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Enquadramento 

Como surgiu 

O projeto HortaFCUL teve início na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) em 

Outubro de 2009, dinamizado por um grupo de estudantes interessados na temática da 

permacultura e de como esta poderá providenciar solução para alguns dos actuais problemas 

ecológicos, sociais e económicos. 

Com o apoio da FCUL e dedicação de alguns voluntários, a HortaFCUL pretendia ser um jardim 

comestível junto do edifício C2, um espaço que liga a agricultura ao jardim, com um misto de 

horticultura, ervas aromáticas e árvores de fruto, espaço este que é hoje considerado o 

coração do projeto. 

 

   

 
  

Objetivos 

Este projeto surgiu com a visão de sensibilizar, demonstrar e estudar práticas mais ecológicas, 

baseando-se nas éticas, princípios, estratégias, técnicas e ferramentas propostas pela 

permacultura (ver “Permacultura”). 

Desde o seu início que os guardiões da HortaFCUL se reúnem no início do ano lectivo e co-

criam os objetivos para o projeto nesse ano. O evento é interno ao grupo de pessoas com 
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algum grau de compromisso para com o projeto nesse ano e, ultimamente, tem sido utilizada a 

dinâmica do DragonDreaming (ver “organização interna”).  

 

Para este ano letivo os objetivos são:  

 

  

  

HortaFCUL
2015/16

Cultura

Educar/Sensibilizar - Dinamizar
Arte em associação com a Ciência

Partilha de Conhecimento

Divulgação/

Informação

Educação Ambiental

Centro de Informação e
Divulgação

Auto-
Sustentabilidade

Monitorizar Outputs

Gerar alimento localmente na comunidade FCUL

Conhecer limites/recursos da Horta

Ciclo Completo

Produção Regular (escoamento na FCUL)

Canalização de Excedentes para a FCUL

Compostor a Funcionar

Infra-estruturas e

Ferramentas

Desenvolver estruturas de
apoio à Horta

Criar um espaço permanente
na FCUL

Projectos

HortaFCUL 2.0

Melhorar implementação
das ideias

Social

Crescer Grupos de Trabalho

Harmonia e Transparência
do Grupo HortaFCUL

Madurar o Projecto - Mais Resiliente

Angariação de Pessoas

Dias com Tarefas bem definidas e
organizadas

Resiliência do Grupo HortaFCUL

Ciência

Cursos

Cursos Sistemáticos
de Int. à Permacultura

Recolha e Divulgação de
Dados

Reconhecimento
científico/Credibilidade

Ligação Ciência "normal"
com a Permacultura
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Permacultura  

O conceito "Permacultura" (Permanente + Cultura) data dos anos 70, tendo sido pela primeira 

vez sistematizado pelos australianos Bill Mollison e David Holmgren. É uma abordagem 

holística focada na Ética, que através de Princípios, utiliza Estratégias proactivas com recurso a 

Técnicas e Ferramentas inovadora, para uma Cultura Permanente.  

Apesar de bastante concreta, a Permacultura tem várias definições dependendo da 

experiência e criatividade de quem a define. Uma definição dos autores é: 

  

Permacultura é o planeamento consciente de paisagens que imitam os padrões e 

relações encontradas  na natureza, produzindo abundância de alimentos, estruturas e 

energia para prover necessidades locais. Reúne diversas ideias, habilidades e modos de 

vida que precisam ser redescobertos e desenvolvidos de modo a motivar-nos a mudar 

da condição de consumidores dependentes para de cidadãos produtivos e 

responsáveis. (David Holmgren) 

  

No coração da Permacultura estão as suas “Três Éticas” que são integradas 

incondicionalmente nas atividades desenvolvidas: Cuidar da terra; Cuidar das 

pessoas; Partilhar excedentes. 

 

 
Fonte: http://permacultureprinciples.com/pt/pt_ethics.php 
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Atividades passadas 
Desde 2009, muitas e diversas têm sido as atividades promovidas pelo projeto HortaFCUL. A 

atividade permanente (para além das reuniões periódicas dos guardiões), é a gestão da horta, 

viveiro e compostor. Paralelamente, a HortaFCUL tem facilitado algumas atividades pontuais 

como apresentações do projeto, visitas de alunos de várias escolas, organizações de cursos, 

workshops, conferências e seminários.  

O vídeo “5 anos de HortaFCUL” tenta sumarizar alguns desses 

momentos  - www.youtube.com/watch?v=FfO2bQNXWvE 

Na tabela seguinte estão listas as várias atividades pontuais nos 

primeiros 6 anos de vida da HortaFCUL. ESCOLAS, FORMAÇÃO, APRESENTAÇÕES, CONVÍVIOS, 

COLABORAÇÕES e FEIRAS 

 

ANO MÊS ATIVIDADE PONTUAIS 

2
0

0
9

 Outubro Nascimento do Projeto HortaFCUL 

2
0

1
0

 Janeiro Visita à EPED (Escola Profissional de Educação para o Desenvolvimento), Almada - 

Talk sobre Permacultura e apresentação do projeto HortaFCUL + dicas para 

construção de uma horta na escola (1 turma do 3º ciclo) 

 

 Visita à Escola Secundária José Afonso, Seixal - Talk sobre Permacultura e dicas 

para a construção de uma horta na escola (4 turmas do 2º ciclo - 9º ano) 

  Colaboração na criação da "Horta de Oeiras" 

2
0

1
1

 Novembro Reportagem RTP Portugal Directo na horta da FCUL 

Janeiro Visita da Iniciativa de Transição em Telheiras à horta da FCUL 

 Apresentação: “Ah! Permacultura Em Telheiras!” 

 

Março Participação no Festival 5 Elementos, Oeiras - Construção de um exemplo de uma 

horta de Permacultura 

 

Abril Co-organização no evento Abril Conversas Mil - seminários sobre sustentabilidade, 

FCUL  

  Participação no Dia Aberto da FCUL - visitas de alunos à HortaFCUL 

 

 Construção de uma Espiral de Aromáticas em Telheiras (apoio à Iniciativa de 

Transição de Telheiras) 

2
0

1
2

  Inscrição como Sócios colectivo da Associação "Colher para Semear" 

Abril Participação no Dia Aberto da FCUL - visitas de alunos à HortaFCUL 

 

 I FEIRA - Feira Ecológica Integrante na Realidade Agro-alternativa - HortaFCUL 

 Setembro Visitas guiadas a novos alunos  

 

Outubro Organização de Workshop de Monda (por HortaFCUL - Joana Pimenta & Joana 

Jerónimo) 

 

 Organização de um Encontro da Biodiversidade - Visitas à HortaFCUL centradas na 

Biodiversidade  

  Festa da Horta 

 

