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Banca da Dádiva HortaFCUL, uma experiência 
socioeconómica na FCUL 

 

A HortaFCUL, como projeto que tenta procurar e experimentar soluções para os atuais 
problemas socioeconómicos, tem vindo a incorporar nas suas práticas a Economia da 
Dádiva. 

A Economia da Dádiva (“Gift Economy” em inglês) é um tipo de economia alternativa à 
atual Economia de Mercado. De uma forma simples, neste tipo de trocas o ónus da 
responsabilidade do valor (€) do artigo ou serviço adquirido passa para o comprador, 
que faz a sua avaliação sobre o que considera justo pagar e a sua disponibilidade 
financeira, gerando um clima de total confiança entre quem disponibiliza e quem 
adquire os artigos. 

Este novo paradigma económico, está em linha com as éticas da permacultura que 
servem de base ao grupo HortaFCUL e tem sido testada desde o início nas diferentes 
iniciativas do grupo, sob diferentes formas. Por exemplo, tipicamente, as inscrições nos 
cursos e workshops são efetuados através pagamentos com valores opcionais dentro de 
uma dada gama, ou sob outras formas de retribuição não monetária, contribuindo desta 
forma para uma maior integração e justiça social. Ou seja, dado que nem todos têm as 
mesmas possibilidades económicas, desta forma o valor deixa de ser uma barreira á 
participação.  

A experiência mais interessante é a Banca da Dádiva! Esta banca situada em frente à 
Biblioteca Central recolhe os excedentes provenientes da Horta e convida a comunidade 
da FCUL a levar consigo algumas plantas a troco do valor que cada um atribuí. 
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Apesar do ceticismo inicial, esta banca foi instalada pela primeira vez 
experimentalmente já no ano de 2013, sendo que as plantas são deixadas disponíveis 
ao público sem controlo ou supervisão por parte dos envolvidos no projeto. Esta revelou 
ser uma experiência muito interessante e a repetir devido à forte adesão da 
comunidade.  

No ano de 2014, surgiu o Viveiro da HortaFCUL onde muitas das plantas aqui mantidas 
são fruto de um processo que se inicia com a poda ou transplantação das plantas que se 
encontram na Horta. Este viveiro permitiu manter um número elevado de plantas, 
criando muitos excedentes. 

 

Assim, surge novamente a Banca da Dádiva, desta vez em força e com um carácter mais 
permanente, contribuindo desta forma para fechar ciclos, sendo o rendimento obtido 
aplicado de novo no projeto. Em Outubro de 2015 esta iniciativa regressou para junto 
do C5, provando-se mais uma vez o seu sucesso. 

Nesta nova etapa da Banca, tem sido observada uma enorme adesão por parte da 
comunidade da FCUL, sendo que as plantas disponíveis têm sido repostas 
semanalmente. Para compreendermos o sucesso desta iniciativa, e para que possa ser 
partilhado o resultado da mesma com a comunidade envolvida, decidimos registar o 
número e variedade das plantas disponibilizadas, assim como o valor monetário 
recebido em troca. 

Durante as últimas 4 semanas, foram colocados nesta Banca 52 indivíduos de 14 
espécies de plantas diferentes. Em troca, a HortaFCUL obteve 64,51€, o que representa 
uma média de 1,24€ por planta. Não sendo possível saber ao certo o valor atribuído a 
cada planta é curioso perceber que o preço se aproxima do que é utilizado em muitas 
feiras e eventos em que a HortaFCUL está presente. 
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Com esta mudança de paradigma pretende-se demonstrar que é possível funcionar de 
uma maneira diferente a nível económico, criando um sistema mais justo que assenta 
numa base de confiança entre os intervenientes. Até á data, nunca houve qualquer ato 
de vandalismo, roubo e as plantas “esgotam” ao fim de alguns dias (por vezes horas). 

A HortaFCUL gostaria de agradecer a todos os que têm vindo a contribuir para o sucesso 
desta iniciativa, não só através da aquisição das plantas como através do feedback que 
temos recebido e que tencionamos incorporar. 

 

P’los Guardiões, 

Rui Monteiro e Daniel Lopes 

 


