alimentar à população urbana. As civilizações antigas desenvolveram sistemas agrícolas urbanos,
conceberam técnicas de produzir alimento e usar a terra, água e outros recursos de forma eficaz. As
civilizações da antiga Suméria, dos povos Incas e dos povos Maias mostram vestígios de que estas
usavam áreas irrigadas dentro dos limites da cidade para produção de alimentos, algumas delas
pareceram até ser autossuficientes (Smit et al., 2001b). Todavia, as hortas urbanas, como as
conhecemos hoje, têm a sua origem, segundo Telles (2011), “com a Revolução Industrial, quando as
cidades estavam poluídas”. Telles (2011) refere ainda que estas “voltam a ser cruciais na época das
Grandes Guerras em que os alimentos eram escassos e agora no momento atual”. Herbert Girardet
(2000) também refere que estas se revelam essenciais em tempos de crise, guerra ou recessão, dando
exemplos como “Schrebergarten”, em homenagem a Daniel Gottlieb Moritz SCHREBER, ao qual é
associado a origem das ditas hortas urbanas. Daniel SCHREBER era médico e chefe da clínica
ortopédica de Leipzig e propôs a existência de tratamento ao ar livre para as crianças doentes. Mais
tarde, estes jardins vieram a ser subdivididos de forma a proporcionar espaços ligados à prática
agrícola, mas devido ao desinteresse das crianças pela atividade foram os pais que passaram a usufruir
destes espaços, a partir de então denominados como Familienbeete. Devido ao sucesso destes
espaços agrícolas estes vieram mais tarde a ser designados, então, de jardins de schreber, ou
schrebergarten (Gröning, 1996).
No continente americano, mais concretamente nos Estados Unidos da América, as primeiras
hortas datam do período de 1893 a 1897, anos em que ocorreu uma grave crise económica que fez
aumentar significativamente a taxa de desemprego. Surgiram, então, em Detroit as primeiras hortas
urbanas, por iniciativa do presidente da câmara, Hazen Pingree, ocupando espaços baldios da cidade.
Devido ao seu sucesso, pela ocupação da população desempregada, pelo melhoramento da nutrição
e como fonte de rendimento para as pessoas mais desfavorecidas, este programa estendeu-se a outras
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cidades. No mesmo período, também se iniciou nas escolas um programa de hortas urbanas como
forma de prover as crianças com melhores condições de vida (Lawson, 2005).
As hortas urbanas voltam depois a ser cruciais na época das Grandes Guerras, assumindo desta
vez um papel de subsistência, uma vez que os alimentos eram escassos.
Na época da Segunda Guerra Mundial, surgiram várias campanhas, como a “Dig For Victory” na
Grã-Bretanha e os “Victory Gardens” nos Estados Unidos da América, como parte da campanha “Food
Fight for Freedom”. Após a Segunda Grande Guerra, as hortas transitaram de um dever cívico para
uma atividade recreativa.
As hortas urbanas assumem, assim, diferentes formas de acordo com as condições
socioeconómicas de cada período. Desempenham um papel de subsistância em épocas de crise e em
períodos de prosperidade são utilizadas de forma recreativa.

Atualmente, a situação vivida é um pouco diferente, as cidades são fonte de grandes problemas,
entre eles problemas ambientais e a grande quantidade de comida necessária para satisfazer a sua
crescente população.
De facto, as Nações Unidas têm vindo a apontar as hortas urbanas como uma solução para as
cidades, dados os seus benifícios ambientais, económicos e sociais. Várias organizações promovem
também esta iniciativa, tais como a FAO e a Resource Centres on Urban Agriculture and Food Security
(RUAF). A FAO constitui uma agência especializada das Nações Unidas que lidera o esforço
internacional para por fim à fome. Através da partilha de conhecimento dos seus especialistas, a
promoção de contacto entre países pobres e ricos, entre outras medidas, visam alcançar a segurança
alimentar e possibilitar o acesso regular de todos a produtos de qualidade (Food and Agriculture
Organization of the United Nations). A RUAF é também uma organização internacional que trabalha
em parceria com outras instituições com currículo em horticultura urbana ou em soluções de sistemas
de produção alimentar urbanos, e consiste em cidades, centros de investigação e organizações não
governamentais. O objetivo desta é, à semelhança da FAO, promover e integrar a agricultura no
planeamento das cidades, contribuindo consequentemente para a redução da pobreza, assegurar a
segurança alimentar nas urbes e melhorar a qualidade ambiental nas mesmas (RUAF Foundation).

A produção intensiva de vegetais e frutos é a forma mais comum de prática da agricultura nas
cidades (Drescher et al., 2006; Smit et al., 2001d). No entanto, a horticultura urbana não abrange
apenas a produção destes produtos, mas engloba também a produção de plantas ornamentais, raízes,
tubérculos e cogumelos (Drescher, 2004). Uma horta constitui uma parcela de terreno cercada,de
pequena extensão, onde se cultivam legumes, hortaliças, plantas ornamentais e árvores de fruto,
sujeitas a uma técnica de produção intensiva. Estas têm geralmente a sua dimensão condicionada pela
disponibilidade de terreno que, por norma, é pequeno (Pinto, 2007).

As hortas urbanas são um espaço verde e constituem um elemento da Estrutura Verde Urbana
Principal que visa, como foi visto no capítulo anterior, assegurar a ligação da paisagem envolvente ao
centro da cidade e também o enquadramento das redes de circulação viária e pedonal, através da
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integração dos espaços que constituem os equipamentos coletivos verdes de maior dimensão e de
conceção mais naturalista. Estas apresentam ainda grande valor de riqueza biológica, uma vez que as
suas características de humidade e de maior profundidade do solo, acrescidas das frequentes
mobilizações e incorporação de matéria orgânica, aumentam o nível de vida microbiana, no solo,
contribuindo de forma significativa para a manutenção das cadeias tróficas (Magalhães, 2001; Telles,
1997).

3.2.2. Tipologias

As hortas urbanas são um fenómeno que invade cada vez mais as cidades existindo diversas
tipologias. Podem ter diversas utilidades, e a horticultura pode ser praticada por todas as gerações,
desde os mais novos, de forma pedagógica, pela sensibilização ambiental, aos mais idosos, de forma
lúdica, servindo para ocupação do tempo livre. Como foi visto na secção anterior, uma horta constitui
uma parcela de terreno cercada, de pequena extensão, onde se cultivam diversos tipos de produtos.
Estas podem ser de caráter público, privado ou empresarial, localizarem-se nos mais diversos lugares
da cidade, desde pequenos espaços intersticiais a coberturas e terem uma pequena ou grande escala.
Segundo Drescher et al. (2006) existem três principais tipos de hortas urbanas: quintais privados,
hortas sociais e hortas comunitárias. No entanto, embora em menor número, é possível encontrar
outros tipos de hortas urbanas. No âmbito desta dissertação interessa focar apenas as hortas urbanas,
pelo que serão apresentadas apenas as suas tipologias, mas, como foi visto anteriormente, estas são
parte de uma atividade maior, a agricultura urbana, pelo que podemos encontrar nas cidades várias
tipologias desta atividade para além de hortas.

Após a análise de várias referências (Drescher et al., 2006; Hodgson, 2011; Lin et al., 2015;
Pearson et al., 2010; Matos, 2010) é possível enumerar e definir as seguintes tipologias de hortas
urbanas:

- Quintais Privados, espaços cultivados na área adjacente ao edifício de habitação unifamiliar
ou multifamiliar, para satisfazer diversas necessidades e funções ambientais, sociais e económicas dos
proprietários. A sua dimensão pode ser muito variada, e podem ainda ser considerados os produtos
cultivados numa cobertura, varanda, peitorial da janela, vedação, muro ou cave;
- Hortas Comunitárias, espaços na cidade para a produção de produtos hortícolas com a
finalidade de satisfazer as necessidades de pessoas ou famílias mais desfavorecidas, cultivadas
geralmente em grupo que partilham os mesmos recursos. Estas podem estar ligadas a uma instituição
ou a um grupo social;
- Hortas Sociais, à semelhança das hortas comunitárias, são também um espaço cultivado em
solo urbano para a produção de produtos hortícolas cuja finalidade é satisfazer as necessidades de
pessoas ou famílias mais desfavorecidas. Difere das hortas comunitárias na medida em que esta é
dividida em talhões e cada um deles é cultivado individualmente;
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- Hortas Pedagógicas, espaços de cultivo com a finalidade de apoiar iniciativas de educação
desenvolvidas nas escolas ou outras associações;
- Hortas de Recreio, espaços de cultivo, de uso individual ou coletivo, que visam promover o
contacto com a natureza, proporcionando uma melhor qualidade de vida à população;
- Hortas Dispersas/Espontâneas, espaço de cultivo temporário em áreas expectantes do tecido
urbano, com riscos associados à produção e causando, por vezes, um impacto negativo na paisagem
urbana;

3.2.3. Vantagens e Problemas
As hortas urbanas apresentam bastantes vantagens para as cidades, quer a nível ambiental,
quer a nível social ou económico. No capítulo anterior já foram apresentadas várias vantagens dos
espaços verdes, algumas delas, que o são também das hortas urbanas. É de notar ainda que algumas
vantagens apresentam impactos em várias vertentes, mesmo que de forma indireta, como é o caso da
melhoria da qualidade do ar, é tanto um aspeto positivo a nível ambiental, por motivos óbvios, como
social pela melhoria da saúde pública. Desta forma, não é correto proceder à enumeração de vantagens
e desvantagens por categorias, pelo que, todas elas serão enumeradas e explicadas de forma a serem
bem compreendidas e justificadas.