Dezembro II FEIRA - Feira Ecológica Integrante na Realidade Agro-alternativa - HortaFCUL 

2 0 1 3
 Fevereiro Organização de Workshop de Poda (por Filipe Maçarico) 

http://www.youtube.com/watch?v=FfO2bQNXWvE
http://www.youtube.com/watch?v=FfO2bQNXWvE
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 Organização de Tertúlia sobre Biomimetismo (por Gil Penha Lopes) 

 

Maio Organização do evento "Convergir para a Sustentabilidade na Universidade de 

Lisboa"  
 Outubro Festa da Horta - Dub/Reggae Free Party 

 

Dezembro Participação na Feira de Natal da AECL - Banca de venda de produtos da HortaFCUL 

 

 Restruturação de terreno junto do C2 para tomilhos e outras ervas aromáticas 

2
0

1
4

 Fevereiro Iniciativa Banca da Dádiva 

Março Organização de Workshop de Bioconstrução (por CanyaViva) 

  Festa da Horta - Equinócio Free Party 

 

 Organização de Workshop de Introdução à Permacultura (por HortaFCUL - Tiago 

Silva e Bernardo Sá Nogueira) 

 Maio Iniciativa Sopa da Horta 

  Visita à HortaFCUL das crianças do Projeto Intendarte-E5G 

  Visita à HortaFCUL de crianças do 1º ciclo 

 Junho Visita à Escola EB1 de Santo António 

 

 Nascimento do Projeto Horta do Baldio - cooperação com a iniciativa "Uma Horta 

em cada esquina" 

  Convívio da HortaFCUL 

 

 Participação no "Mais Pra Menos que Pra Mais" - Hortas Urbanas, Conferencias, 

Performances e concertos 

 

Julho Visita à HortaFCUL de crianças do Jardim de Infância da Junta de Freguesia de 

Alvalade 

 

Outubro Visita à HortaFCUL dos participantes do International Meeting Seeds for the Future 

Tour 

 

 Participação no evento "Convergência de Permacultura", Fundão - Construção e 

Workshop de uma Espiral de Aromáticas 

  Organização do Evento "À conversa com o Prof. Fernando Catarino" 

  Festa da Horta - Hallowgreen 

 

Novembro Participação no evento "Em Pratos Limpos" - Banca de venda de produtos da 

HortaFCUL 

 

 Organização de Workshop Construções Geodésicas (por Sérgio Cohen Arazi) 

 

 Co-Organização do evento "Voices of Transition" - Seminário + Filme 

 

 Organização de Workshop "Uma Horta Permanente - Capacitação em 

Permacultura aplicada" (por HortaFCUL - Tiago Silva & David Avelar) 

– Regeneração de solo e sucessão ecológica 
– Composto e fertilização 
– Podas, mondas e Mulching 
– Água e planeamento de sistema de Rega 

 

 Participação no evento "AstroRecord's SoulParty" - Banca de venda de produtos da 

HortaFCUL 

 

Dezembro Participação na Feira de Natal da AECL - Banca de venda de produtos da HortaFCUL 

 

 Apresentação Oral - XV Simpósio Luso-Espanhol de Nutrição Mineral das Plantas – 

Nutriplanta 2014 

2
0

1
5

 Fevereiro Mãos na Horta – Sistema de Rega 

 Organização de Workshop de Aquaponia (por João Henriques) 
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 Visita à HortaFCUL de crianças - EB de Santo António (jardim Infância) 

  Dia aberto Mãos na Horta – Plantação da Horta 

 
 Fim de semana aberto de Permacultura (Salamandra Dourada) 

 Março Lançamento do website da HortaFCUL 

 

 Organização do Curso de Desenho Aplicado à Permacultura (por Rui Vasques) 

 

 Visita à HortaFCUL de crianças - EB João dos Santos 4ºano 

 

 Visita à HortaFCUL de crianças - EB de Santo António 1º ano 

  Parceria Escola do Lumiar (Alcinda Dourado- PHUAE/Clube Hortices) 

 

Abril Organização do Curso de Introdução à Permacultura (por HortaFCUL - Bernardo Sá 

Nogueira) 

  Visita à HortaFCUL de crianças - colaboração "Ciência Viva nos Pátios" 

 

Maio Participação no Dia Aberto da FCUL - visitas de alunos à HortaFCUL 

 

 Organização do Evento "À conversa com o Prof.ª Maria Amélia Loução" 

 

 Co-organização do evento "The Art of Activism Filmmakink with Ian MacKenzie" 

 

 Participação na Semana Cultural da AEFCL - Banca de venda de produtos da 

HortaFCUL 

 

 Visita à HortaFCUL de crianças - colaboração "Ciência Viva nos Pátios" 

 

 Festa da Horta - Unyoke Sunset Party 

 

Junho Visita à HortaFCUL de crianças - colaboração "Ciência Viva nos Pátios" 

 

 Workshop "construção de um hotel para insectos" (por Andreia Valente) 

 

 Visita à HortaFCUL de crianças - colaboração "Ciência Viva nos Pátios" 

  Convívio da HortaFCUL 

 

Julho Visita à HortaFCUL de crianças - colaboração "Ciência Viva nos Pátios" 

 Setembro Visitas guiadas a novos alunos da FCUL 

 

Outubro Participação no Contact Making Event "Farming with Young People", Country 

Durham, Inglaterra 

 

 Participação na 8ª edição do Greenfest, como parte integrante da apresentação 

"FCUL: caso de sustentabilidade ambiental" 
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Organização interna 

Quem somos 

O projeto HortaFCUL é coordenado e gerido por uma equipa de voluntários, intitulados de 

"Guardiões". Estes representam o primeiro círculo de pessoas, responsáveis pelo projeto, sua 

manutenção e desenvolvimento, através de tomadas de decisão e planificação das atividades 

conjuntas. 

Existe também um segundo círculo de pessoas que colaboram e ajudam em atividades 

pontuais do projeto, aos quais chamamos "Amigos da Horta", que participam com 

regularidade nas nossas atividades. 

O terceiro círculo de pessoas são as que participam nos nossos eventos e workshops, 

partilhando connosco o gosto e interesse pela permacultura. 

