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A HortaFCUL tem como visão expandir a área de jardim alimentício de modo a integrar 

mais pessoas no projeto, incluir novos elementos de design importantes em Permacultura, 

aumentar a sua área de produção e alcançar objetivos mais ambiciosos como o aumento da 

produção alimentar destinado ao consumo na FCUL, a criação de mais espaços sociais e 

educativos ao ar livre que valorizem uma zona do campus da FCUL e de um local de 

experimentação científica. 

Com o objetivo de realizar este sonho de longa 

data chamado “HortaFCUL 2.0”, a equipa da 

HortaFCUL elaborou um inquérito que foi 

divulgado pelos canais de comunicação da FCUL 

(HortaFCUL, AEFCL, ATFCL e InfoFCUL), durante 

o mês de Fevereiro, numa tentativa de integrar 

a comunidade de Ciências neste sonho e avaliar 

a recetividade da mesma à realização deste 

novo projeto. Pretende-se que seja realizado no 

relvado adjacente à horta, atualmente pouco 

produtivo, para além de inutilizado e 

dispendioso (rega e manutenção).  

Ao todo foram recebidas 268 respostas entre 

Alunos (tendo este sido o grupo que mais 

participou, constituindo 54% dos inquiridos), 

Docentes (13%), Não Docentes (9%) e 

Investigadores (18%), entre outros. 

Relativamente ao universo de departamentos 

da FCUL, a maior cooperação surgiu por parte do 

Departamento de Biologia e do DEGGE 

representando respetivamente 33% e 16% das 

respostas. É de salientar que, embora com menor 

enfâse, as respostas ao inquérito chegaram-nos por 

parte de todos os departamentos. 

Note-se que 9 em cada 10 dos inquiridos têm 

conhecimento do projeto HortaFCUL, o que serve 

como testemunho da visão lúcida da equipa sobre 

a evolução e desenvolvimento do projeto, aliado à 

resiliência e à dinâmica que tem demonstrado 

através de várias iniciativas. Para além disso, cerca 

de 79% dos participantes demonstraram estar 

descontentes com o atual aproveitamento dos 

http://hortafcul.wix.com/home#!hortafcul-20/cf7x


espaços verdes da FCUL, e mais de 90% dos sondados vêm de bom grado a transformação do 

jardim em questão.  

Devido às suas características biofísicas e à sua 

proximidade tanto de uma das entradas da FCUL 

como à HortaFCUL, consideramos que este é o espaço 

ideal para uma intervenção à moda da Permacultura, 

este disponibilizado ao público através do poster 

junto à Banca da Dádiva (artigo), próxima ao C5.  

Dado que 92% dos inquiridos consideram que a 

HortaFCUL e projetos como a Horta 2.0 são uma boa 

alternativa a alguns destes estáticos espaços verdes e 

que 92 pessoas demonstraram vontade em participar 

neste projeto, será que está na altura de o realizar? 

Pode-se subentender que a equipa HortaFCUL 

merece um voto de confiança da comunidade e que 

devemos ser ambiciosos e contribuir para uma FCUL 

mais sustentável e inovadora? 
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