Segundo pesquisa bibliográfica (Deelstra & Girardet, 2000; Mougeot, 2000; Orsini et al., 2013;
Pinto, 2007; Schmutz et al., 2014; Smit et al., 2001e) é possível referir as seguintes vantagens das
hortas urbanas:

Algumas das vantagens estão associadas ao facto de estas serem um espaço verde e já foram
mencionadas no capítulo anterior, a saber:
- Melhoria da qualidade do ar, quer pela transformação do dióxido de carbono em oxigénio quer
pela filtragem e deposição de poeiras no ar;
- Melhoria do conforto bioclimático, atuando como um termorregulador da temperatura e
benificiando ainda o microclima da cidade;
- Promoção da biodiversidade e manutenção da salubridade dos ecossistemas.
- Recreio e lazer, estes espaços podem ser utilizados para fugir ao stress e à confusão da
cidade;
- Redução dos custos energéticos, as árvores reduzem a temperatura do ar no verão e
bloqueiam os ventos no inverno, permitindo,assim, reduzir as necessidades energéticas para
aquecimento e arrefecimento dos edifícios. As coberturas ajardinadas constituem, cada vez mais, uma
solução de construção e, para além da possibilidade de produção de alimentos, estas reduzem também
os consumos energéticos devido ao aumento da eficiência deste tipo de cobertura no edifício e à
melhoria do conforto térmico;
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Estas apresentam inúmeras outras vantagens, sendo elas:

- Infiltração de água da chuva no solo, diminuindo o escoamento superficial de água;
- Proteção do solo, a diminuição do escoamento superficial de água reduz o risco de erosão do
solo;
- Reciclagem de resíduos domésticos, estes podem ser utilizados como como fertilizante
natural, substituindo os produtos químicos e, desta forma, favorecer não só a qualidade do solo e da
água mas também dos produtos cultivados ou reutilizados, no caso de embalagens, servindo como
vasos para semear e posterior transplantação;
- Educação ambiental, uma vez que as pessoas envolvidas, seja na produção ou consumo,
adquirem um maior conhecimento e sensibilidade sobre o ambiente. As hortas pedagógicas contribuem
também neste aspeto através da promoção de atividades ligadas ao tema;
- Desenvolvimento humano, aliado à educação ambiental e recreio, logo promove uma
melhoria na qualidade de vida, prevenindo o stress e possibilitando troca de experiências;
- Segurança alimentar, para além de permitir às pessoas mais carenciadas melhor acesso aos
alimentos, esta atividade favorece o controlo de todas as fases de produção, diminuindo o risco de
produtos contaminados;
- Saúde e bem-estar, facto que tem vindo a ser cada vez mais reconhecido por indivíduos e
profissionais de saúde. Para além da atividade agrícola, a presença em espaços verdes tem efeitos
positivos na saúde mental e no alívio do stress;
- Integração social, as hortas urbanas permitem integrar as pessoas socialmente, sejam elas
mais desfavorecidas, pessoas marginalizadas ou grupos sociais e fá-lo também com a população rural
que chega à cidade ou que é absorvida pela expansão urbana para a periferia;
- Diminuição da pobreza, permite reduzir as despesas associadas aos produtos hortícolas
através da produção dos mesmos para autoconsumo;
- Rendimento, a venda destes produtos pode constituir uma fonte de rendimento adicional;
- Utilização racional de espaços, as hortas urbanas constituem um melhor aproveitamento dos
espaços abandonados ou degradados, ocupando de forma inteligente estes locais, evitando a
acumulação de resíduos ou o crescimento de plantas infestantes, que poderiam servir de abrigo a
espécies animais prejudiciais à saúde pública;
- Valorização estética, a utilização racional do espaço urbano confere um enorme valor estético;

As hortas urbanas podem ainda fornecer produtos de melhor qualidade e mais frescos. A sua
proximidade aos mercados reduz o tempo de transporte que, para além da frescura dos produtos, reduz
as emissões provenientes dos transportes, conceito este já mencionado anteriormente, com o nome
de “Food Miles”, criado por Tim Lang.

Apesar de todos os benefícios das hortas urbanas, estas também trazem consigo alguns
impactos. Se não praticada corretamente pode mesmo trazer problemas a nível da saúde pública (Smit
et al., 2001x).
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Um dos principais problemas das hortas urbanas é a sua proximidade com as áreas de alta
densidade populacional, que partilham o mesmo ar, água e solo. O uso de produtos químicos pode
contaminar a população, seja através de contacto direto com os hortelãos ou o contacto indireto pela
ingestão de alimentos contaminados. Segundo Varennes (2003) in Pinto & Ramos (2008),
“contaminação significa que se acumulou uma ou mais substâncias que normalmente não estariam
presentes, ou pelo menos que estariam num nível mais baixo, e poluição significa que a presença
daquelas substâncias pode afectar os organismos, como é o caso da presença de metais pesados (...)
nas culturas agrícolas locais”. Os metais pesados são elementos químicos com uso generalizado que
provêm da emissão de poluentes de diversas fontes, como a intensa utilização de veículos motorizados
ou a deposição de resíduos das construção civil, entres outros, e estão associados a problemas de
contaminação e toxicidade para além de não serem biodegradáveis e se acumularem nos organismos
vivos, constituindo, por isso, uma das formas de contaminação mais preocupantes (Pinto & Ramos,
2008).
Embora estes problemas sejam partilhados com a agricultura no meio rural, apresentam maior
impacto nas áreas urbanas, uma vez que têm maior densidade populacional e estão mais próximas de
locais mais poluentes. De notar ainda, que os produtos químicos usados na agricultura urbana podem
contaminar o meio ambiente, através do solo ou da água.

3.2.4. Agricultura Biológica
“Agricultura Biológica é um sistema de gestão de produção holística que promove e melhora a
saúde do ecossistema agrícola, incluindo a biodiversidade, os ciclos biológicos e a atividade biológica
do solo. Esta priveligia as práticas de gestão agrícola em relação as métodos de produção externa,
tendo em conta que os sistemas locais devem adaptar-se às condições regionais. Esta é conseguida
usando, se possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos em oposição ao uso de materiais
sintéticos, de modo a que todas as funções específicas sejam desempenhadas” (Codex Alimentarius
Commision). Ainda segundo este documento, a agricultura biológica é um sistema concebido para:

- melhorar a diversidade biológica em todo o seu sistema;
- aumentar a atividade biológica do solo;
- manter a fertilidade do solo a longo termo;
- reciclar resíduos provenientes de plantas e animais de forma a devolver os nutrientes à terra,
minimizando, assim, o uso de recursos não renováveis;
- depender apenas de recursos renováveis em sistemas agrícolas locais;
- promover o uso saudável do solo, água e ar, assim como ter práticas agrícolas que minimizem
todos os tipos de poluição;
- usar produtos agrícolas tendo especial cuidado aos métodos de processamento de forma a
manter a integridade orgânica e a qualidade vital do produto em todas as fases;
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Na Europa este método de produção é alvo de legislação específica, o Reg. (CE) nº 834/2007
do Conselho de 28 de junho, relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos. Este
estabelece normas detalhadas cujo cumprimento é controlado por organismos acreditados para o
efeito. Os produtos de Agricultura Biológica podem ser reconhecidos através do logótipo europeu de
Agricultura Biológica, denominada como “Eurofolha” (figura 5) (Agrobio).

Figura 5, Logótipo europeu de Agricultura Biológica (Eurofolha)
Fonte: Agrobio, https://agrobio.pt/category/agricultura-biologica/

Embora haja uma tendência na sociedade para considerar os produtos biológicos melhores que
os produtos produzidos convencionalmente, é importante recorrer a uma análise bibliográfica para
poder tirar conclusões comparativas.

Gomiero (2018), após revisões literárias de estudos que comparam os valores nutricionais de
produtos produzidos biologicamente e convencionalmente, revela que as conclusões são diferentes,
dependendo dos dados analisados e do número de estudos acedidos. O autor apresenta várias
referências, algumas concluem que há diferenças a nível nutricional, sendo o valor de nutrientes
superior nos produtos biológicos, outras revelam que não há evidências de que os produtos biológicos
são significativamente mais nutritivos que os convencionais. No entanto, todos os estudos revelam que
os produtos biológicos estão muito menos contaminados por pesticidas e resíduos tóxicos quando
comparados com os convencionais. É de notar também que, proibindo o uso de pesticidas e
antibióticos, a prática de agicultura biológica beneficia a saúde dos produtores e dos consumidores e
previne também que estes compostos se espalhem pelo meio ambiente e ponham em risco, para além
da saúde humana, a saúde dos ecossitemas e a biodiversidade.

O relatório de Matt et al. (2011) sobre a qualidade dos produtos biológicos revela que estes
contêm geralmente mais vitamina C e compostos fenólicos relativamente aos convencionais. As
mesmas conclusões são apresentadas em Huber et al. (2009) e em Mie et al. (2017), ainda que neste
último seja revelado que a variação de vitamina C é pouca ou insignificante. É importante voltar a referir
que a grande diferença, apresentada por todos os autores, em ambos os produtos é a presença de
pesticidas, tornando, assim, os produtos convencionais prejudiciais para a saúde humana e para o meio
ambiente.

Uma vez que a agricultura biológica proíbe o uso de insecticidas e pesticidas, é necessário
recorrer a outros métodos de controlo de pragas. Algumas soluções passam pelo uso de bio-inseticidas,
a conservação de inimigos naturais ou a plantação intercalada de plantas ornamentais ou aromáticas
(Pinto, 2007). É de salientar que esta última opção constitui uma forma natural de combater pragas,
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para além da sua utilidade na cozinha, como é o caso do manjericão, hortelã, alecrim e alho. O odor
destas plantas repele algumas pragas, outros atraem insetos benéficos para a horta.

A prática da agricultura urbana biológica representa, deste modo, uma alternativa de produção
de comida mais adequada ao que são os objetivos do desenvolvimento urbano sustentável,
minimizando os riscos para a saúde humana e a degradação ambiental. É importante incentivar esta
prática através do estabelecimento de políticas e estratégias de apoio que incluam a disponibilização
de informação sobre o modo de produção biológico e apoio para a instalação de unidades de
compostagem (Pinto, 2007).

3.2.5. Parâmetros essenciais para a criação de hortas urbanas

Para a criação de hortas urbanas há requisitos que são importantes considerar, de forma a que
estas tenham as condições ideais para desenvolver a atividade e acima de tudo para que não
constituam riscos para a saúde pública.
As características mais mencionadas a ter em consideração são a localização, a
caracterização do solo e a caracterização dos recursos hídricos.

- A localização revela-se talvez o fator mais importante para a criação de hortas urbanas. Se
algumas das características do local, como o tipo de solo e os recursos hídricos disponíveis, forem
favoráveis à prática agrícola não será necessário dispender recursos para criar condições favoráveis à
prática hortícola. É, por isso, importante consultar o Plano Diretor Municipal (PDM) de forma a obter
mais informações sobre o local. Outro aspeto importante relativo à localização é a sua integração na
Estrutura Verde Principal e ligação à rede de percursos pedonais (Manso, 2001). É preciso ter em
consideração também a distância a aglomerados populacionais onde residam potenciais utilizadores
das hortas urbanas. Relativamente à localização, é importante ainda ter em consideração a
proximidade a fontes poluentes ou a ventos predominantes provenientes de fontes contaminantes.
Estas necessitam ainda de um local com boa exposição solar.