Guardiões 

Estes são os atuais guardiões da HortaFCUL: 

    
António Vargas – Guardião 
do Viveiro 

Daniel Lopes – Guardião da 
Tesouraria 

David Avelar – Guardião da 
Comunicação 

Florian Ulm – Guardião do 
Banco de Sementes 

    
Inês Santos – Guardiã da 
Casa  

Íris Mota – Guardiã dos 
Óleos Essenciais 

Júlio Teixeira – Guardião 
do Viveiro 

Madalena Gaspar – 
Guardiã do Mural 

    
Marina Luque – Guardiã da 
Casa 

Miguel Ribeiro – Guardião 
da Horta 

Nuno Fragoeiro – Guardião 
das Sinergias 

Pedro Moreira – Guardião 
da Educação 
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Rebecca Mateus – Guardiã 
da Documentação 

Rui Monteiro  - Guardião  
das Relações Públicas 

Sofia Moinhos – Guardiã 
da Horta 

 

 

Ex-Guardiões 

Alguns dos ex-guardiões prosseguiram os seus estudos, outros iniciaram os seus próprios 

projetos de Permacultura e outros contribuem ativamente para o ensino e divulgação da 

Permacultura: 

 

    
André Janeiro Bernardo Nogueira Euclides Póvoa Filipe Silva 

    
Joana Jerónimo Joana Pimenta João Marques João Ramalho 

  

  

Raquel Vicente Tiago Silva   
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Organização 

O projeto organiza-se segundo um modelo sociocrático não-hierarquizado, com reuniões 

semanais onde todas as decisões são tomadas em grupo pelos guardiões e onde todas as 

ideias, criticas e sugestões são vista com uma mais-valia e uma oportunidade para melhorar as 

nossas técnicas e metodologias. 

Todo o projeto é baseado na vontade dos envolvidos em aprender mais sobre o tema e na sua 

dedicação voluntária à perpetuação de um projeto original e único às futuras gerações de 

estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

 

Planeamento Anual 

Os Guardiões da HortaFCUL realizam um encontro anual, geralmente no início do ano lectivo, 

para reflectir sobre o ano anterior, sonhar e planear o seguinte.  

Nas palavras do mentor desta abordagem, John Croft, o “Dragon Dreaming é uma forma de 

tornar os sonhos realidade.” É uma abordagem para o planeamento estratégico participativo e 

consensual de projetos e organizações comunitárias para o desenvolvimento económico e 

ecologicamente sustentável. Esta técnica permite um feedback rápido, acedendo á inteligência 

colectiva, promovendo a capacidade de adaptação, permitindo que indivíduos e grupo se 

ajustem de forma criativa e positiva. 

  
 

Gestão semanal 

As reuniões de trabalho por serem tão importantes, devem ser momentos de concentração e 

organização, mas também de tranquilidade e alegria. Por outro lado, são excelentes 

oportunidades para podermos crescer como indivíduos e como grupo. Na HortaFCUL temos 

vindo a trabalhar estas ferramentas como forma de desenvolvimento pessoal. 

Geralmente as reuniões realizam-se ao final da tarde, momento em que cada um veio da sua 

atividade profissional e que “transporta” consigo a “carga emocional” dum dia de trabalho (o 

que geralmente dificulta o início da reunião, podendo mesmo levar a alguma desordem). Por 

isso gostamos sempre de abrir o círculo começando desde logo por decidir a que horas iremos 

fechar o círculo.  

• Abertura do círculo 
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Geralmente o facilitador inicia o “ritual” á hora exata do início da reunião para beneficiar 

aqueles que chegaram a horas. Este “ritual” tem o intuito de sincronizar, descontrair e 

preparar o grupo para a reunião. Serve de fronteira entre os acontecimentos externos e 

internos.   

• Os 5 papeis 

Para que o (i) grupo estimule as pessoas a evoluir, (ii) o conhecimento e poder não fiquem 

concentrado numa ou duas pessoas, (iii) haja uma partilha e delegação de responsabilidades 

durante a reunião e (iv) para que a reunião seja bastante produtiva e concentrada, apareceram 

“os cinco papeis”: 

Os cinco papeis simbolizam os 5 dedos que temos numa mão. São papéis voluntários e 

rotativos e servem para as pessoas envolvidas cresçam como pessoas interdependentes, 

treinando cada papel. 

É de grande utilidade para um bom decorrer da reunião e apareceram da necessidade de 

quase todas as pessoas de terem reuniões eficientes (sobretudo ao final de dia de trabalho, 

são comuns aquelas reuniões confusas e ineficientes). Esta tecnologia social potencia reuniões 

que acabem com uma sensação de produtividade e foco.  

 

Almirante (genericamente referido como Facilitador):  

- Escolhido na reunião anterior. Geralmente o Atado (quem escreve a ata); 

- É a pessoa a quem o grupo confia dedicar algum tempo a pensar, preparar e facilitar a 

reunião. Partilha a Ordem de Trabalhos (com respectivos tempos e “oradores” de cada ponto) 

antes da reunião (podendo receber sugestões de alteração da ordem de trabalhos);  

- Antes de iniciar a reunião, garante que são escolhidos os restantes quatro papéis: o 

Acolhedor, o Atado, o Alcoviteiro e o Acertado e que seja definida a hora final da reunião. 

- Dá início à reunião, começando por partilhar a ordem de trabalhos e acolhendo novas 

sugestões. Caso haja algum ponto sugerido, cabe ao facilitador decidir se pode ou não ser 

integrado e decidir quanto tempo é dedicado. 
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- Passa a palavra ao orador do número 1 da Ordem de Concentração e se houver necessidade 

de discussão, decide como a dinamizar: ronda de comentários; método dos 3 paus; etc.; 

controla o tempo. 

- Sempre que se passa ao próximo ponto, fá-lo de forma clara e garante que o ponto anterior 

fica resolvido; 

- No final da reunião, garante que se decide quem será o Almirante da próxima reunião; 

- Encerra a reunião e dá a palavra ao alcoviteiro; 

Acolhedor: 
- É a pessoa a quem o grupo confia cuidar do bom funcionamento da reunião relativamente a 

distúrbios externos. Este é responsável por receber e a enquadrar a(s) pessoa(s) que chega(m) 

enquanto a reunião decorre, de forma a garantir o bom funcionamento da mesma. Outra 

responsabilidade importante é resolver situações alheias à própria reunião, por exemplo: 

alguém que nada tem a ver com a reunião aparece naquele sítio, ou aparece algum segurança 

que quer saber a que horas acaba a reunião, ou está alguém a fazer barulho, ou vai cair um 

meteorito na sala e o acolhedor tem que o desviar.  

Atado: 
- A pessoa em quem o grupo confia redigir a ata e reportar os pontos principais (para que não 

sejam esquecidos ou que possam ser partilhados com os membros ausentes). 

- Pode interromper a reunião sempre que não ficar explicito o que ficou decidido, ou sempre 

que não perceber o que está a acontecer; 

- Responsável por garantir que em cada ponto da “Ordem de Concentração” sejam tomadas 

decisões, definidos responsáveis e estabelecidos prazos. 

