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-  ENQUADRAMENTO -  
Aproveitando o final de ciclo lectivo e da Direcção da FCUL, este relatório 
propõe-se celebrar as conquistas alcançadas com o projecto HortaFCUL, tendo 
como base indicadores e métricas objectivas sempre que possível. 
 
Porque é um projecto que está integrado na Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa e pretende estar alinhado com a visão da sua 
Direcção, tentou-se estruturar o relatório à volta dos pilares da sua missão 
“expandir os limites do conhecimento científico e tecnológico, transferir esse 
conhecimento para a sociedade e promover a educação dos seus estudantes 
através da prática da investigação e desenvolvimento de uma cultura de 
aprendizagem permanente, valorizando o pensamento crítico e a autonomia 
intelectual”. 
 

-  CULTURA DE  APRENDIZAGEM 

PERMANENTE -   
“desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem permanente, 

valorizando o pensamento crítico e a autonomia intelectual” 
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- PESSOAS - 

A HortaFCUL é um projecto que investe sobretudo na sua dimensão social, 
pois considera que é a matriz vital da sua cultura, que suporta a componente 
económica e ambiental do projecto. Assim, importa começar por falar em 
pessoas. 
 

- GUARDIÕES - 

 

 
 

No último ano a HortaFCUL foi suportada por 21 guardiões activos, que 
reuniram 42 vezes para sonhar, planear e celebrar o projecto. 
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- VOLUNTÁRIOS - 

Realizaram-se 45 Quartas-feiras de trabalho “Mãos na Terra”, tendo tido uma 
média de 9 voluntários por dia, o que equivale a 1.620 horas de trabalho 
voluntário na e para a FCUL.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AÇÃO - 
“Acção sem visão é uma desilusão e Visão sem acção é uma ilusão: 

Contributo prático para a sustentabilidade da FCUL” 

Na HortaFCUL a aprendizagem permanente afirma-se através de aprender 
fazendo e da investigação acção. Por outras palavras, as pessoas envolvidas 
gostam de planear e reflectir sobre o que fazem, sem nunca perderem o 
sentido prático do projecto e o impacto que ambicionamos ter na Terra 

 

CICLO ORGÂNICO 

COMPOSTO 

No primeiro ano de compostor digeriu-se cerca de 40 m3 de resíduos de 
jardim, (9m3 de ramos, 18m3 de folhas e castanhos e 14m3 de relva). Estes 
resíduos de jardins levaram um pré-tratamento, tendo sido triturados cerca de 7 
m3 de ramos. 

Os 40m3 de resíduos correspondem a cerca de 28 toneladas, sendo que se 
criaram 5 pilhas de compostagem e revirou-se 2 vezes cada pilha, o que quer 
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dizer que os voluntários carregaram cerca de 80 toneladas de material 
orgânico, em cerca de 45horas de trabalho. 

Produziu-se cerca de 11,2 toneladas de composto fino, que tem sido utilizado 
no viveiro para a propagação de plantas, nos vários projetos e canteiros da 
HortaFCUL, doação a voluntários e partilhados com a comunidade FCUL na 
banca da dádiva.  

(Ver anexo 1) 

VERMICOMPOSTO 

O vermicompostor experimental funcionou durante 1 ano recebendo cerca de 
1.3m3 de material orgânico alimentar dando origem a cerca de 900kg de 
composto de elevada qualidade, utilizado na fertilização de hortícolas e 
árvores, assim como colocada na banca da dádiva para utilização dos 
membros da FCUL. Neste projecto estiveram envolvidos cerca de 7 pessoas. O 
projeto tem por objetivo receber o material de todos os bares e cantinas da 
FCUL até final de 2018. 

(Ver anexo 2) 

 

TERRA DE LABORATÓRIO 

Desde há um ano que estamos a reutilizar terra proveniente dos laboratórios do 
grupo de investigação Evolutionary Ecology (CE3C) tendo sido reutilizados 
12.960 litros nas hortas, canteiros e viveiro da HortaFCUL. 

  

CICLO DA ÁGUA 

CHUVA 

Os sistemas de armazenamento de água das chuvas junto à estufas, 
reutilizando contentores de lixo em fim de vida doados pela Câmara Municipal 
de Lisboa, permitindo captar cerca de 42 metros cúbicos de água de boa 
qualidade que permitiu ir enchendo o lago e regar as plantas e árvores 
plantadas, assim como lavar algum material da horta. 
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PAISAGEM DE RETENÇÃO 

Tanto na horta como no PermaLab, foi planeada e implementada uma 
paisagem de retenção de água com recurso ao aporte de matéria orgânica no 
solo, sistema de camas elevadas e valas de infiltração em rede. Durante o 
inverno foi monitorizada as escorrências para fora do PermaLab, não tendo 
sido observado qualquer saída de água, concluindo que toda a água da chuva 
foi retida, infiltrada ou evaporada. 