- Quanto à caracterização do solo, é importante avaliar o mesmo por vários motivos, um deles
prende-se com a contaminação, dada a sua localização na cidade é mais susceptível de estar
contaminado, sendo então necessário fazer análises para verificar se o solo está ou não contaminado
em relação a metais pesados. Outro motivo para a avaliação do solo é verificar se o mesmo tem
condições para a prática agrícola, utilizando indicadores base como: textura, pH, matéria orgânica,
nutrientes e condutividade elétrica.

- Dada a importância da água para as culturas hortícolas, para além da disponibilização desta
para irrigação, há que ter em atenção a qualidade da mesma. Esta pode ser proveniente de poços/furos,
da rede pública ou de recolha de águas pluviais. A qualidade da água pode ser regulada pelo Decreto-
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lei nº236/98. É necessário controlar também o seu uso de forma a evitar o desperdício desta que é um
bem escasso.

Para além destes aspetos há outros que importa também referir, como:
- a criação de estruturas de apoio aos hortelãos, para que possam armezenar material e
produtos;
- declive, como refere Magalhães (2001), a aptidão dos solos para uso agrícola ou florestal
depende fundamentalmente do declive e da natureza do solo. O declive não deve ser superior a 12%,
para evitar a necessidade de terraceamento;
- dimensionamento médio de cada talhão;
- formação e acompanhamento dos hortelãos, de forma a que os hortelãos com menos
experiência na área possam adquirir conhecimento para a boa prática agrícola, nomeadamente outros
métodos de produção como a agricultura biológica;

As espécies hortícolas cultivadas também constituem um aspeto a ter em consideração, devido
à sua boa ou má adaptabilidade ao clima, mas no âmbito desta dissertação não se revela importante
este ponto para o planeamento de uma horta urbana, uma vez que é da responsabilidade do horticultor.

Há ainda requisitos a ter em consideração para uma boa horta biológica. Como foi visto, esta
constitui mais benefícios para a saúde e meio ambiente, pelo que deve constituir a primeira opção a
adotar para a cidade. Assim sendo, é fundamental que a horta seja mais que a soma das suas partes
individuais, devendo, por isso, o modo de produção biológico ser aplicado ao resto do jardim, pois todos
os seres vivos estão interligados e são interdependentes (Pinto, 2007).

3.3 Hortas Urbanas como solução

Neste capítulo, dedicado às hortas urbanas, foi possível compreender o que as mesmas
representam e as suas vantagens e desvantagens. No capítulo anterior, foi apresentada uma
aproximação do conceito de desenvolvimento sustentável e deste aplicado às áreas urbanas. Em suma,
o desenvolvimento sustentável assenta em três pilares base, económico, ambiental e social. Podemos,
por isso, afirmar que as hortas urbanas podem constituir uma solução quase utópica para a cidade,
uma vez que apresentam vantagens para a mesma nos três pilares do desenvolvimento sustentável.
Estas contribuem, também, para o alcance de alguns dos 17 objetivos propostos na Agenda 2030,
mesmo que seja parcialmente. Podemos apontar impactos das hortas urbanas principalmente nos
seguintes objetivos:
2 – Acabar com a fome, ainda que este seja um objetivo difícil de alcançar, as hortas urbanas
possibilitam, como foi visto, o acesso de pessoas mais carenciadas a produtos alimentares;
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3 – Saúde e bem-estar, outra das vantagens das hortas urbanas é que, devido à sua proximidade
com os mercados, os produtos encontram-se mais frescos. É importante referir ainda que, a agricultura
biológica representa maior impacto neste objetivo, uma vez que promove um sistema de produção sem
o uso de pesticidas e fertilizantes sintéticos, reduzindo assim a presença de resíduos prejudiciais à
saúde humana;
10 – Reduzir a desigualdade, permitindo o acesso de toda a população a alimentos frescos,
independentemente do género, etnia, religião, entre outros;
11 – Cidades e comunidades sustentáveis, pelas suas vantagens ambientais, sociais e
económicas. Este objetivo é, no fundo, conseguido através da soma de todos os outros, aplicados ao
ambiente urbano;
12 – Consumo e produção sustentável, a produção de alimentos nas cidades reduz a
dependência destas de recursos externos. Foi visto também que os resíduos domésticos podem ser
reutilizados para a agricultura urbana. Podemos associar este objetivo ao metabolismo circular
mencionado anteriormente;
13 – Combate às alterações climáticas, como espaço verde, ajuda na melhoria da qualidade do
ar, removendo grandes quantidades poluentes atmosféricos, tais como o ozono, dióxido de azoto,
dióxido de enxofre, monóxido de carbono e partículas inaláveis;
15 – Promover o uso sustentável dos ecossistemas e protecção da biodiversidade, as hortas
urbanas promovem a biodiversidade e a manutenção da salubridade dos ecossistemas;

Foi possível perceber que as hortas urbanas apresentam inúmeras vantagens para as cidades,
constituindo uma solução para a maior parte dos problemas vivivos nas áreas urbanas, descritos no
capítulo 2. Apesar do seu elevado número de benefícios estas podem apresentar também alguns
problemas, em grande parte devido à sua proximidade à cidade. É importante salientar que parte destes
problemas podem ser solucionados obedecendo a uma boa prática agrícola e a um bom planeamento,
como é o caso da agricultura biológica que, para além de não constituir uma fonte de contaminação,
proporciona também alimentos mais frescos e saudáveis.
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Capítulo IV – Casos de Estudo
Este capítulo é dedicado a casos de estudo a fim de compreender melhor o impacto que as
hortas representam na cidade. O capítulo divide-se em duas partes: uma teórica, que pretende fazer
uma síntese da evolução das hortas urbanas em Lisboa e caracterizar os Parques Hortícolas para
casos de estudo e uma parte mais prática onde, através de inquéritos aos hortelãos, é feita uma análise
visando demonstrar os aspetos positivos e negativos das hortas urbanas, inclui, ainda, sugestões dadas
pelos hortelãos. Relativamente à parte teórica, esta é baseada em trabalhos já realizados sobre o tema,
informação disponível na internet e alguns conhecimentos recolhidos oralmente.

4.1. Hortas Urbanas em Portugal
As cidades portuguesas, à semelhança das cidades noutros países europeus, eram delimitadas
por muralhas, os campos agrícolas que abasteciam as cidades encontravam-se na sua envolvente. O
processo de industrialização, (pós 2ª Grande Guerra), juntamente com o desenvolvimento de
infraestruturas básicas, conduziu ao início do êxodo rural, que se evidenciou a partir de 1960 com a
emigração além-fronteiras. Começou a acentuar-se, assim, a desertificação das áreas rurais e o
crescimento populacional nos grandes centros urbanos. A agricultura urbana praticada nesta altura era,
então, de caráter mais informal, tendo vindo a ser reconhecida mais recentemente a sua importância,
ao contrário de outros países da Europa, onde o seu prestígio é reconhecido desde os finais do século
XVIII.
As primeiras hortas urbanas em Portugal datam de 2004, localizadas no distrito do Porto. Este
número tem vindo a aumentar, desde então, neste distrito, devendo-se muito à iniciativa desenvolvida
pela LIPOR em 2003, “Horta à Porta”. Relativamente ao resto do país, o fenómeno das hortas urbanas
espalhou-se um pouco por todos os distritos, com especial destaque para Lisboa e Funchal.

4.2. Descrição e Justificação
As hortas sempre fizeram parte da cidade de Lisboa, sendo estas integradas no tecido urbano à
medida que a cidade crescia. Nos núcelos mais antigos da cidade, como Alfama, Castelo e Graça,
limitados por muros, era possível encontrar pequenas hortas. A cidade era ainda limitada na sua
periferia por quintas de recreio, hortas, olivais e searas. No entanto, a cidade veio a transformar-se, a
sua necessidade de crescimento fez com que esta ganhasse espaço face à paisagem rural que a
envolvia, tornando os espaços agrícolas cada vez mais escassos. Houve, ainda, a preocupação de
criar espaços verdes no interior dos quarteirões, como são exemplo os quarteirões das Avenidas Novas
e o Bairro de Alvalade, mas estes viriam, também, a ser modificados, sendo ocupados primeiramente
por oficinas e armazéns e posteriormente por parques de estacionamento (Folgosa, 2007).
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O Projeto dos Parques Hortícolas de Lisboa teve início em 2007. Este fazia parte de um plano
maior, com o principal objetivo de atrair as pessoas aos espaços verdes. Esta iniciativa da Câmara
Municipal de Lisboa pretendia não só requalificar os espaços verdes já existentes como também criar
outros novos, olhando, assim, para os elementos estruturantes da paisagem e contrariando o
crescimento da cidade de betão. Este plano começou com o arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, cujo
nome já foi usado como referência anteriormente, o Plano Verde de Lisboa (1997), e que mencionava
as hortas urbanas como uma solução de espaço verde para a cidade de Lisboa.
A fase inicial do Projeto dos Parques Hortícolas consistiu num processo de investigação em que
foi efetuado um levantamento de todos os Espaços Verdes do Município, segundo o Plano Diretor
Municipal. De seguida, foi elaborado um mapa topográfico com a localização dos mesmos e
identificados os locais com maior potencial agrícola, quer a nível da qualidade do solo como a nível
social e urbanístico, de forma a integrá-los nos Espaços Verdes.
Atualmente, Lisboa dispõe de vários parques hortícolas de gestão municipal com diversas
tipologias, variando estas entre hortas sociais ou recreativas. O primeiro parque hortícola inaugurado
foi o da Quinta da Granja, no ano de 2011, seguido das hortas dos Jardins de Campolide, inauguradas
também no mesmo ano, sendo o primeiro constituído por hortas sociais e o segundo por hortas
recreativas. O quadro 1 resume as principais diferenças que distinguem ambas as tipologias, tal como
referido nas normas da Câmara Municipal de Lisboa.

