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HortaFCUL 2.0 

Proposta de reabilitação do jardim Mediterrâneo 

 

A HortaFCUL 

O projecto HortaFCUL surgiu em 2009, dinamizado por um grupo de estudantes da Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), com o objectivo de contribuir com soluções, 

para os problemas soberania alimentar que o planeta e a humanidade atravessam.  

O projecto aparece pela primeira vez no campus da faculdade através de um jardim 

alimentício, instalado junto ao edifício C2, que tem por objectivo a demonstração e divulgação 

das éticas e princípios da Permacultura, sendo este apontado como o “coração” do projecto. 

Este pequeno espaço permitiu à HortaFCUL começar a realizar algumas actividades no âmbito 

dos seus objectivos, sensibilizando, ensinando e praticando muitos dos aspectos envolvidos na 

Permacultura e Agricultura Urbana.  

Hoje em dia, a HortaFCUL conta com 4 espaços distintos dentro do campus FCUL: o jardim 

alimentício (Horta), o viveiro (estufa), a casa (casa de arrumos) e a estrutura geodésica (no 

jardim mediterrâneo).  

O projecto tem vindo não só a crescer em termos de estruturas, mas também em pessoas e 

actividades, sendo hoje constituído por um grupo maior de estudantes e investigadores 

responsáveis pelo mesmo e realizando frequentemente acções de formação (cursos e 

workshops), assim como acções de sensibilização e divulgação (eventos, convívios, feiras e 

conferencias).  

É também de frisar a crescente colaboração que o projecto HortaFCUL tem tido com outros 

projectos e grupos científicos da faculdade, assim como com projectos e iniciativas exteriores. 

Para além destas actividades, a HortaFCUL recebe mensalmente visitas de estudo de escolas 

que vêm conhecer o projecto, aprendendo sobre como produzir comida na cidade e como ter 

atitudes mais ecológicas e socialmente justas. 

Os mais recentes projectos da HortaFCUL têm demonstrado o seu crescimento, como é o caso 

da participação no Nutriplanta 2014, do apoio à “Horta do Baldio” (Campo Pequeno) da 

reabilitação de espaços e formação em Permacultura na escola básica do Lumiar, da 

reabilitação de uma área do Mariott Hotel Lisboa e ainda 5 projectos através do financiamento 

para actividades extracurriculares da UL (Viveiro, pintura do mural, banco de sementes, 

extracção de óleos essenciais e placard informativo), entre muitos outros.  

A HortaFCUL é também um dos projectos de Permacultura pioneiro da região de Lisboa em 

actividade, sendo hoje reconhecido como um pólo de referência de Permacultura a nível 

nacional. 
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Enquadramento da Proposta 

Dado o grande desenvolvimento e crescimento do projecto, a HortaFCUL acha necessária uma 

expansão da sua área de jardim alimentício de modo possibilitar a inclusão de outros 

elementos importantes em Permacultura, aumentar a sua área de produção e alcançar 

objectivos maiores. Uma maior área permitirá ao projecto aumentar a produção alimentar 

com destino à comunidade da FCUL, assim como criar mais espaços sociais e educativos, 

reabilitando uma zona do campus da FCUL. 

O espaço pretendido encontra-se do lado oposto da estrada ao actualmente detido pelo 

projecto (ver Figura1), sendo este hoje em dia pouco produtivo, dispendioso (rega e corte de 

relva), pouco estético e apresentando-se um pouco degradado e inutilizado. Neste espaço 

constam já algumas árvores e a cúpula geodésica e é nele que também já ocorrem muitas 

actividades da HortaFCUL, como é o caso das formações. 

Este espaço é visto como o ideal para a expansão do projecto, uma vez que se encontra numa 

das entradas da FCUL, se encontra adjacente ao espaço já detido pelo projecto e ainda devido 

às suas características biofísicas (solo, árvores já existentes, orientação, acesso a água). 

Com vista a pedir autorização da utilização deste espaço do campus, a HortaFCUL elaborou 

uma proposta de design para ser implementado baseado nos princípios e métodos de design 

em permacultura. 

 

Figura 1 - Localização do projecto HortaFCUL 2.0 
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Proposta de Design 

Nesta secção apresenta-se a proposta de design para o espaço (ver Figura 2), assim como uma 

descrição de cada elemento constituinte do design, referindo as suas características e funções. 