Acertado:  
- É a pessoa que o grupo confia que a reunião acaba a horas e que todos os pontos serão 

abordados. Ajuda o facilitador/Almirante a controlar os tempos fazendo pontos de situações. 

Alcoviteiro: 
- É a pessoa que o grupo confia estar atenta aos comportamentos interiores (emocionais, 

estado de espírito) individuais e coletivos, e no final, o grupo, reserva-lhe um momento de 

confiança para que este possa partilhar o que sentiu de forma aberta e transparente.  

- O Alcoviteiro, durante a reunião está atento à dimensão interior dos colegas e vai anotando 

reacções mais ou menos emocionais: Estivemos muito histéricos? Calmos? Pouco ou muito 

eficientes? Houve alguém demasiado falador? Pouco falador? Triste? Eléctrico? Decide o 

alcoviteiro aquilo que quer dizer em “público” e aquilo que quer ou não dizer pessoalmente. 

- Desta forma o grupo recebe um feed-back que de outra maneira dificilmente é partilhado, 

predispondo-se assim a ouvir, aprender e evoluir. Interessante forma de prevenção de 

conflitos. Geralmente, depois de partilhado não é comentado. 

Espaços e Estruturas 

O projeto HortaFCUL começou com um pequeno jardim alimentar junto ao C2, mas hoje em 

dia, os espaços e estruturas que usufruímos encontram-se espalhados e harmonizados no 

campus da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Cada um destes espaços e 

estruturas servem diferentes propósitos e ao mesmo tempo todos são multifuncionais, sendo 
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que em Permacultura, um elemento suporta várias funções e a mesma função é suportada por 

vários elementos.  

De seguida damos a conhecer melhor a origem, história e função que damos a cada um deles 

Horta/Jardim Comestível 

A Horta foi o primeiro espaço criado pelo projeto e desde sempre tem sido considerado o 

coração e ponto máximo do mesmo. Foi criada em 2009, e ao longo do tempo tem sofrido 

sucessivas remodelações e expansões, acompanhando o ritmo de desenvolvimento do projeto. 

Este jardim comestível pode ser visto (de uma maneira simplificada), como a combinação de 

comunidades de forma a aproximar a produção alimentar de uma horta, com o 

enquadramento estético de um jardim, onde acima de tudo, a funcionalidade e interligação do 

sistema são a prioridade traduzindo-se em espaços muito produtivos, pedagógicos, 

ecologicamente responsáveis e enquadrados na paisagem urbana ou rural.  

Possui um pequeno lago, construído em 2010 que, para além conferir diversidade, confere 

paralelamente um conjunto diversificado de serviços, nichos e funções ecológicas que se 

traduzem num jardim comestível mais resiliente e a oportunidade de albergar variadíssimas 

comunidades animais e vegetais aquáticas e respetivos ecótonos. 

Em 2013, a Horta recebeu uma bioconstrução em canas, elevando assim a sua vertente 

estética, criando um espaço de lazer abrigado e possibilitando o crescimento de espécies 

trepadoras, como é o caso dos kiwis. Já em 2015, recebeu um mural ao seu solo. 
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Viveiro 

O Viveiro, também chamado de "Os Bastidores Da Horta", é parte fundamental do projeto. É 

aqui que semeamos e produzimos os nossos pés, que irão mais tarde crescer na Horta. O 

Viveiro consiste numa estufa cedida pelo Departamento de Biologia Vegetal da FCUL onde 

pudemos instalar as nossas sementeiras e onde possuímos desde 2015, em colaboração com 

a UrbanGrow, alguns exemplos de sistemas de cultivo alternativos, como é o caso da 

aquaponía e das culturas verticais, assim como sistemas para criarmos o nosso fertilizante 

biológico, como é o caso do chá de composto. 

 

 

 

 

 

     

 

Casinha 

Com o crescimento do projeto, a gestão do material assim como o seu armazenamento 

tornaram-se assuntos importantes. 

Com o reconhecimento do êxito do projeto e como maneira de o apoiar, a Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa ofereceu-nos uma casa de arrumos no início de 2014, que 

foi pintada e retocada pelos Guardiões 

do projeto e pelos serviços técnicos da 

FCUL. 

Esta casa de arrumos permite-nos 

guardar todo o material que 

necessitamos na manutenção dos 

espaços e estruturas do projeto, e é 

também onde guardamos os registos 

diários da Horta. 

A Casa da Horta encontra-se na 

esplanada do bar do C2, junto à Horta, 

e nela afixamos cartazes dos nossos 

futuros eventos e formações!  

 

http://www.urbangrow.com/
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Domus 

Um Domus é uma estrutura geodésica ancestral, esquecida pela civilização moderna. Este tipo 

de estruturas sempre foi útil ao longo do tempo devido à sua simplicidade, resistência, 

durabilidade e sustentabilidade, para além de serem baratas, fáceis e rápidas de montar. Em 

2014, tivemos o prazer de organizar um workshop de construção geodésica, de onde resultou 

o Domus da HortaFCUL. Esta estrutura foi construída com canas de bambu e tem 

sensivelmente 5 metros de diâmetro e 2,5 de altura no seu ponto mais alto, conseguindo 

suportar o peso de alguns guardiões mais aventureiros. 

Esta estrutura tem como principal função servir futuras formações e eventos da HortaFCUL, no 

entanto ainda se encontra em fase de "retoques finais". 

  
 

Projetos 
O projeto HortaFCUL tem continuamente desenvolvido vários projetos nas mais variadas 

áreas, desde a educação e formação, até ao design ecológico e bio-construcção. Estes projetos 

têm como propósito dinamizar a HortaFCUL e servir os seus objetivos, tentando tornar a 

permacultura cada vez mais numa realidade. 

Desde o seu início, a HortaFCUL tem acumulado projetos de grande sucesso, quer no próprio 

campus da FCUL, quer no exterior. Estes projetos permitem à HortaFCUL contribuir 

activamente para rede nacional de permacultura e hortas urbanas. 

 

Reabilitação do Viveiro 

O viveiro da HortaFCUL é espaço fundamental e essencial para o projeto. No viveiro 

produzimos as nossas plântulas, faltando-nos, no entanto, financiamento para reabilitar este 

espaço e torná-lo mais eficiente e didáctico. 