Quadro 1, Diferenças entre as hortas de tipologia social e recreativa

Definição

Dimensão

Preço

Horta de uso individual ou
familiar cuja finalidade é a
satisfação de parte das
Hortas

necessidades alimentares

Sociais

do respetivo utilizador,

1,60 € por metro
Minímo de 80 m2

quadrado com 80% de
desconto

servindo, desta forma, de
complemento ao seu
rendimento familiar
Horta de uso individual ou
familiar cuja finalidade é a
contribuição para uma
Hortas

melhoria da qualidade de

Recreativas

vida, porporcionando ao
respetivo utilizador uma

1,60 € por metro
Minímo de 50

m2

quadrado com 20% de
desconto

atividade de lazer e o
contacto com a natureza

O processo de atribuição, direitos e deveres são comuns a ambas as tipologias. A horta é
atribuída de acordo com a proximidade da residência ao Parque Hortícola e limitada a uma por
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agregado familiar. A Câmara Municipal de Lisboa disponibiliza: uma tomada de água coletiva para rega,
um abrigo, partilhado entre 4 hortelãos, com telhado inclinado de uma água e um depósito para
aproveitamento da água da chuva, vedação e compostores e ainda formação em agricultura biológica.
Os hortelãos comprometem-se a respeitar o parcelamento definido pela CML, bem como manter o seu
espaço cultivado e garantir a limpeza, segurança e salubridade do mesmo. Deverão, também, fazer
uma boa gestão dos recursos hídricos e do espaço em si, usando, desta forma, água de forma racional
e colocando os resíduos das hortas nos lugares destinados aos mesmos. Estão, ainda, proibidos de
fazer qualquer construção e plantar árvores de fruto. A Câmara Municipal de Lisboa faz visitas de
fiscalização aos parques hortícolas, de forma a garantir que os hortelãos cumprem o regulamento.

Embora as hortas de gestão municipal só apresentem duas tipologias, é importante referir que
existem outros parques hortícolas, alguns com parceria com a Câmara Municipal de Lisboa. Destes
parques é possível destacar a Quinta Pedagógica dos Olivais e a Quinta do Zé Pinto, ambas de génese
pedagógica, a primeira data de 1996 e a segunda de 2009. Estas visam responder às necessidades
crescentes de contacto dos cidadãos com o mundo rural.

O Parque Vinícola de Lisboa também merece especial destaque, principalmente por ser uma
iniciativa assaz diferente das mencionadas até agora. Este parque resulta de uma parceria entre a
Câmara Municipal de Lisboa e uma empresa que se dedica à produção, engarrafamento e
comercialização de vinhos portugueses. Situado num terreno anteriormente baldio, dada a sua
inclinação constituía um problema quanto ao seu destino. Surgiram, então, inúmeras ideias por parte
da CML quanto ao destino do terreno, todas passam pela sua utilização para a prática agrícola,
destinando-se atualmente à produção de vinho. O parque ocupa uma área de 2 hectares e tem ainda
adjacente um parque hortícola social constituído por 39 talhões. Conquanto seja uma área pequena e
a produção de vinho limitada, constitui uma valiosa referência nas componentes ambiental, social e
económica. No que concerne a primeira, por ser um espaço verde e uma requalificação de um espaço
anteriormente baldio. A nível social pela sua vocação para a sensibilização e educação ambiental sobre
a vinha e o vinho e a sua importância nas tradições, na cultura e na economia nacional. A nível
económico, embora a sua produção seja limitada, como foi referido, devido à dimensão da vinha, esta
intervém na componente económica pela venda do produto resultante.
Existem ainda outros parques hortícolas, sendo a sua gestão feita pelas Juntas de Freguesia.
As regras destes parques são idênticas às dos parques municipais, não havendo nenhuma alteração
significativa. Estes parques hortícolas dispõem, ainda, à semelhança dos parques hortícolas
municipais, de um abrigo para aprovisionamento de alfaias e materiais de apoio ao cultivo.
É ainda relevante destacar o “Plano de Ação Local para a Biodiversidade em Lisboa”, aprovado
pela Assembleia Municipal em fevereiro de 2016, visando aumentar o desempenho da biodiversidade
em 20% até 2020, no Município de Lisboa. Um dos eixos de atuação deste plano passa pela
implementação de zonas com hortas urbanas. Várias hortas foram já projetadas no âmbito deste plano,
que vem reforçar a criação destes parques hortícolas.
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4.2.1. Parque Hortícola da Quinta da Granja
O Parque Hortícola Quinta da Granja foi o primeiro parque hortícola urbano a ser inaugurado em
Lisboa, no ano de 2011. Situa-se num terreno anteriormente abandonado, utilizado para a realização
do circo, para estacionamento abusivo e para hortas de caráter ilegal. Dada a potencialidade do terreno,
como bacia de retenção, foram projetadas para o local hortas urbanas, sendo parte delas atribuídas a
pessoas que já possuíam hortas não autorizadas. Estas hortas situam-se num parque urbano com
outros equipamentos, são de caráter social e dispõem de 55 talhões, entre 150 m 2 e 280 m2. (Plantas
e Perfis Altimétrico no Anexo II, Figuras 14 a 16; Fotografias no Anexo III, figura 26)

4.2.2. Parque Hortícola de Telheiras
O Parque Hortícola de Telheiras nasceu em 2012 por pressão dos moradores, que pretendiam
a criação de hortas urbanas em Telheiras. Durante o levantamento dos terrenos no Município de Lisboa
foi descoberto um espaço vazio, pertencente à EPUL, Empresa Pública de Urbanização de Lisboa,
atualmente dissolvida. Este espaço estava destinado à construção de edifícios, mas, devido à situação
económica do país não ser favorável, nada se programou para a construção do mesmo. Desta forma,
a Câmara Municipal de Lisboa procedeu à construção do Parque Hortícola de Telheiras neste local.
Este parque é composto por 21 talhões com dimensões entre 80 m2 e 120 m2, de tipologia recreativa,
um deles atribuído à Associação de Residentes de Telheiras. (Plantas e Perfil Altimétrico no Anexo II,
Figuras 17 e 18; Fotografias no Anexo III, figura 27)

4.2.3. Parque Hortícola Aquilino Ribeiro Machado
O Parque Hortícola Aquilino Ribeiro Machado situa-se no jardim homónimo e resulta de uma
parceria com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Foi inaugurado em 2017, ocupando um
terreno anteriormente baldio. Cosntitui um corredor verde que liga a Avenida do Brasil à Alta de Lisboa.
Este Parque Hortícola é composto por 33 talhões, 25 dos quais atribuídos a cidadãos que se
candidataram à horta e os restantes mantidos pelo LNEC. A gestão deste parque é feita pela Junta de
Freguesia de Alvalade e os critérios de atribuição, direitos e deveres são semelhantes aos das hortas
da CML, destacando a obrigatoriedade de praticar agricultura biológica e de manter o espaço cultivado.
Possuem também um abrigo igual aos disponibilizados nos Parques Hortícolas Municipais e é fornecido
o acesso a água para rega. (Plantas e Perfil Altimétrico no Anexo II, Figuras 19 e 20; Fotografias no
Anexo III, figura 28)

4.2.4. Parque Hortícola da Quinta das Flores

Situa-se na Freguesia de Marvila e está integrado no Corredor Verde Oriental. À semelhança de
outras hortas, insere-se num parque vedado e com outros equipamentos. Neste parque, próximo do rio
Tejo, destaca-se ainda a mata de ulmeiros. Num lugar antes utilizado como viveiro municipal para
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produção de plantas nasceu, então,o parque hortícola, composto por 40 talhões que variam entre 85
m2 e 140 m2. (Plantas e Perfis Altimétrico no Anexo II, Figuras 21 e 22; Fotografias no Anexo III, figura
29)

4.2.5. Parque Hortícola do Vale de Chelas
Integrado no Parque Urbano do Vale de Chelas, este parque hortícola ocupa cerca de 3,3
hectares e é constituído por 219 talhões, sendo o maior de Lisboa. Este parque está inserido na
Estrutura Ecológica Municipal e nasceu num local abandonado e de difícil gestão, onde já se praticava
agricultura, de forma precária e desorganizada. Marvila não dispunha até à data de nenhum parque
urbano que servisse a população. Revela-se bastante importante requalificar aquele local, quer por
questões ambientais, tinha um esgoto a céu aberto, quer por questões sociais, não só servir a
população com um equipamento necessário, como melhorar as condições para a prática agrícola já
existente no local. Dada a dimensão do parque, a inauguração só se concretizou em 2013,
contrariamente ao que era pretendido, visto ser o primeiro parque hortícola de Lisboa. À semelhança
do Parque Hortícola da Quinta da Granja, parte destes talhões foram atribuídos a pessoas que já
praticavam a atividade no local, sendo os restantes atribuídos por concurso, de acordo com o
regulamento da CML. (Plantas e Perfis Altimétrico no Anexo II, Figuras 23 a 25; Fotografias no Anexo
III, figura 30)

4.3. Metodologia para o estudo de casos
Para melhor perceber os impactos que as hortas apresentam na cidade foi feito um inquérito a
uma percentagem dos cinco parques hortícolas referidos anteriormente (Localização das mesmas no
Anexo II, figura 13), durante os meses de julho e agosto e em diversas horas do dia e em diferentes
dias da semana, de forma a obter o maior número de inquéritos. Este inquérito foi realizado
pessoalmente, de forma a poder haver uma aproximação com os hortelãos e perceber de maneira mais
precisa as suas vivências nas hortas urbanas. A realização deste inquérito in loco permitiu que as
pessoas estivessem mais interessadas e empenhadas em responder, tornando os inquéritos mais
completos do que o previsto, obtendo, também, uma justificação mais precisa a grande parte das
perguntas, o que permite retirar conclusões mais corretas. Foi possível apreender que alguns inquiridos
interpretavam de forma incorreta algumas questões, salientando, assim, a relevância de realizar o
questionário pessoalmente, de forma a poder reformular a pergunta e obter uma resposta mais
adequada ao que se pretendia saber, o que representa também um impacto positivo na análise final,
traduzindo-se numa conclusão mais próxima da realidade. É importante referir, ainda, que, dado o
elevado interesse de pessoas exteriores às hortas, alguns hortelãos se recusaram a responder, ao que
a presença física se revelou uma vez mais importante, possibilitando explicar melhor em que consistia
o trabalho e permitindo criar empatia com os hortelãos. No final, a maior parte dos inquiridos
apresentaram-se muito colaborativos.
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O inquérito realizado (apresentado no Anexo I) divide-se em 7 secções, contudo, na dissertação
as 3 primeiras apresentam-se juntas, uma vez que se torna mais fácil cruzar os dados e retirar
conclusões relativamente às mesmas:

