
 
Setembro de 2018 

1                                                                
 

Dia Europeu das Comunidades Sustentáveis: HortaFCUL 
 
Depois de várias semanas de 
intenso trabalho em equipa e 
de muita emoção, chegou o 
dia das Comunidades 
Sustentáveis, dia 19 de 
Setembro, á HortaFcul, 
projeto comunitário enraizado 
na Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa. 
Foram convidadas a participar 
toda a comunidade 
universitária e 
extrauniversitária para 
celebrar os nossos avanços 
como projeto de transição, 
fomentar o desenvolvimento 
sustentável e apresentar a 
nossas experiencias neste dia de partilha de trabalho, comida e música.  

A celebração decorreu em três blocos, sendo a parte da manha reservado a 
formações, a parte da tarde aos trabalhos regenerativos e ao final do dia o convívio 
no Permalab. 
 

Formações: 
 

O dia começou com um ciclo de palestras no Permalab preparadas pelos 
guardiões e guardiãs da Horta. A HortaFcul tem um forte compromisso pela formação 
e inclusão pelo que estas palestras estavam orientadas a todos o público com 
interesse. Os temas tratados incluíram ferramentas para a transição sustentável 
(Introdução a Permacultura, Sociocracia e Facilitação de grupos) assim como o 

processo de desenvolvimento do 
projeto da HortaFcul desde a sua 
criação em 2009. 

 
A sessão começou com a 

palestra sobre introdução a 
Permacultura, onde os oradores e 
oradoras prepararam uns exercícios 
e rondas de apresentação como 
forma de bem receber os 
participantes, criando assim um 
clima excelente de conforto e 
confiança para maior envolvimento 
dos presentes. Entre todas as 

pessoas refletimos o conceito da permacultura, introduzindo os seus princípios e ética 
de desenho a través das suas três dimensões: cuidar das pessoas, cuidar da terra e 
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partilhar os excedentes. Foi incluído também uma pequena introdução histórica dos 
seus precursores e os 12 princípios básicos da permacultura como fonte de inspiração 
para o empreendedorismo sustentável e regenerativo em curso.  
 
Na seguinte palestra foi apresentada a História da HortaFcul e como este projeto 
regenerativo evoluiu desde a sua génese em 2009. Foram apresentados os maiores 
e menores sucessos do projeto como ajuda á reflexão, autoaprendizagem e referência 
para outras comunidades em 
transição. Concluiu-se que a 
perseverança, o trabalho coletivo e a 
contribuição para sustentabilidade 
foram fatores chave para estabelecer 
laços mais fortes com a direção da 
faculdade e diferentes 
departamentos de ensino assim 
como centros de investigação, 
tornado o projeto cada vez mais 
aberto e positivo para o seu 
desenvolvimento crescente. 
 
Na última palestra foi feita uma introdução a Sociocracia e a Facilitação de Grupos, 
onde tivemos o prazer de mostrar o caráter inclusivo e horizontal da organização 
interna dos membros do projeto. Também se trabalharam técnicas de comunicação 
efetiva e não violenta como método para manter a harmonia grupal, incluindo 
ferramentas concretas para conseguir uma maior efetividade e eficiência nos 
processos participativos e de tomada de decisões assim como de implementação e 
avaliação/monitorização dos resultados e impactos.   
 
As palestras acolheram cerca de 20 pessoas, tendo a maioria ficado para o almorço 
partilhado, para disfrutar do momento e recuperar energia para a sessão de trabalhos 
comunitários 
 

Trabalho Regenerativo: 
 
Seguindo o princípio do “learning by doing” durante a tarde começaram os grupos de 
trabalho para por as mãos na terra, aprender e partilhar experiência, tendo sido 
realizadas várias tarefas dentro as quais destacamos:  
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- No espaço da Hortinha (em frente ao C2) trabalhou-
se para a recuperação da zona do lago e em completar 
o cultivo numa das camas elevadas. 
- A nova e mais resistente capoeira-móvel foi 
terminada e mudou-se de área, para que as galinhas 
continuem a melhorar a qualidade de cultivo do solo. 
- Instalação e teste dos WCECOS (descritos em 
profundidade mais abaixo neste relatório) 
- Plantações e Mulching na área do Permalab  
- Limpeza das estufas e inicio de sementeiras. 
- Preparação de composto com restos de comida de 
três cantinas universitárias.   
- Preparação do espaço para o convívio: Arrumação, 
preparação dos cinzeiros, decoração, montagem de 
som, entre outras 
- Preparação da sopa coletiva com produtos 

produzidos na HortaFcul. 
- Disponibilizaram-se plantas para o sistema de economia solidaria Banca da 

Dadiva. 
- Reunião e visita guiada aos seguranças e polícias que fazem rondas frequentes 

na FCUL e que estavam destacados para apoiar o evento celebrativo deste dia. 
 