Em 2014 resolvemos este problema, ganhando financiamento (aprox. 2000€) para esta 

reabilitação, através de um concurso da Universidade de Lisboa de apoio a atividades 

extracurriculares nas faculdades. Assim sendo, e em colaboração com a empresa UrbanGrow, 

uma das entidades com quem a HortaFCUL mantém constante sinergia, o viveiro é composto 

por sistemas inovadores de produção com fertilizantes naturais. 

http://www.urbangrow.com/
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Nesta reabilitação constam 4 novos sistemas: Bamboco, Sistema de Aquaponia – Deep Water 

Culture, Mesa de Marés, Sistema de Bioponia - Green Power.  

 

Mural Didáctico 

 

 
 

Consciente da importância do recurso natural “SOLO” no geral, e em particular para o projeto 

HortaFCUL, convidou o grupo de investigação Plant-Soil Ecology do CE3C e, através da 

iniciativa ArteViral, o artista "MONK.ey" para co-criar uma obra de arte em homenagem ao 

solo, como se de um prolongamento da horta se tratasse, tornando visível a sua componente 

subterrânea. 

Arte e Ciência 

Porque cada elemento na HortaFCUL tem várias funções, este mural pretende estar na 

interface arte-ciência, numa relação de grande sinergia entre o conhecimento científico sobre 

os constituintes do solo e a criatividade das artes gráficas. O processo colaborativo, que levou 

vários meses, mostrou-se muito produtivo e desafiante, na medida em que foi necessário 

transferir conhecimento da complexidade do solo dos cientistas para o artista, para que este 

pudesse criar uma obra minimamente informativa e cientificamente exata. 

O Mural 

O Mural tem como objetivo comunicar o conhecimento científico sobre os constituintes do 

solo da horta, a sua génese, a sua sucessão eco/geológica e a evolução da Vida através da arte. 
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A visão é um ter mural artístico que proporcione uma atmosfera de criatividade, alegria e 

curiosidade e comunique a articulação entre a:  

i) Diversidade de elementos e estrutura do solo, nomeadamente o seu Sistema Geológico 

(Rochas e pedras;; Argila; Sílica; Matéria orgânica; Fósseis; Azoto; Carbono; Oxigénio) o 

Sistema Biológico: Raízes (aprumadas, fasciculadas, tubérculos); Micorrizas; Invertebrados; 

Bactérias; Fungos e as relações entre estes elementos, Sistema Hidrológico (Água) e  Ciclos. 

ii) Sucessão ecológica e geológica do solo, desde a meteorização da rocha mãe, o 

aparecimento de minerais e nutrientes ao surgimento da vida nas suas várias formas em seres 

cada vez mais complexos. 

iii) Evolução da Vida desde o BigBang, passando pelo caldo primitivo, o aparecimento das 

bactérias que originaram os seres eucariotas, até à atual diversidade de fungos, plantas e 

animais. 

Realização 

Tendo a Assembleia Geral das Nações Unidas declarado 2015 o Ano internacional dos Solos 

(www.fao.org/soils-2015), a HortaFCUL decidiu assim implementar este ano o projeto com o 

apoio financeiro para atividades extracurriculares da Universidade de Lisboa. Desde 2009 que 

temos vindo a trabalhar o solo da horta, transformando-o de um solo argiloso e sem estrutura 

no que é hoje.  

  

  
 

Óleos Essenciais 
  

O projeto HortaFCUL pretende diversificar o destino dado à nossa produção. Através do 

financiamento da Universidade de Lisboa para atividades extracurriculares, a HortaFCUL 
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começou a produzir os seus óleos essenciais, provenientes das plantas presentes no nosso 

jardim alimentício. 

  
 

A extracção dos óleos essenciais tem também como objectivo a sensibilização para o uso deste 

produto, visando: 

i) aumentar o conhecimento sobre os Óleos Essenciais; 

ii) promover o estudo dos componentes celulares e aplicação de novas receitas com diferentes 

óleos; 

iii) incentivar a comunidade académica a descobrir e criar vínculos com natureza e a contatar 

com a diversidade de utilizações desses óleos. 

 

Banco de Sementes 
  

A criação do Banco de Sementes da HortaFCUL permite-nos conservar as nossas sementes e 

dar-nos-á independência em relação às empresas produtoras de sementes, permitindo ao 

projeto HortaFCUL produzir as suas próprias sementes de qualidade e conservando as 

sementes nativas, conhecidas como sementes crioulas, numa tentativa de aumentar a 

diversidade e variabilidade das nossas culturas. 

Este banco tem ainda por objectivo colaborar com Banco de Sementes do Jardim Botânico da 

Universidade de Lisboa e com a Associação "Colher para Semear" (da qual a HortaFCUL é sócio 

guardião), armazenando sementes, de modo a evitar que certas culturas Portuguesas 

desapareçam. 

O Banco de Sementes HortaFCUL é ainda uma oportunidade de fazer trocas de sementes com 

outros bancos e obter uma maior diversidade de plantas no nosso jardim alimentício. 

http://www.mnhnc.ulisboa.pt/portal/page?_pageid=418,1391161&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.mnhnc.ulisboa.pt/portal/page?_pageid=418,1391161&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://colherparasemear.wordpress.com/
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HortaFCUL 2.0 
  

A HortaFCUL encontra-se de momento a trabalhar no projeto para o seu novo espaço, dado o 

grande desenvolvimento e crescimento do projeto. Pretendemos expandir a nossa área 

de jardim comestível de modo possibilitar a inclusão de outros elementos de design 

importantes em Permacultura, aumentar a sua área de produção e alcançar objetivos maiores. 

Uma maior área permitirá ao projeto aumentar a produção alimentar assim como criar mais 

espaços sociais e pedagógicos, reabilitando uma zona do campus da FCUL. Este será um 

espaço que incluirá desde zonas de bosque alimentares, até zonas sociais e comunitárias, 

áreas de cultivo vertical e muitos outros elementos. 
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Educação e Formação 

Escolas 

As crianças são o futuro. É nelas que apostamos para mudar o mundo e, por isso, as atividades 

com escolas têm sido uma prioridade do projeto. Sabemos que a educação é fundamental para 

mudar as mentalidades e também sabemos que as crianças são um bom mensageiro das 

nossas ideias até aos pais, professores e outros colegas. Assim, através de visitas guiadas à 

Jardim comestível com pequenas dinâmicas adaptadas ao ano de escolaridade ou mesmo com 

idas da HortaFCUL à escola para desenvolver pequenas iniciativas, tentamos fazer parte de 

uma mudança mostrando o que fazemos, como fazemos e como eles também podem fazer. 