- Caracterização do hortelão, onde é traçado o perfil social do mesmo. Os hortelãos
responderam às questões relativas a: género, idade, escolaridade, situação proficional, experiência
anterior em horticultura;
- Relação com a horta, nesta secção pretendeu-se perceber a relação dos inquiridos com a
horta, procedendo, por isso, à realização de questões sobre: distância de casa à horta, frequência com
que visita a horta, número médio de horas de trabalho por dia;
- Motivações, referente às motivações que levaram o hortelão a participar no projeto e como
tomou conhecimento do mesmo;
- Análise Ambiental, nesta secção avalia-se um pouco das práticas dos hortelãos nas hortas,
tais como os produtos utilizados, o aproveitamento dos resíduos domésticos e também a forma de
deslocação até à horta. Uma outra questão diz respeito à agricultura biológica, uma vez que este
método é obrigatório pela Câmara Municipal de Lisboa e, dada a importância deste para a
sustentabilidade, como foi visto no capítulo anterior, revelou-se importante perceber a consciência dos
hortelãos para esta prática, sendo, por isso, os mesmos questionados se a praticariam caso não fosse
obrigatório;
- Análise Social, onde é avaliado o impacto que as hortas constituiram socialmente na vida dos
hortelãos, compreendendo se as mesmas permitiram a criação de novas amizades; se os hortelãos se
interajudam, partilham material, produtos ou outras coisas; onde passavam o tempo antes de se
dedicarem à horta e se sentem que esta os auxilia na saúde e no bem-estar;
- Análise Económica, esta secção é constituída apenas por três questões: destino dos produtos;
redução de produtos hortícolas comprados nos supermercados; e se as hortas contribuem
economicamente para o agregado familiar;
- Informação adicional, esta secção foi feita visando completar mais o questionário, contendo
questões que se revelam importantes para uma melhor análise dos casos de estudo e que não se
inseriam nas categorias anteriores. Os inquiridos respondem, também, nesta secção, à importância
que atribuem ao projeto das hortas urbanas e outros impactos, positivos e negativos. No final, é ainda
dada a possibilidade de tecerem comentários finais ou registarem sugestões que visem enriquecer este
projeto.

4.3.1. Caracterização dos hortelãos
O quadro 2 sintetiza a informação no que concerne ao género e à idade dos hortelãos. Após a
análise do mesmo, é possível constatar que cerca de 80% dos inquiridos são do género masculino,
predominando este género em todas as hortas. No caso de Telheiras, embora o número de inquiridos
do género masculino seja superior, o rácio entre homens e mulheres é mais equilibrado.
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Quadro 2, Caracterização do hortelão, género e faixa etária

Parque

Nº

Género

Faixa etária

Hortícola

Inquiridos

F

M

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 – 79

>= 80

Q. Granja

12

4

8

0

1

2

4

3

2

Telheiras

7

3

4

1

0

1

3

2

0

Aquilino R.

5

0

5

1

1

1

1

1

0

Q. Flores

6

1

5

0

1

2

3

0

0

V. Chelas

21

2

19

0

1

2

12

6

0

Total

51

10

41

2

4

8

23

12

2

No que diz respeito à faixa etária, é possível concluir que grande parte da população que
frequenta as hortas é idosa, 73% com 60 ou mais anos, e o hortelão com a idade mais reduzida tem
37 anos. Relativamente a esta informação, embora as visitas tenham sido efetuadas em diferentes dias
da semana e horários diferentes, é crucial salientar que é muito mais provável encontrar hortelãos
idosos, uma vez que, tal como mostra o quadro 3, 78% dos hortelãos com idade igual ou superior a 60
anos visitam a horta diariamente, tal situação deve-se provavelmente ao facto de estarem reformados.
Quadro 3, Caracterização do hortelão, frequência de utilização semanal e diária de acordo com a faixa
etária

Faixa

Nº

Frequência por semana

Horas por dia

etária

Inquiridos

1 dia

2a3

4a6

Diari.

<1

1-3

3–5

>5

30 – 39

2

0

1

1

0

0

2

0

0

40 – 49

4

1

2

1

0

1

2

1

0

50 – 59

8

0

0

2

6

0

5

3

0

60 – 69

23

0

4

2

17

0

11

9

3

70 – 79

12

0

1

0

11

2

8

0

2

>= 80

2

1

0

0

1

0

0

2

0

Total

51

2

8

6

35

3

28

15

5

No quadro 4 encontra-se a informação relativa à escolaridade e situação profissional. Para
reforçar e completar o estudo do parágrafo anterior, é possível observar que 53% dos inquiridos se
encontram reformados, dispondo, assim, de mais tempo para se dedicarem à horticultura. A horta de
Telheiras é a que apresenta em percentagem mais população a exercer uma profissão.
Quanto à escolaridade, 59% dos inquiridos apresentam o 1º Ciclo, revelando-se a população
com este grau de escolaridade predominante nos Parques Hortícolas da Quinta da Granja, da Quinta
das Flores e do Vale de Chelas. É de notar que estas hortas são de caráter social, sendo, por isso,
frequentadas por pessoas mais carenciadas e por uma população mais idosa. Estes fatores podem
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estar ligados, uma vez que o acesso à educação desta geração era mais restrito. Na Horta de Telheiras,
o cenário é diferente, dos 7 inquiridos 6 completaram o ensino superior e 1 acabou o ensino secundário,
facto este que tem ligação à tipologia e localização desta horta. No Parque Hortícola Aquilino Ribeiro
Machado, dos 5 inquiridos, 3 apresentam como grau de escolaridade o ensino superior e os outros 2 o
1º ciclo, sendo que estes têm 59 e 72 anos, o que reforça a ligação entre idade e escolaridade.
Dos 51 inquiridos, grande parte, (75%), já tinha experiência em horticultura, o que se deve ao
facto de muitas destas pessoas serem oriundas de zonas onde há uma maior tradição agrícola, como
é o caso do interior do país, e terem passado grande parte da infância a ajudar no trabalho agrícola.
Esta componente pode também justificar o grau de escolaridade de muitos hortelãos, podendo estes
ter um nível de escolaridade mais baixo uma vez que se dedicaram ao trabalho no campo. Mais uma
vez, a quebrar a tendência, surge a horta de Telheiras, na qual 5 dos 7 inquiridos não tinham
experiência em horticultura.
Quadro 4, Caracterização do hortelão, escolaridade e situação profissional

Parque

Nº

Hortícola

Inquiridos

Q. Granja

Escolaridade

Situação Profissional

1º

2º

3º

Ens.

Ens.

Ciclo

Ciclo

Ciclo

Secu.

Supe.

12

6

1

1

1

Telheiras

7

0

0

0

Aquilino R.

5

2

0

Q. Flores

6

3

V. Chelas

21

Total

51

Trab.

Refor.

Dese.

Estu.

3

4

7

1

0

1

6

3

3

1

0

0

0

3

1

2

1

1

0

1

1

1

2

3

1

0

19

1

0

1

0

8

12

1

0

30

2

2

4

13

18

27

5

1

O quadro 5 resume os motivos que levaram os hortelãos a participar no projeto das hortas
urbanas. O primeiro quadro apresenta as várias opções. Foi aceite mais do que uma resposta por
hortelão e, no caso dos hortelãos que já tinham horta no local, não foi aceite mais nenhuma opção,
uma vez que estes tiveram de participar no projeto para continuarem com a horta no local. O grande
motivo que levou a população a participar neste projeto foi o lazer, com 69% dos inquiridos a
escolherem esta opção, seguido do gosto pela agricultura com 53%. Relativamente ao lazer, é de notar
que na Horta de Telheiras, uma horta recreativa, todos os hortelãos mencionaram como motivação esta
preferência. O contacto com a natureza representa 27% seguido pela sustentabilidade ecológica com
14%. A questão económica surge com 6%, mencionada apenas na Horta do Vale de Chelas, facto que
não deixa de ser curioso, dado algumas hortas serem sociais. Com horta no local antes deste projeto
estão 18% dos inquiridos, sendo os mesmos exclusivamente dos Parques Hortícolas da Quinta da
Granja e do Vale de Chelas. Outros motivos referidos pelos hortelãos foram a qualidade dos alimentos
produzidos, mencionado por 14%, e ainda a componente social, o interesse profissional, a produção
biológica, a selecção de alimentos, a curiosidade em ter uma horta e a vertente espiritual, cada um
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referido por uma pessoa diferente. Estes últimos, uma vez que apenas foram mencionados por uma só
pessoa, não se encontram no quadro abaixo.
Quadro 5, Motivos que levaram os hortelãos a participar no projeto das hortas urbanas

O que levou a participar no projeto?
Parque
Hortícola

Nº
Inquiridos

Recreio
Lazer

Gosto

Contato

Já tinha

pela

com a

horta no

agricult.

natureza

local

Qualid.
Sustent.

dos
produtos

Questão
Económ.

Q. Granja

12

7

6

4

4

4

2

0

Telheiras

7

7

6

4

0

2

0

0

Aquilino R.

5

3

4

3

0

0

0

0

Q. Flores

6

5

3

0

0

1

1

0

V. Chelas

21

13

8

3

5

0

4

3

Total

51

35

27

14

9

7

7

3

4.3.2. Análise Ambiental
Pela análise do quadro 6, é possível compreender que a forma de deslocação mais utilizada é a
pé (76%). Embora esta questão não esteja diretamente relacionada com as hortas em si, tem a sua
importância no que concerne aos objetivos da dissertação, visto que, através do bom planeamento dos
parques hortícolas, é possível “incentivar” as pessoas a deslocarem-se de forma mais ecológica, como
é o caso de se deslocarem a pé ou de bicicleta. Dos inquiridos na horta da Quinta da Granja 58%
deslocam-se a pé, e a média de distância é de 2708 metros. É importante referir que um dos hortelãos
habita a 8500m de distância, mas uma vez que já se dedicava à prática hortícola no local antes do
projeto optou por ficar no mesmo lugar. Este caso aplica-se neste parque hortícola a mais uma pessoa,
que mora a 5000m. No parque hortícola de Telheiras é facilmente reconhecível a relação entre a
distância e o meio de deslocação utilizado. Dos 7 hortelãos inquiridos todos se deslocam a pé e a
distância média que percorrem até à horta é de 393 metros. No caso do parque hortícola Aquilino
Ribeiro Machado, é de salientar que as hortas se encontram a cerca de 350 metros da entrada do
parque, o que aumenta a distância até às mesmas. Uma das pessoas inquiridas pertence ainda a um
talhão cultivado por uma organização e reside a 10km da horta, este fator pesa substancialmente na
média da distância às hortas. A horta da Quinta das Flores, à semelhança da horta do parque Aquilino
Ribeiro Machado, situa-se a 100 metros da entrada do jardim. No entanto, a distância média dos
utilizadores à sua residência acaba por ser muito menor, sendo possível,por isso, percorrer essa
distância a pé. As hortas do Vale de Chelas assemelham-se às hortas de Telheiras, localizam-se no
meio de um aglomerado habitacional e a distância média da residência dos hortelãos às hortas é
facilmente percorrível a pé. É,também, importante referir que alguns hortelãos utilizam o carro nas suas
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deslocações, quando pretendem transportar produtos necessários para utilizar na horta, como é o caso
do estrume, ou para levarem produtos alimentares cultivados na horta para casa.
Quadro 6, Meio de transporte utilizado na deslocação à horta e distância média à mesma por parque
hortícola

Parque

Nº

Meio de transporte utilizado

Distância

Hortícola

Inquiridos

A pé

Carro

Bicicleta

Tra. Públicos

Média (m)

Q. Granja

12

7

2

0

3

2708

Telheiras

7

7

0

0

0

393

Aquilino R.