 Domos – Cúpula Geodésica 

O Domos, ou também chamado de Cúpula Geodésica, é uma estrutura utilizada à muito devido 

à sua simplicidade, resistência e versatilidade. Como resultado de uma formação, a HortaFCUL 

construiu um Domos para ser incluído neste design. Esta estrutura construída em bambu tem 

como principal função ser um espaço social público, assim como uma sala para outras 

actividades do projecto, como formações e eventos. 

 Anfiteatro Natural 

O anfiteatro natural é um elemento que o grupo HortaFCUL há muito deseja incluir neste 

design, uma vez que o número de visitas de escolas e formações tem aumentado, será cada 

vez mais necessário um espaço físico para as acolher. Este anfiteatro é a solução encontrada 

para não só conseguir trazer e acomodar mais pessoas na horta, como ao mesmo criar um 

espaço que continue a ser produtivo, natural e esteticamente apelativo. 

 Camas de Cultivo  

As camas de cultivo representam as zonas de produção de hortícolas e ervas aromáticas do 

projecto e englobam diferentes elementos de design, como as camas elevadas, os canteiros e 

a espiral de aromáticas. Espera-se que estas camas dupliquem a capacidade produção de 

comida do projecto, que começa a ter cada vez mais os seus produtos requisitados. 

 Cultivos Verticais  

Devido à extensa área vertical que o espaço pretendido apresenta, a HortaFCUL deseja incluir 

alguns exemplos de cultivos verticais, como é o caso do cultivo vertical em parede e do cultivo 

vertical em coluna. Estes elementos de design pretendem ser uma demonstração de 

agricultura urbana e de como produzir comida nas cidades, num espaço pequeno ou até 

mesmo numa varanda. 

 Sistema de Lagos 

A água é um elemento essencial em qualquer sistema que se queira produtivo. Este design 

apresenta um sistema de dois lagos para retenção e armazenamento de água da chuva, 

tornando o ambiente mais húmido. Estes lagos permitem também a criação de ambientes 

aquáticos e aumentar a biodiversidade da horta, sendo que são dos elementos à regulação do 

sistema e de elevado valor estético.  

 Bosque Comestível 

Os Bosques Comestíveis são um ícone no design em Permacultura e um dos pontos máximos 

na utilização dos padrões da natureza a nosso favor. Estas florestas comestíveis são compostas 
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por uma selecção e sucessão de diferentes árvores, arbustos e ervas que necessitem de baixa 

manutenção e que se desenvolvam com o mínimo investimento humano possível. De modo a 

aumentar a sua rentabilidade e eficiência, este elemento de design é aquele que ocupa maior 

área no design. No entanto esta será utilizada para mais fins, como a produção de cogumelos, 

composto e ainda a inclusão de uma pequena zona comunitária com mesas e um forno solar. 

 Zona Comunitária  

As mesas, bancos e o forno formam a zona comunitária. Esta zona comunitária encontra-se 

integrada no Bosque Comestível e tem como principal objectivo ser um espaço aberto a quem 

o quiser utilizar, podendo servir-se das mesas e bancos para almoçar, estudar ou 

simplesmente conviver. A presença de um forno solar permite investigar tecnologias de baixo 

carbono na confecção de refeições da comunidade FCUL, em eventos, cursos ou outras 

actividades do projecto. 

 Sinalética 

A HortaFCUL pretende que este novo espaço seja o mais educativo e informativo possível e 

para isso foram incluídas diferentes sinaléticas no design. Estas sinaléticas incluem um placard 

sobre o projecto e seus objectivos, placards explicativos de cada elemento de design presente 

e ainda marcas identificativas das espécies vegetais presentes no espaço. 

 

Figura 2 – Proposta de Design HortaFCUL 2.0 

Cronograma 

A realização deste projecto pretende ser faseada e perspectiva integrar mais elementos da 

comunidade no projecto HortaFCUL. 

O primeiro passo é a obtenção de autorização e apoio por parte da Direcção da FCUL. 

 

P’los Guardiões da HortaFCUL 

Pedro Moreira e David Avelar 

 

 