A HortaFCUL e as Escolas 

A HortaFCUL colabora com escolas desde o seu início. É uma atividade não programada dado 

que são desde sempre as escolas que nos têm contatado. A experiência de trabalhar com os 

mais novos tem sido uma mais-valia para o projeto e uma oportunidade de começar cedo a 

educar as gerações futuras para os problemas ecológicos, sociais e económicos que ameaçam 

a nossa sustentabilidade e a conservação da biodiversidade. O contacto das escolas com a 

HortaFCUL tem como principal objectivo dar a conhecer aos mais jovens alguns princípios 

básicos da Permacultura, assim como das técnicas e métodos que aplicamos no nosso jardim 

alimentício. Através de diferentes dinâmicas mostramos e ensinamos como produzir 

naturalmente alguns dos vegetais presentes na nossa alimentação e onde podem ser eles 

próprios a executar algumas das tarefas necessárias à manutenção de uma horta urbana e 

biológica, ou até mesmo como eles a podem com simplicidade fazer em casa. 

A HortaFCUL recebe turmas de todos os anos de escolaridade, adaptando as suas dinâmicas a 

estas mesmas circunstâncias, assim como ao formato da colaboração com a escola. 

Desde 2009 já recebemos 12 escolas, num total de cerca de 240 crianças. 

As escolas têm vindo a colaborar connosco nos seguintes formatos: 

Visitas à HortaFCUL 

As visitas de estudo ao nosso jardim são o tipo de colaboração que temos desenvolvido mais, 

uma vez que, estando na Horta, os alunos poderão ter a possibilidade de interagir com o 

espaço e com as atividades diárias da horta, como por exemplo aprender a plantar pés de 

diversos vegetais, aprender a observar a biodiversidade que podemos encontrar no jardim e 

perceber todo o contexto e ideologia por trás do projeto. 

 As visitas guiadas à HortaFCUL são gratuitas, tendo os alunos apenas de trazer boa disposição, 

alegria e acima de tudo, vontade de sujar as mãos. Os horários destas visitas assim como a sua 

duração são muito flexíveis, dependendo do objectivo da visita e do interesse da escola. 
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Visitas da HortaFCUL à Escola 

Devido a diferentes factores, muitas vezes as escolas não têm a possibilidade de nos vir visitar 

ou torna-se menos importante no caso das escolas já terem alguma horta ou projeto escolar 

neste sentido. Nos casos em que a escola não pode vir à Horta, a Horta poderá ir até elas, 

apresentando as éticas e princípios aplicados na Permacultura, assim como as metodologias 

que usamos no nosso jardim. Muitas das vezes, estas atividades em sala de aula são também 

suportadas com dinâmicas de aprendizagem ao ar livre, tentando explicar aos alunos algumas 

questões mais práticas da Permacultura e hortas urbanas. 

  
 

Neste contexto, muitas escolas têm também os seus espaços verdes, e mesmo algumas delas 

chegam a ter projetos de hortas comunitárias ou de carácter didáctico. A HortaFCUL também 



HortaFCUL – Seis anos de Permacultura Universitária 
  

Outubro de 2009 a 2015                                                                                                                                                24 

 

se disponibiliza a ir a estas escolas oferecer um pouco de "know-how" sobre Permacultura e 

tudo que ela engloba, ajudando assim a dinamizar espaços verdes ou projetos já existentes na 

escola sobre esta temática. 

Estas visitas são tendencialmente gratuitas, sendo apenas pedido a cobertura do custo do 

transporte da equipa até à escola, quando necessário. 

  

A Escola de São João veio à Horta 

Após visita à HortaFCUL, os alunos da escola de São João elaboraram um texto sobre o que 

viram, fizeram e sentiram durante esta visita. Aqui está o interessante relato feito por eles: 

"Partimos da escola às 13h30m, no autocarro Alfacinhas. Fomos acompanhados pela Luizinha, pela 

avozinha Nanda e pela professora Dulce. Saímos no Campo Grande e fomos a pé até ao Edifício C2 

da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. À nossa espera estavam: a Carina da 

Escola Ciência Viva, O Dr. David Avelar e três colegas dele (o Pedro, o Rui e o Daniel). Fizemos a 

nossa apresentação dentro da casa de canas que havia perto da horta. Fomos divididos em grupos 

de quatro alunos para melhor explorarmos a horta. Cada guia foi explicando ao seu grupo o que 

havia na horta e nós íamos tirando apontamentos e recolhendo amostras. Na horta vimos: Lúcia 

lima, pepino, alcachofra, papiro, cerejeira, alfazema, cana-de-açúcar, yuca, faveira, morangueiro, 

trepadeira, chá de príncipe, hortelã, alho francês, nabiças, brócolos e uma amendoeira. No meio da 

horta havia um lago com peixes, girinos, rãs e estava coberta de palha para conservar a humidade 

de terra e evitar as ervas daninhas. Não era um terreno liso, tinha montinhos para aumentar o 

espaço de cultivo, e para melhor expor as plantas ao sol. Ficamos a saber que os morangueiros 

devem ser colocados no sítio mais soalheiro da horta. Se os colocarmos em sítio com pouco sol eles 

crescem mais mas não dão fruto. 

A seguir fomos às estufas, onde havia plantas com um sistema de rega automático. Algumas eram 

cultivadas sem terra (aeroponia). Outras eram cultivadas na água (aquaponia). Também vimos 

uma consociação entre os peixes e as plantas. Concluímos que as plantas da estufa eram para fazer 

experiências. Vimos o composto mas algum ainda não estava completamente feito. Respondemos 

às perguntas que nos fizeram sobre a horta. Tiramos fotos e voltamos para o autocarro para 

regressarmos à escola. Foi uma tarde muito bem passada e aprendemos muito mais coisas sobre a 

horta e as plantas que nela se cultivam." 

 

Escolas 2015/2016 

Algumas das escolas já são repetentes, como o caso da escola vizinha da FCUL EB Santo 

António e outras vêm por meio da colaboração (já confirmada para este ano) do projeto 

Ciência Viva nos Pátios. 

Para além destas, este ano já fomos contatados e reunimos com os responsáveis da Escola 

Secundária Padre António Vieira e do Colégio Pedro Arrupe.  

Cursos e Workshops 

A HortaFCUL tenta ser um projeto de divulgação e sensibilização, onde as pessoas possam 

aprender um pouco mais. Os nossos workshops e Cursos são o momento ideal para aprender 
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mais sobre as diferentes técnicas e métodos aplicados em Permacultura, em especial no nosso 

jardim comestível. 

Os nossos eventos, desde de convívios, conferências e feiras, ajudam não só a divulgar as 

nossas ideias, como também a estabelecer novas colaborações e a gerar a receita necessária à 

manutenção e evolução do projeto. 