SISTEMAS DE REGA 

Cerca de 90% dos canteiros da HortaFCUL têm sistemas de rega gota-a-gota 
com regulação de caudal automatizados e optimizados, perfazendo um total de 
490m de tubo (custo estimado de 870€, incluindo peças acessórios como 
uniões, temporizadores, electroválvulas) 

CICLO BIOLÓGICO 
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VIVEIROS 

(Ver anexo 3) 

ARVORES PLANTADAS  

Horta – 9 anos – 150m2 – 89 espécies 

PermaLab – 1 ano - 1500m2 - 94 espécies 

 

CARBONO SEQUESTRADO 

Para todos os tipos de biomassa, uma percentagem de 50% de carbono foi 
utilizado para estimar a quantidade de carbono sequestrado. Utilizando as 
estimativas de composto e vermicomposto produzido (12,1 t), ca. 6050 kg de 
carbono foram sequestrado nestes materiais. O solo dos laboratórios está a 
contribuir mais 12,96 m3 de material com uma densidade de 0,4 t/m3, que 
resulta em mais 2592 kg de carbono. Além disso, com uma estimativa de 180 
m de swales construídos e ca. 0,09 m3 biomassa per m do swale, ca. 16,2 m3 
de biomassa com uma densidade de 0,5 t/m3 foi depositado, que resulta em 
4050 kg de carbono. Em total, ca. 12,7 t de carbono foram sequestrado no 
PermaLab no ano passado. 
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SOPA 

Até à data, foram cozinhados cerca de 213 litros de sopa e chá produzidos 
exclusivamente com produtos semeados ou plantados nos terrenos da Horta, o 
que equivale a cerca de 0,13l de sopa por hora de trabalho… compensa! 
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HORTA  

  
 
Instalação do sistema de rega gota-a-gota por toda a horta; 

Renovação da canalização-base do sistema de rega da horta C2; 

Automatização do sistema de rega da horta com programador, pluviómetro e 
contador; 

Renovação do espaço em frente à casinha das ferramentas da horta; 

Plantação e colheita das culturas de Inverno e de Verão; 

Construção de uma nova estrutura facilitada de forma voluntária pela empresa 
Parto Oficina. Uma estrutura com um carácter mais permanente do que a 
anterior com o objetivo de criar um espaço de reunião, contemplação e de lazer 
cujo grupo e qualquer outro interessado possa usufruir; 

 

CICLO FINANCEIRO 
Total de dádivas durante os convívios após o dia de trabalhos do presente ano 
lectivo: 725€ 

Total de dádivas na banca da dádiva (entre C4 e C5): 312€ 

Gasto em materiais: 610€ 

Gasto em plantas: 32€ 

 

 

- EXPANDIR OS LIMITES DO CONHECIMENTO -  
Contributo para expandir os limites do conhecimento científico e tecnológico 

 - EXPERIÊNCIAS CIENTÍFICAS - 

Foi iniciada e finalizada a primeira experiência científica no Permalab 
conhecida por “3 Irmãs”. Envolveu dois aluno de doutoramento da FCUL e 
tiveram como objectivo geral perceber como é que o aumento da complexidade 
agro-ecológica proposta pela Permacultura, se reflecte na qualidade e 
quantidade do alimento produzido, e outros indicadores termodinâmicos do uso 
eficiente da energia solar.  
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- PROJETOS - 

Ganho - Museu de Lisboa – Estufa Viva de soberania alimentar em contexto 
Urbano. 

Proposta – Fundação EDP e Gulbenkian – PedagHortas, hortas que ensinam. 

Em escrita - INTERREG Atlantic Area - Acorn Farm – Towards Permaculture & 
Sustainable Food Production. 

 

- TECNOLOGIA - 

Utilização de tecnologias de informação para a monitorização de dados em 
tempo real das condições abióticas (ex.: 37 sensores de temperatura e 3 
potencial hídrico do solo com recurso a 6 microcontroladores) e automatização 
dos sistemas (ex.: sistemas de rega).  

- TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO - 
Contributo para transferir o conhecimento para a sociedade e promover a 

educação dos seus estudantes através da prática da investigação e 

desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem permanente 

- OUTREACH - 

Assembleia da República – Café Ciência – Cidades Sustentáveis – Contributo 
das hortas urbanas 

TSF – Aviso dos cientistas à humanidade – contributo da HortaFCUL 
(Dezembro 2017) 

SIC – Opinião Publica – Secas e o contributo da HortaFCUL (Janeiro 2018) 

TVI – Vigésima primeira hora – Chuvas torrenciais e contributo da HortaFCUL 
(Março 2018) 

AgroIN: EcoInovar, a Sustentabilidade como oportunidade. Centro congressos 
Estoril (Abril 2018) 

Entrevista ao jornal estudantil do Instituto Superior Técnico  
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- PALESTRAS -  

16º Encontro Nacional de Ecologia – Feeding the cities of the future with 
agricultural tools and crop varieties from the past.  Apresentação oral. 