5

2

1

1

1

5060

Q. Flores

6

4

1

0

1

1100

V. Chelas

21

19

2

0

0

705

Total

51

39

6

1

5

Como foi referido anteriormente, a agricultura biológica é uma prática obrigatória imposta pela
CML. No capítulo precedente, foram sumarizadas as vantagens que a agricultura biológica traz para a
cidade, tendo estas um impacto significativo na componente ambiental, que se deve, em grande parte,
à não utilização de produtos químicos sintéticos, promovendo, assim, a biodiversidade, melhorando a
qualidade dos produtos e não contaminando o solo e os recursos hídricos. Desta forma, revela-se
importante perceber a consciência dos hortelãos para esta prática e se praticariam agricultura biológica,
caso esta não fosse obrigatória. No quadro 7 é visível que 92% dos inquiridos praticariam na mesma
agricultura biológica. Muitos hortelãos referiram estar conscientes dos benefícios desta prática, não só
pela qualidade dos alimentos como também por questões ambientais. Uma vez que estes produtos se
destinam maioritariamente para consumo próprio, faz sentido que os hortelãos evitem utilizar produtos
prejudiciais à saúde.

Um dos problemas das cidades é a produção excessiva de lixo, desta forma, torna-se também
importante avaliar o impacto que as hortas têm na redução do mesmo e contribuir para a transformação
do metabolismo linear da cidade num metabolismo circular mencionado por Richard Rogers (2001) no
segundo capítulo. Segundo os dados recolhidos do inquérito, 76% das pessoas aproveitam os resíduos
domésticos para compostagem e posterior utilização na horta. Foi importante perceber, também, que
outros produtos são utilizados pelos hortelãos, e 92% usam estrume de cavalo, uma vez que a sua
utilização é permitida pela CML.Contudo, alguns hortelãos (12%) revelaram utilizar resíduos das
próprias hortas e também resíduos do parque ou jardim em que se inserem as mesmas, nomeadamente
folhas e relva cortada. Este último fator acresce a importância desta análise, uma vez que para além
do aproveitamento dos resíduos domésticos é possível também o dos resíduos resultantes dos espaços
verdes, e que se acumulam em grandes quantidades nalgumas épocas do ano, como é o caso das
folhas das árvores no outono.
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Quadro 7, Análise Ambiental, Agricultura Biológica, Aproveitamento dos resíduos domésticos, produtos
utilizados na horta

Se não fosse
Parque
Hortícola

Nº
Inquiridos

obrigatória
praticaria
Agricultura Bio.?

Aproveita os
resíduos

Outros produtos utilizados

domésticos?

Sim

Não

Sim

Não

Estrume

Res. Horta

Nada

Q. Granja

12

12

0

10

2

11

4

0

Telheiras

7

7

0

5

2

6

0

1

Aquilino R.

5

4

1

4

1

3

2

0

Q. Flores

6

6

0

5

1

6

0

0

V. Chelas

21

18

3

15

6

21

0

0

Total

51

47

4

39

12

47

6

1

O modo de produção biológico difere, como já foi visto anteriormente, do modo de produção
convencional influenciando também a qualidade dos produtos. Desta forma, pediu-se aos hortelãos que
comparassem os alimentos produzidos nas suas hortas relativamente aos dos supermercados. Esta
informação encontra-se no quadro 8.
Quadro 8, Qualidade dos produtos das hortas comparativamente aos dos supermercados

Parque

Nº

Qualidade dos produtos comparativamente aos supermercados

Hortícola

Inquiridos

Melhores

Idênticos

Piores

Q. Granja

12

11

1

0

Telheiras

7

6

0

1

Aquilino R.

5

5

0

0

Q. Flores

6

6

0

0

V. Chelas

21

19

2

0

Total

51

47

3

1

A partir deste quadro pode concluir-se que grande parte dos hortelãos (92%) considera os
produtos das hortas superiores aos dos supermercados. A realização do inquérito presencialmente
permitiu perceber de que forma a comparação é realizada. Em primeiro lugar, destaca-se o facto de os
hortelãos saberem o que utilizam no cultivo dos seus alimentos, havendo uma maior confiança da não
utilização de químicos naquilo que consomem. Outro ponto é o sabor e a textura, muitos hortelãos
afirmaram que embora os produtos não apresentem melhor aparência, são mais saborosos.

Ainda relativamente a este subcapítulo, é importante referir que existe um relatório de avaliação
da qualidade dos solos, das águas subterrêneas e das espécies hortícolas em algumas hortas de
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Lisboa. Parte destas hortas foram escolhidas como caso de estudo, sendo elas as hortas da Quinta da
Granja, as do Vale de Chelas e as do LNEC, estas últimas, embora não façam parte do caso de estudo,
inserem-se no Parque Hortícola Aquilino Ribeiro Machado. Segundo este relatório, embora as
concentrações dos diversos elementos analisados em solos e águas excedessem em alguns locais os
valores recomendados, as espécies hortícolas raramente apresentaram contaminação, podendo
considerar-se, assim, seguras para consumo (Leitão et al., 2016).

Outro aspeto marcante é a localização das hortas e os espaços que vieram a requalificar,
algumas vieram a converter locais impermeáveis e poluídos em bacias de retenção, como é o caso da
Quinta da Granja e do Vale de Chelas, e vieram reforçar a Estrutura Verde da cidade, fazendo parte
integrante de corredores verdes.

4.3.3. Análise Social
No quadro 9 apresentam-se as respostas dos inquiridos às questões sociais que envolvem a
relação entre os hortelãos. Apenas um inquirido respondeu que as hortas não promovem a interação
entre hortelãos, tendo os restantes respondido afirmativamente, independentemente desta ser boa ou
má. Um dos motivos que leva a que os hortelãos interajam entre si é a partilha do abrigo, local onde
podem guardar as ferramentas e outros acessórios ou produtos, cada um deles partilhado entre quatro
hortelãos. Os talhões também se encontram adjacentes dois a dois.
Relativamente à criação de novos contactos ou amizades, alguns hortelãos responderam que o
seu talhão é adjacente ao de pessoas que já conheciam antes do projeto das hortas urbanas,
partilhando também o mesmo abrigo, e sendo mais provável a interação com estas pessoas, levando
a que estes não criem novas amizades. No entanto, 92% dos inquiridos, alguns dos quais na situação
descrita anteriormente, afirmaram ter criado novos laços de amizade com outros utilizadores das hortas.
Quadro 9, Impacto social das hortas urbanas – Questões sobre novos contactos, promoção da interação
e relação de cooperação

Parque

Nº

Hortícola

Inquiridos

Promovem a

Permitiram criar

Há uma relação de

interacção?

novas amizades?

cooperação?

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Q. Granja

12

12

0

10

2

12

0

Telheiras

7

6

1

6

1

6

1

Aquilino R.

5

5

0

5

0

5

0

Q. Flores

6

6

0

6

0

6

0

V. Chelas

21

21

0

20

1

20

1

Total

51

50

1

47

4

49

2

50

Os hortelãos foram,ainda, questionados sobre a existência ou não de ajuda entre os mesmos,
tendo 96% deles respondido que se ajudam mutuamente. Foi, ainda, possível perceber de que forma
se ajudam entre si. Como muitos hortelãos referiram, ter uma horta implica muito trabalho e é
necessário dispender bastante tempo para mantê-la em condições. Este auxílio é dado,
essencialmente, a nível de rega, ou seja, na impossibilidade de uma pessoa ir à horta, outro hortelão,
usualmente o vizinho, executa essa tarefa. Também se verifica uma grande partilha de conhecimentos
entre hortelãos (96%), tal como descrito no quadro 10. Estes também partilham bastante entre si
sementes (86%). Apenas dois hortelãos afirmaram não repartir nada.
Quadro 10, Partilhas entre os hortelãos

Parque

Nº

Partilhas entre hortelãos

Hortícola

Inquiridos

Conhecim.

Material

Produtos

Sementes

Nada

Q. Granja

12

11

1

5

9

1

Telheiras

7

6

2

3

6

1

Aquilino R.

5

5

0

5

5

0

Q. Flores

6

6

6

6

6

0

V. Chelas

21

21

10

18

18

0

Total

51

49

19

37

44

2

Ainda na componente social é importante perceber de que forma as hortas urbanas afetaram a
vida dos seus utilizadores, nomeadamente onde dispendiam o tempo que atualmente passam na horta.
O quadro 11 resume as respostas a estas perguntas.

Quadro 11, Como era dispendido anteriormente o tempo que é agora despendido na horta

Parque

Nº

Onde passava o tempo antes de se dedicar à horta?

Hortícola

Inquiridos

Casa

Trabalhar

Café

Jardim

Outras ho.

Outros h.

Q. Granja

12

2

3

2

1

2

2

Telheiras

7

1

1

0

0

0

5

Aquilino R.

5

1

1

0

0

1

2

Q. Flores

6

1

0

1

2

0

2

V. Chelas

21

2

6

5

1

5

2

Total

51

7

11

8

4

8

13

Através do quadro 11 percebe-se que as hortas mudaram alguns hábitos dos inquiridos. Da
pessoas que não estavam a trabalhar, 29% dispendiam o tempo em espaços fechados, isto é, no café
ou em casa, 24% passavam o tempo em espaços verdes, o que inclui hortas. Dos restantes, para
alguns as hortas surgiram como uma nova ocupação, visto entrarem na reforma, e para o resto foi
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necessária uma melhor gestão do tempo para poderem dedicar tempo à horta, contudo afirmaram que
este tempo é bem gasto. Um dos benefícios ligados à prática hortícola e ao contacto com a natureza
referido no capítulo anterior prende-se com a saúde e bem-estar. Os hortelãos foram também
questionados relativamente a esta questão apenas um respondeu que não sentia que a prática hortícola
ajudava na saúde e bem-estar. Dos restantes, é importante destacar que os inquiridos que se
encontravam a trabalhar mencionaram a importância do alívio do stress nos dias de trabalho.