  
Os nossos workshops de curta duração, onde se podem aprender e aperfeiçoar diferentes 

técnicas aplicadas na Permacultura e na construção e gestão de hortas urbanas. As formações 

distinguem-se dos workshop pelo seu carácter mais prolongado, abordando um maior número 

de temáticas e tentando dar uma visão mais holística e integrada sobre os diversos aspectos 

abordados. 
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Sinergias 

"Acção conjunta de coisas, pessoas ou organizações, com vista a obter um 

resultado superior ao obtido isoladamente por cada uma das partes."  
in Dicionário de Língua Portuguesa, Porto Editora 

  

Desde o início do projeto que a HortaFCUL tem tentado ser um pólo de atracção de pessoas, 

organizações e outro tipo de iniciativas. Atual mente somos um ponto de contacto entre 

diferentes projetos e associações exteriores a ela. Todas estas sinergias permitem o projeto 

crescer e chegar a um maior número de interessados, criando ao mesmo tempo 

oportunidades para toda esta rede de projetos, iniciativas e entidades!! 

  

Horta do Baldio  
A Horta do Baldio é hoje a maior "semente" do projeto 

HortaFCUL, representando um perfeito exemplo de como a 

permacultura e agricultura biológica e integrada pode e deve 

ser utilizada em ambiente urbano. 

  

Como surgiu? 

A Horta do Baldio surgiu no âmbito de um projeto criado por 4 

entidades: Horta do CNN, UrbanGrow, Wake Seeds e a Rumo 

do Fumo. Este projeto, de nome "Uma Horta Em Cada 

Esquina", tinha por objectivo criar cinco hortas comunitárias pela região de Lisboa. A 

HortaFCUL em parceria com a Vera Montero arrancou com uma destas hortas urbanas, dando-

lhe o nome de "Horta do Baldio" e hoje em dia é, das cinco hortas, a única que se mantém 

activa. A Horta do Baldio tem assim o objectivo de tornar-se um exemplo de uma comunidade 

de permacultura Urbana. 

 
 

O que é a Horta do Baldio? 

Esta horta comunitária urbana assenta também nos pilares da permacultura e conta com uma 

comunidade de pessoas de todas as idades interessadas em praticar agricultura urbana dentro 

da cidade de Lisboa. É um projeto aberto a todos os que queiram participar. A horta no baldio 

http://hortafcul.wix.com/home#!horta-do-baldio/c1e2a
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produz alguns vegetais, ervas aromáticas e frutos para consumo dos participantes, mas mais 

importante é a oportunidade de fabricar solo fértil e uma comunidade de pessoas mais 

saudável e resiliente em pleno centro de Lisboa. 

  
  

Onde fica? 

A Horta do Baldio situa-se no Campo Pequeno, mesmo junto à Linha de Comboio. Os acessos a 

horta encontram-se na Rua João Villaret e no final da Rua de Entrecampos (por baixo da ponte 

pedonal). 

 

Goji Infusions 

Como surgiu? 

A Goji Infusions foi criada por Íris Mota, uma estudante 

do curso de biologia na FCUL, através do seu gosto pela 

natureza e motivação para tornar o mundo mais 

natural e sustentável. Em 2014, tal sentimento foi 

aprofundado quando decidiu juntar-se à HortaFCUL e 

aprender como se gerem recursos naturais vegetais 

através da Permacultura. 

 

O que faz? 

A Goji Infusions pretende promover, no nosso quotidiano, a utilização e aplicação de diversos 

recursos naturais, com maior incidência nas plantas aromáticas e medicinas, pretendendo 

assim tornarmo-nos mais sustentáveis e saudáveis! Hoje, uma das suas principais áreas de 

trabalho é a extracção artesanal de óleos essenciais (de plantas da HortaFCUL e não só) de 

modo a obter outros produtos (bálsamos hidratantes) e estudar os compostos químicos neles 

presentes. A Goji Infusions tem ainda por objectivo aumentar o conhecimento e sensibilização 

sobre a aromaterapia. 

http://hortafcul.wix.com/home#!gojiinfusions/cg6j


HortaFCUL – Seis anos de Permacultura Universitária 
  

Outubro de 2009 a 2015                                                                                                                                                28 

 

  
  

Procedimentos utilizados na extracção dos Óleos Essenciais 

  

Onde encontrar / Contatar? 

A Goji Infusions não possuí ainda um espaço físico, sendo que poderão encontrar a 

responsável pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em feiras onde a 

HortaFCUL esteja presente ou ainda contatar através do facebook! 

  

Vegan Lovers 

O que é o projeto Vegan Lovers? 

O projeto Vegan Lovers nasce como uma acção de sensibilização 

para uma alimentação mais equilibrada, sustentável e consciente. 

Através da realização de formações/workshops, da divulgação de 

informação no âmbito da alimentação natural e da confecção de 

refeições isentas de produtos de origem animal, a Vegan Lovers 

pretende consciencializar a comunidade para a mudança alimentar 

e os benefícios de uma alimentação vegana. 

Sinergia com a HortaFCUL!! 

Tendo a HortaFCUL como objectivo a promoção e divulgação dos produtos obtidos a partir da 

práticas de Permacultura, a Vegan Lovers utiliza alguns dos produtos biológicos que a horta 

dispõe dando a conhecer à comunidade os benefícios da utilização de produtos biológicos, 

através de refeições veganas, sais integrais de ervas, azeites aromáticos, infusões de ervas 

aromáticas, etc. 

  

Esta parceria consiste na criação de diversas sinergias e promoção simultânea dos dois 

projetos, considerando que ambos pretendem o desenvolvimento de uma sociedade mais 

consciente e sustentável! Menu Vegan Lovers 

 

http://media.wix.com/ugd/9ca444_4a98315520ac46b5b0c0beb1ee300d8c.pdf
http://hortafcul.wix.com/home#!vegan-lovers/c1hx6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.356400531232590.1073741832.351309301741713&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.356400531232590.1073741832.351309301741713&type=3


HortaFCUL – Seis anos de Permacultura Universitária 
  

Outubro de 2009 a 2015                                                                                                                                                29 

 

Transição Universitária  

Tendo consciência que atravessamos uma 

altura de incertezas quanto à estabilidade 

futura no planeta, sabendo que nos 

aguardam desafios que teremos que 

ultrapassar da forma sustentável para 

garantir a nossa sobrevivência, porque não sonharmos que podemos co-criar um futuro bem 

mais positivo… uma boa vivência! A ideia de “transição” como conceito de iniciativa resulta da 

reflexão sobre dois temas de extrema importância na atual idade, o pico do petróleo e as 

alterações climáticas. Em Totnes, Inglaterra, surge em 2005 o primeiro movimento oficial. 

Desde então, tem vindo a inspirar o aparecimento de diversas iniciativas por todo o mundo. 