 

Curso “Aprender com as hortas biológicas” (Ciência Viva) - Sessão 2 e 3: 
Construção de hortas biológicas em contexto escolar. 

 

Horta3is - Seminário com a Horta FCUL.- Complexo Interdisciplinar  
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Noite Europeia dos Investigadores:  

Uma noite em que a Horta se deslocou ao Pavilhão da Ciência, em conjunto 
com tantos outros grupos de investigação, para dar a conhecer ao público em 
geral a Permacultura que se cultiva na Faculdade de Ciências. 

 

 

GreenFest:  

A HortaFCUL marcou presença pelo 3º ano consecutivo naquele que é o maior 
evento de sustentabilidade do país para dar uma palestra acerca do projecto, e 
projecções do mesmo na comunidade FCUL. 
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Aula completamente de Design for society com Rui Vasques:  

A HortaFCUL decidiu aliar-se ao IADE e juntos semearam uma aula diferente, 

em pleno ar livre, com os pés e as mãos na terra, para a unidade curricular de 

Design for Society da Pós-Graduação Design Thinking & Prototipying, 

leccionada pelo Rui Vasques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Casa de Mesericórdia:  

A HortaFCUL recebeu de braços abertos um grupo de  jovens-adultos com 
deficiência cognitiva que se preparam para se operadores de jardinagem 
altamente competentes bem como os seus formadores.  
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Apresentação da Horta:  

todos os anos em Setembro a Horta reúne alguns dos mais curiosos alunos e 
trabalhadores e abre as suas orlas para dar a conhecer o projeto e recrutar 
novos membros desta grande, aberta e linda família 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CIENTIFICO -  

Closing the Cycles: Traditional Varieties and Urban Composting for a 
Sustainable Urban Agriculture. Florian Ulm, David Avelar, Peter Hobson, Gil 
Penha-Lopes, Teresa Dias, Cristina Máguas, Cristina Cruz. Capítulo de Livro 

 

16º Encontro Nacional de Ecologia – BioBem-Estar, Arodiversidade e Bem-
Estar Humano: Permacultura Urbana na HortaFCUL. Poster           (Ver anexo) 

 

Improving Sustainability in Urban Agriculture using Local Compost and a 
Traditional Variety”. Florian Ulm, David Avelar; Peter Hobson; Gil Penha-Lopes; 
Teresa Dias; Cristina Máguas; Cristina Cruz. Artigo submetido  
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- PROMOVER A EDUCAÇÃO -  

 

- ERASMUS+ - 

2 alunas de ERASMUS+ que permaneceram na FCUL durante 3 meses cada 
uma: 

María Núñez - Galeuropa´s program 

Anna Grassi – Universidade de Perugia, Itália 

 

- ESCOAS - 

1º Semestre de 2017/18 

EB1/JI Santo António, Alvalade, Lisboa – 30 alunos do ensino básico e 4 professores  

(Ver anexo 5) 

Santa Casa da Misericórdia, Lisboa – 10 adultos com necessidades especiais e 1 

coordenador 

Colégio Bom Sucesso, Belém, Lisboa – 60 alunos do ensino básico e médio e 3 

professores                                                                                         (Ver anexo 6) 
Escola Básica Pedro Jacques de Magalhães – 20 alunos 
  
2º Semestre de 2017/18 
Escola de Leão de Arroios, Arroios, Lisboa 

EB1/JI Santo António, Alvalade, Lisboa 

Colégio Pedro Arrupe, Sacavém, Lisboa 

Escola Vergílio Ferreira, Carnide, Lisboa - 54 aluno, 14 projetos    (Ver anexo 7) 

Escola básica 2, 3 de Pegões, Montijo - 51 alunos, 2 professores   (Ver anexo 8) 

 

- COMUNICAÇÃO - 

Redes sociais:  

A HortaFCUL para além do canal presencial todas as 4ª feiras, comunica 

através de email, 2 mailing-lists (Geral amigos + guardiões), da sua página 

oficial e da sua página de facebook. 
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Os fãs são jovens e com equilíbrio de género. 

 

O alcance das suas publicações é significativo: 

 
Com tendência crescente de interacção: 
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Ilustrações:  

A HortaFCUL defende que a ciência e a arte são dois pilares culturais e 

cognitivos indissociáveis e por isso, procura sempre que ambos se fundam. Em 

baixo pode-se ver o mural feito para o nosso compostor e um póster da banca 

da dádiva  (Ver anexo 9). 
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ANEXOS 

 

1. COMPOSTOR 

2. VERMICOMPOSTOR 

3. ESTUFA 

4. BIO-BEM ESTAR ENE2017 

5. ESCOLA DE SANTO ANTÓNIO 

6. COLÉGIO BOM SUCESSO 

7. ESCOLA VERGÍLIO FERREIRA 

8. ESCOLA 2,3 DE PEGÕES 

9. BANCA DA DADIVA 

 