4.3.4. Análise Económica

O quadro 12 resume os resultados das perguntas referentes à componente económica. Quanto
ao destino dos produtos, uma vez que a sua venda é proibida, esta opção foi excluída. A opção de
oferta refere-se a qualquer pessoa, podendo ser um hortelão vizinho, um familiar, um amigo ou até um
desconhecido.

Quadro 12, Análise Económica das hortas urbanas

Parque
Hortícola

Nº

Destino dos
produtos

Inquiridos

Reduziu as idas ao

Constitui

supermercado ou produtos

contributo

hortícolas comprados?

económico?

Auto Con.

Oferta

Sim

Não

Sim

Não

Q. Granja

12

12

12

11

1

9

3

Telheiras

7

7

6

6

1

1

6

Aquilino R.

5

5

5

5

0

3

2

Q. Flores

6

6

6

6

0

5

1

V. Chelas

21

21

18

21

0

14

7

Total

51

51

47

49

2

32

19

Quanto ao destino dos produtos, todos os hortelãos responderam que são para autoconsumo.
No que diz respeito à opção de oferta, quase todos os inquiridos (92%) oferecem produtos alimentares.
Sobre esta opção é possível tecer alguns comentários, o primeiro é que embora se produzam diversas
variedades de produtos hortícolas e a área dos talhões seja limitada, existem muitas vezes excedentes
de alguns produtos, pelo que muitos hortelãos os oferecem. O segundo comentário é que muitos
hortelãos afirmaram combinar o cultivo de certos produtos em diferentes épocas e trocarem-nos entre
si, de forma a poderem ter uma maior variedade destes produtos ao longo do ano.

Sobre a questão da redução das idas ao supermercado ou dos produtos hortícolas comprados,
apenas dois inquiridos (4%) responderam não haver redução.
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Relativamente ao contributo económico que as hortas constituem para o agregado familiar, 63%
dos inquiridos respondem contribuir e os restantes 37% afirmam não contribuir. É importante salientar
que a resposta a esta pergunta depende de vários fatores, como a despesa da utilização do terreno
paga à CML, a despesa dos produtos utlizados ou mesmo o esforço de cada hortelão, como alguns
referiram. Neste caso, são consideradas as despesas pagas à CML e os produtos necessários para a
prática hortícola. Como tem sido comum, aparece o Parque Hortícola de Telheiras a fugir à tendência,
um dos motivos prende-se com o facto de o preço a pagar para possuir a horta ser superior, uma vez
que a tipologia desta difere das restantes, o que leva a que, como esperado, mais inquiridos respondam
que estas não constituem um contributo económico para o agregado familiar. Outro fator que pode
influenciar esta resposta relaciona-se com a produtividade, o que por sua vez se relaciona com a
experiência do hortelão em trabalhar a terra e com a disponibilidade para a mesma tarefa. Como foi
visto, uma percentagem considerável dos inquiridos (53%) encontra-se reformada, dispondo, assim, de
mais tempo para trabalhar na horta. Também foi referido que muitos dos hortelãos desta geração
praticavam agricultura na sua infância/adolescência. Estes fatores ajudam a justificar o facto de alguns
conseguirem ter uma maior produtividade no seu talhão, e satisfazerem mais facilmente as suas
necessidades alimentares, apresentando,deste modo, as hortas um contributo económico mais
significativo para os mesmos.

4.3.5. Informação adicional
Os hortelãos foram ainda questionados quanto a outros benefícios que as hortas trazem para a
cidade e que não tinham sido referidos anteriormente. Esta informação encontra-se resumida no quadro
13. A opção mais popular foi o melhor aproveitamento do tempo livre, com 40 inquiridos (78%) a
escolher esta opção, o que demonstra que as pessoas gostam desta atividade e consideram-na uma
boa forma de ocupar o tempo livre. De entre as opções que mais foram escolhidas é possível referir
ainda o embelezar da cidade, associada, claramente, à beleza dos espaços verdes num ambiente
densamente edificado, ensinar e dar a conhecer a vida do campo, principalmente aos mais novos que
sempre cresceram no meio urbano, a valorização da agricultura, transmitindo a importância desta para
satisfazer as necessidades alimentares, aproximar a cidade do campo, numa altura em que estas
tendem a divergir e a aproveitar melhor os terrenos baldios, opção esta enfatizada por muitos hortelãos,
uma vez que vivem perto dos parques hortícolas e conseguem perceber a diferença do espaço
requalificado. Foram ainda referidas outras vantagens, mas em menor número, pelo que não se justifica
a sua apresentação num quadro. Destas, as opções mais referenciadas são o aumento da
biodiversidade e a terapia, com 3 e 4 votos respetivamente. As restantes vantagens foram mencionadas
apenas uma vez, e são elas o interesse social, a valorização do espaço residencial, a sustentabilidade,
a reconversão de hortas baldias em hortas legais, o aumento de espaços verdes, a purificação do ar e
a redução do lixo.
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Quadro 13, Outros benefícios para a cidade trazidos pelas hortas

Outros benefícios percebidos
Parque

Nº

Hortícola

Inquiridos

Embelezar
Cidade

Aproximar

Ensinar a

cidade do

vida do

campo

campo

Aproveitar

Aproveitar

Valorizar a

melhor o

melhor os

agricultura

tempo

terrenos

livre

baldios

Q. Granja

12

8

6

9

8

7

3

Telheiras

7

5

0

4

1

4

2

Aquilino R.

5

4

2

3

3

4

1

Q. Flores

6

6

0

3

1

5

5

V. Chelas

21

8

6

7

11

20

6

Total

51

31

14

26

24

40

17

O quadro 14 apresenta a informação relativa aos impactos que as hortas urbanas trazem para a
cidade. Grande parte dos inquiridos, 69%, não reconheceram nenhum impacto negativo que as hortas
pudessem trazer à cidade. Os únicos impactos percebidos foram o roubo, os ratos e o vandalismo.
Quanto ao roubo, este não constitui um impacto negativo para a cidade em si, mas sim para os
hortelãos. Apenas no caso de este se verificar com regularidade é que pode constituir um impacto
negativo pela desmotivação de trabalhar na horta e consequente abandono da mesma. É importante
referir, ainda, que esta situação foi apenas mencionada pelos hortelãos dos Parques Hortícolas da
Quinta da Granja e da Quinta das Flores.

Quadro 14, Impacto das hortas urbanas para a cidade

Parque

Nº

Impactos negativos percebidos

Hortícola

Inquiridos

Nenhum

Roubo

Ratos

Vandalismo

Q. Granja

12

4

8

2

2

Telheiras

7

6

0

1

0

Aquilino R.

5

5

0

0

0

Q. Flores

6

0

6

0

0

V. Chelas

21

21

0

0

0

Total

51

36

14

3

2

Foi, ainda, possível depreender que os hortelãos estão conscientes da importância que as hortas
constituem para a cidade, tendo muitos deles, no final do questionário, referido que se devia apostar
mais nesta atividade. Foi solicitado, ainda, que estes avaliassem de 1 a 10 a importância que
consideram que as hortas têm para a cidade. 45% dos hortelãos atribuiu um 10. O valor mais baixo foi
7, com 8%. 18% atribuíram 8 e os restantes, 29%, atribuíram 9.
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No entanto, os inquiridos mencionaram também alguns pontos negativos relativamente às
mesmas, que se revelam assaz pertinentes para esta dissertação e para futuros projetos do mesmo
modelo que venham a surgir.

Um dos pontos negativos, e o mais referido, é o roubo, supra mencionado. Há que prestar
especial atenção a este fator, uma vez que ocorre com frequência e parte dos hortelãos acaba por
perder a motivação para trabalhar na horta.

Outro aspeto negativo é a questão do solo, alguns hortelãos referem que o solo tem muitas
pedras e não é o mais adequado para cultivar. Este ponto vem salientar a importância de um parâmetro
essencial à criação de hortas urbanas já referido anteriormente.

Alguns hortelãos sugeriram o aproveitamento dos resíduos dos parques onde as hortas se
inserem, como por exemplo as folhas das árvores e a relva cortada.

Os hortelãos de alguns parques hortícolas comentaram, ainda, o facto de haver um descuido
quanto à envolvente das hortas.

Outra sugestão tem, ainda, a ver com a construção de uma casa de banho nos parques
hortícolas. Alguns hortelãos dispendem várias horas consecutivas nas hortas, pelo que acabam por
sentir a necessidade de recorrer a uma casa de banho. Contudo, alguns parques hortícolas não
dispõem desta infraestrutura nas proximidades, e para aqueles que a possuem, os hortelãos afirmam
que o trabalho hortícola deixa bastantes resíduos na roupa e, por esse motivo, acabam por sujar
demasiado as casas de banho de outros estabelecimentos.

O acesso a carros é também uma questão mencionada por vários hortelãos. Embora esta surja
em oposição aos objetivos do trabalho, pelas emissões resultantes da combustão, revela-se um
assunto a ser ponderado devido à necessidade de transporte de produtos essenciais às hortas e
produtos resultantes das mesmas, que, dadas as características dos mesmos, se mostram difíceis de
transportar por outros meios de transporte.
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Capítulo V – Conclusões
5.1 Conclusão
Esta dissertação teve como principal objetivo a avaliação dos impactos das hortas urbanas para
a cidade, visando perceber o seu contributo para a sustentabilidade da urbe. Outra das finalidades
consistiu numa síntese dos conceitos interligados com o tema, possibilitando, assim, alcançar uma
melhor compreensão dos mesmos.

Através das referências bibliográficas depreendeu-se que as cidades concentram grandes
problemas, tanto a nível ambiental como social ou económico, o que as afasta de se tornarem
sustentáveis. A ONU tem vindo a reforçar a necessidade de se adotarem medidas para o
desenvolvimento sustentável, essencialmente nos centros urbanos. É neste ponto que, pela teoria, as
hortas aparentam constituir uma solução promissora, principalmente para os 17 Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS ou SDG). Constatou-se que estas sempre estiveram presentes na
cidade, ainda que de forma diferente, consoante as condições socioeconómicas do período, tendo a
Revolução Industrial marcado um ponto de viragem não só a nível das hortas, como dos espaços
verdes em geral. É um fenómeno cada vez mais em expansão pelo Mundo, todavia, em Portugal, só
mais recentemente vieram a ser apoiadas pelas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia.