Foram muitos os curiosos e curiosas que 
apareceram para colaborar no dia semanal de 
regeneração do sistema socio-ecológico da 
HortaFCUL (C2 mais espaço circundante às 
estufas da FCUL) com vontade de aprender 
com metodologias não formais. Este dia de 
intenso trabalho comunitário e partilha foi uma 
forte demonstração do poder de inclusão do 
projeto onde participaram todo tipo pessoas 
incluindo várias pessoas estrangeiras.  
 
 

Convívio ~ Boiler: 
 

A performance artística já contava com uma 
decoração de estilo inspirado na Natureza para 
receber os som de celebração dos seguintes 
grupos:  

 
- Asafar 
- Ritmos Cholulteka 
- Ibu Selva 
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Num ambiente vibrante e energético com boa 

musica de fundo, a HortaFcul disponibilizou bancas 

onde podiam ser consumidos chás saudável e 

nutritivos, cerveja e vinho. Todo foi distribuído em 

eco copos facilitados pela Associação Lisboa 

Limpa, com quem estamos a construir uma 

parceria. Houve partilha de comida com influências 

veganas e vegetarianas como compromisso pela 

redução de emissões de gases de efeito estufa e 

consumo de agua. 

Uma das grandes inovações nesta 
celebração foi o teste na FCUL de 4 
sanitas sustentáveis (WCeco). Este ato 
pioneiro, dado não termos 
conhecimento de tal experiência noutra 
academia em Portugal, for promovido 
pela HortaFcul, despertando o 
interesse da direção, utentes da 
faculdade, assim como aos 
participantes do Dia Europeu das 
Comunidades Sustentáveis na FCUL. 
Foi feito um inquérito durante a 

celebração para conhecer a opinião pública desta iniciativa assim como o seu impacto 
no comportamento individual e alteração do paradigma em que vivemos. Foram 
entrevistadas um total de 27 pessoas com as seguintes perguntas:  
  

1.    Você  pertence a Faculdade de Ciências?  
2.    Você conhece o que era um WCeco, sanitário seco ou similar?  
3.    Você conhece o seu impacto sustentável?  
4.    Você já o utilizou hoje?  
5.    Gostou da experiência?  

 
Das pessoas entrevistadas, perto do 
60% não tinha conhecimento do que 
era uma casa de banho seca. No 
momento da entrevista mais do 50% 
não tiveram a oportunidade de 
utilizar o WCeco por 
desconhecimento de que ali se 
encontrava. Todos mostraram 
bastante interesse e confirmaram a 
sua vontade de experimentar. A 
outra metade que já tinha utilizado o 
WCeco referiram o conforto e 
aspecto agradável e impacto 
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sustentável como os pontos positivos.    
Entre os comentários recolhidos ressalta o encanto e a surpresa dos utentes por 
encontrar uma iniciativa deste estilo em espaços académicos, geralmente associados 
a grandes eventos com elevada consciência de sustentabilidade. Todos (100%) dos 
entrevistados concordaram com a necessidade do uso permanente de este tipo de 
casas de banho, que, quando bem mantidos, não emitem odor e tem uma função 
regenerativa dos sistemas socio-ecológicos locais. A experiência foi bastante positiva, 
seja pelo bem estar dos utentes como pela promoção da sustentabilidade deste tipo 
de sanitários, cumprindo o objetivo da celebração como método de consciencialização 
dos cidadãos para a necessária e latente transição para a sustentabilidade. De referir 
que, com base nos dados que temos, considerando os cerca das 300 pessoas 
presentes na celebração e que em média cada pessoas foi 2 a 3 vezes aos sanitários, 
e sabendo que cada descarga numa casa de banho convencional tem o volume de 9 
litros, este sistema de sanitas secas levou à poupança de cerca de 5 a 8 metros 
cúbicos de água. Por outro lado, os resíduos obtidos irão ser usados pela cooperativa 
contratada para nutrir solos florestais, reduzindo a necessidade de fertilizantes e 
promovendo a criação de solo e massa vegetal. 

 

 Em conclusão, a celebração do dia Europeu das Comunidades Sustentáveis 

terminou com um balanço mais que positivo que contou com mais 400 pessoas 

envolvidas e onde se conseguiu expandir a consciência coletiva para a mudança de 

paradigma e encorajar aos estudantes da FCUL e Universidade de Lisboa a formar 

parte desta transição que já é tangível e inspira e capacita todos os interessados. 

Por fim, a Horta FCUL gostaria de partilhar o seu profundo agradecimento a 

todos os que permitiram que este dia ganhasse raízes na FCUL e se desenvolvesse 

e crescesse permitindo oferecer todos os frutos que este projeto e comunidade tem 

nutrido. Em especial à Direção da FCUL, aos Serviços Técnicos e técnicos da FCUL 

que têm apoiado fortemente estas iniciativas assim como aos membros do EBEB, 

MARE e TECLabs por compreenderem estas iniciativas pontuais. 

 