A parte prática foi realizada através da análise de casos de estudo, localizando-se todos na
cidade de Lisboa. Através do inquérito efetuado aos hortelãos, tornou-se exequível analisar algumas
das vantagens descritas na parte teórica e comprovar a sua aplicabilidade. A execução deste inquérito
permitiu, também, traçar o perfil dos hortelãos.

Os parques hortícolas foram selecionados de forma a apresentarem algumas diferenças, de
modo a perceber de que forma os resultados seriam também diferentes. No que diz respeito ao perfil
dos hortelãos, foi possível concluir que, independentemente da tipologia, grande parte dos utilizadores
apresentam idade superior a 60 anos. Em geral, a população inquirida encontra-se toda a trabalhar ou
reformada, sendo os últimos em maior número que o primeiro. A divergência no que toca ao perfil dos
hortelãos é demonstrada através da escolaridade. Nos parques hortícolas da Quinta da Granja, Quinta
das Flores e Vale de Chelas, os utilizadores apresentam, em grande número, apenas o primeiro ciclo,
diferindo da horta de Telheiras e da horta Aquilino Ribeiro Machado, sendo que, na primeira, a
escolaridade mínima nas respostas aos inquéritos é o ensino secundário e em ambas o ensino superior
constitui grande peso nas respostas. Este ponto foi justificado por vários fatores, como a faixa etária, a
localização e a tipologia das hortas.

A componente onde se verificou mais divergência nos resultados foi a económica,
nomeadamente na horta de Telheiras, facto este que não se revela muito surpreendente, visto esta ser
de tipologia recreativa. Outro aspeto que difere nos vários parques hortícolas é a sua proximidade às
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áreas residenciais e, consequentemente, o meio de transporte utilizado para a deslocação às mesmas.
Assim sendo, fica asseverado que a proximidade das hortas às áreas residenciais promove a
deslocação a pé, podendo esta ser obtida por uma boa prática de planeamento. A nível ambiental, é,
ainda, possível referir que, embora a prática da agricultura biológica seja obrigatória, grande parte dos
hortelãos tem consciência das vantagens desta e praticá-la-ia da mesma forma, caso não fosse
obrigatória. Para estes, os seus produtos são, em geral, melhores que os do supermercado e há uma
maior confiança na qualidade dos seus artigos relativamente aos dos supermercados.

Na componente social, as respostas dos inquiridos das hortas revelaram-se idênticas.
Constatou-se que as hortas promovem a interação entre hortelãos e permitiram, ainda, estabelecer
novas amizades. Há, também, uma relação de interajuda entre os mesmos, visto que quase todos
partilham entre si os conhecimentos e ajudam nas tarefas hortícolas quando o outro não pode estar
presente. A saúde e bem-estar foram também abordadas no questionário, tendo todos os hortelãos
respondido que sentiam que a prática hortícola ajudava nesta questão, à excepção de um. Muitos
inquiridos, nomeadamente os que se encontram a exercer uma profissão, realçaram, ainda, o papel
que as hortas têm para o alívio do stress que vivem no dia-a-dia. Estas surgem assim também como
uma solução para os problemas sociais vividos nas cidades, mormente a exclusão social e o stress.

Relativamente aos impactos negativos, segundo as referências bibliográficas, a principal
inquietação é a contaminação dos solos e dos recursos hídricos, o que pode levar a uma posterior
contaminação dos produtos hortícolas. Estes contaminantes não provêm unicamente das fontes
poluentes da cidade, mas também dos produtos utilizados na agricultura. É neste ponto que se revela
relevante a prática da agricultura biológica, de forma a não utilizar contaminantes, salvaguardando,
deste modo, os recursos naturais, promovendo a diversificação da fauna e da flora e contribuir para a
segurança alimentar. Demonstra-se, desta forma, a possibilidade de resolver parte dos impactos
negativos que as hortas urbanas possam trazer.

Quando se colocou aos hortelãos a questão sobre outras vantagens é de salientar que muitos
inquiridos referiram aspetos não mencionados no questionário, mas abordados na parte teórica da
dissertação, o que vem provar que os mesmos se podem, também, verificar na prática e não apenas
na teoria. O principal destaque é o embelezamento da cidade, uma questão subjetiva, mas que mostrou
ser compreendida por bastantes hortelãos, e ainda o melhor aproveitamento do espaço, uma vez que
algumas hortas se encontravam em terrenos desocupados e havia um descuido em mantê-los limpos.
As hortas constituem, assim, uma solução para a requalificação dos espaços intersticiais da cidade
que, muitas vezes, se encontram abandonados e sem planos para os requalificar.

Sendo assim, conclui-se, em primeiro lugar, que o objetivo relativo à parte teórica ficou cumprido,
constituindo esta uma referência para a melhor compreensão dos temas relativos ao desenvolvimento
sustentável e às hortas urbanas.
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Outra questão é a aplicação do trabalho no presente e no futuro. Durante a realização desta
dissertação, foi possível assistir ao aumento da preocupação relativa às questões climáticas, desde
novas cimeiras, nomeadamente a Cimeira de Ação Climática, em Nova Iorque, a greves climáticas, nas
quais é importante salientar a participação da população mais jovem, ocorrendo estas por todo o
planeta. Posto isto, e considerando a importância das hortas urbanas para o cumprimento dos 17
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a aplicabilidade desta dissertação em trabalhos atuais e
futuros ganha ainda mais relevância.
Relativamente aos casos de estudo, o principal objetivo passava por demonstrar o contributo das
hortas urbanas nos três pilares do desenvolvimento sustentável e, consequentemente, apresentar o
seu contributo para uma cidade mais sustentável. Todavia, pretendia-se, ainda, sumarizar alguns
aspetos negativos das hortas urbanas, visando esta dissertação não servir apenas como um argumento
à construção das mesmas, mas alertar, também, para eventuais problemas que estas possam vir a
apresentar e tentar que estes sejam tidos em consideração.

Por último, e após constatar que todos os objetivos desta dissertação foram cumpridos, concluise que as hortas urbanas constituem uma solução que ajuda a tornar as cidades mais sustentáveis,
entendendo-se por este último o conjunto de condições ambientais, sociais, económicas, políticas e
culturais desejadas pelas mesmas, considerando a longo termo a saúde dos ecossistemas e
preservando os recursos que lhes servem de suporte. Há, no entanto, que ter em conta determinados
aspetos, alguns dos quais com o intuito de tornar estes espaços mais bem planeados e corrigindo
problemas vividos noutros parques hortícolas, destacando o roubo e o solo. Outro aspeto prende-se
com a minimização dos riscos associados a esta prática em ambiente urbano, podendo destacar-se,
de forma óbvia, a prática de agricultura de caráter biológico.

5.2 Considerações Finais
Como nota final, é deveras importante salientar que a criatividade pode sempre ir mais além, e
o arquiteto, como profissional a quem cabe esta tarefa, pode desenvolver novas soluções que permitam
aplicar o conceito das hortas urbanas noutro contexto, como por exemplo na construção de edifícios.
A aplicação deste tema em contexto académico revelar-se-ia uma mais-valia, pela maior
consciencialização relativamente às questões ambientais e pela preocupação em possibilitar que as
gerações vindouras possam atender às suas necessidades.

Outro aspeto a salientar é o facto de grande parte dos hortelãos ter idade superior a 60 anos.
Seria relevante expandir esta ideia a outras faixas etárias, não tendo esta necessariamente de seguir
uma vertente social ou recreativa. Sendo assim, seria uma atividade lúdica para os mais novos, ou
mesmo de caridade, através da prática recreativa, e os produtos obtidos teriam como destino ajudar a
população mais desfavorecida.
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Anexos
Anexo I – Formulário

Figura 6, Modelo do questionário sobre os impactos das hortas urbanas na cidade (Caracterização do hortelão)
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Figura 7, Modelo do questionário sobre os impactos das hortas urbanas na cidade (Relação com a horta)

Figura 8, Modelo do questionário sobre os impactos das hortas urbanas na cidade (Motivações)
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Figura 9, Modelo do questionário sobre os impactos das hortas urbanas na cidade (Impacte Ambiental)
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Figura 10, Modelo do questionário sobre os impactos das hortas urbanas na cidade (Impacte Social)
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Figura 11, Modelo do questionário sobre os impactos das hortas urbanas na cidade (Impacte Económico)
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Figura 12, Modelo do questionário sobre os impactos das hortas urbanas na cidade (Outros benefícios e
impactos percebidos)
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Anexo II – Plantas e Perfis Altimétricos dos Parques Hortícolas estudados

Figura 13, Mapa de localização dos casos de estudo

Legenda:
1 – Parque Hortícola da Quinta da Granja
2 – Parque Hortícola de Telheiras
3 – Parque Hortícola Aquilino Ribeiro Machado
4 – Parque Hortícola da Quinta das Flores
5 – Parque Hortícola do Vale de Chelas
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Figura 14, Parque Hortícola da Quinta da Granja - Planta de implantação

Figura 15, Parque Hortícola da Quinta da Granja - Perfil Altimétrico AB

Figura 16, Parque Hortícola da Quinta da Granja - Perfil Altimétrico A’B’
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Figura 17, Parque Hortícola de Telheiras - Planta de implantação

Figura 18, Parque Hortícola de Telheiras - Perfil Altimétrico AB
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Figura 19, Parque Hortícola Aquilino Ribeiro Machado - Planta de implantação

Figura 20, Parque Hortícola Aquilino Ribeiro Machado - Perfil Altimétrico AB
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Figura 21, Parque Hortícola da Quinta das Flores - Planta de implantação

Figura 22, Parque Hortícola da Quinta das Flores - Perfil Altimétrico AB

79

Figura 23, Parque Hortícola do Vale de Chelas - Planta de implantação

Figura 24, Parque Hortícola do Vale de Chelas - Perfil Altimétrico AB

Figura 25, Parque Hortícola do Vale de Chelas - Perfil Altimétrico A'B'
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Anexo III – Fotografias dos Parques Hortícolas estudados

Parque Hortícola da Quinta da Granja

Figura 26, Fotografias 1 e 2 do Parque Hortícola da Quinta da Granja

Parque Hortícola de Telheiras

Figura 27, Fotografias 1 e 2 do Parque Hortícola de Telheiras
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Parque Hortícola Aquilino Ribeiro Machado

Figura 28, Fotografias 1 e 2 do Parque Hortícola Aquilino Ribeiro Machado

Parque Hortícola da Quinta das Flores

Figura 29, Fotografias 1 e 2 do Parque Hortícola da Quinta das Flores

Parque Hortícola da Quinta das Flores

Figura 30, Fotografias 1 e 2 do Parque Hortícola do Vale de Chelas
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