 

O que é o TU-FCUL? 

O "TU-FCUL" é uma iniciativa de Transição Universitária na Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa que tem como objectivo contribuir para a evolução da sustentabilidade 

e resiliência económica e académica da faculdade através da evolução das relações 

interpessoais de professores, alunos, funcionários e comunidade científica nesta instituição 

secular, agora no séc. XXI. Pretende incentivar em particular outras entidades da academia a 

iniciarem os seus movimentos "TU's", para juntos criar uma rede universitária inspiradora de 

transição activa e consciente! 

Reconhecendo que é um privilégio estar num local de reflexão, debate, aprendizagem e 

produção de conhecimento por “excelência”, suportado pela sociedade, devemos 

proactivamente contribuir para o futuro deste espaço, instituição e sociedade. 

  

Este movimento, pretende facilitar variadíssimas 

acções que surjam organicamente, como por 

exemplo, contribuir para um consumo energético 

eficiente, reconectar as pessoas entre elas e com o 

resto da Natureza, reduzir os sistemas lineares que 

produzem resíduos e fechar ciclos, repensar os 

nossos hábitos de transporte e incentivar a 

produção e o consumo local tendo como o melhor 

exemplo, o laboratório vivo de Permacultura que é 

o projeto HortaFCUL.  

Para mais informações sobre o TU-FCUL:  http://www.tu-fcul.net/ 

 

Rede CONVERGIR 

A Rede CONVERGIR pretende mapear todos os projetos 

sustentáveis e inspiradores para que em rede possamos 

cooperar, potenciar as nossas sinergias e contribuir para 

http://hortafcul.wix.com/home#!transio-universitria-tu---fcul/csfa
http://www.tu-fcul.net/
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uma sociedade equilibrada e uma vida humana em harmonia com o meio envolvente.  

Procura interligar projetos que nas suas atividades promovam a reflexão e tomada de 

consciência por parte de cada ser humano do seu papel na sociedade e na natureza, 

estimulando uma atitude crítica, construtiva, activa e emancipada. 

A HortaFCUL é um nódulo que procura sinergias com outros projetos da rede. 

Para mais informações sobre a Rede CONVERGIR: http://www.redeconvergir.net/ 

 

 

Projeto Irmão - Universidade de Massachusetts  
The UMass Permaculture Initiative is 

changing the way students interact with their 

food and surroundings with the creation of 

on-campus permaculture gardens. Started in 

2010, this initiative has brought together 

students from all academic realms, as well as 

faculty, staff, and community members to 

convert underutilized grass lawns on the 

campus into edible, educational, and biodiverse gardens. The Franklin Permaculture Garden, 

located on a quarter-acre plot adjacent to Franklin Dining Commons, is one of the first student-

led permaculture gardens on a public university campus in the nation that supplies food 

directly to its campus dining services.      

UMass Permaculture at a Glance 

Gardens: Since the initial student proposal in 2009, the UMass Permaculture Initiative has 

created 4 edible, educational, and biodiverse permaculture gardens on campus. Starting with 

our flagship Franklin permaculture garden, we transformed the 12,000 ft2 grass lawn into a 

beautiful and highly productive garden. The following year we demonstrated the regenerative 

capacity of permaculture with the Berkshire Garden, located on a formerly degraded, barren, 

http://www.redeconvergir.net/
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eroded piece of land, converting it into a healthy, inviting edible-scape. Our most recent 

garden was built at the Chancellor’s Hillside house, per request of Chancellor Subaswammy 

and his wife, Mala, highlighting their family’s heritage and home country with species from 

India.  

 

Volunteers: To date, the gardens have involved over 2,500 volunteers, including students, 

staff, faculty, and local community members and organizations. We’ve incorporated over 1.5 

million pounds of UMass compost, recycled cardboard, and wood chips. 

Student involvement: Our program serves as a source of inspiration and an outlet for 

involvement for countless students.  The gardens are designed and implemented by the 

student-led Permaculture Committee; a group of passionate students that engage and educate 

the campus community about permaculture and sustainability. 

Harvests: We’ve harvested almost 4,500 pounds total of local, sustainable, healthy produce to 

UMass Dining Services. 

Plant diversity: We have planted over 2000 fruit trees, berry bushes, herbs, flowers and 

vegetables, including an incredible diversity of over 200 different species. 

Awards and Recognition: UMass Permaculture has won 8 national awards, including the White 

House Campus Champions of Change Challenge, for which we were voted the #1 college / 

university project by White House judges and the public, and invited to Washington DC for a 

special event with President Barack Obama in March, 2012. 

Conference:  We host an annual conference, where over 160 participants from international 

colleges, universities, and businesses have come to learn why and how permaculture design is 

being used as the guiding framework for some of the most cutting edge sustainability 

programs around the world. 

Sustainability Staff: The Sustainability Department includes 3 full time and 1 part time staff, as 

well as 8 student interns. Many of the staff members for UMass Dining's sustainability 

department are either current students or are graduates of the university who are involved in 

the UMass Permaculture Initiative.  UMass Dining also provides funding for the development 

of campus gardens, and produce is prepared and served in the Dining Commons each day. 



HortaFCUL – Seis anos de Permacultura Universitária 
  

Outubro de 2009 a 2015                                                                                                                                                32 

 

Documentary series: This documentary 

series gives us a chance to tell our story in 

an engaging way in the hopes of 

spreading the word about the 

transformative power of permaculture. 

This documentary demonstrates that our 

permaculture initiative is not just about 

growing food, but more importantly about 

growing community and changing 

paradigms. Watch our documentary series 

More information: http://www.umassdining.com/sustainability/permaculture 

 

 

 

 

  

http://www.umassdining.com/sustainability/permaculture/documentary
http://www.umassdining.com/sustainability/permaculture
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Comunicação 
 

Comunicação interna 
- Mailing-list dos guardiões (guardioes-da-horta-fcul@googlegroups.com) 

- Pastas na cloud (Google Drive + DropBox) 

- Dossier da horta 

- Reuniões presenciais semanais 

 

Comunicação externa 
- E-mail oficial (hortafcul@gmail.com) 

- Mailing-list dos amigos da HortaFCUL  (horta-da-fcul@googlegroups.com) 

- Website oficial (www.hortafcul.wix.com/home) 

- Facebook (www.facebook.com/hortafcul) 

- Artigos vários 

 

 

Publicações 

 

O Mural HortaFCUL 

in Newsletter FCUL, Outubro 2015 

Para celebrar a criação do Mural e homenagear o recurso solo, a HortaFCUL publicou um artigo na 

newsletter da FCUL. Consciente da importância deste recurso natural no geral, e em particular para a 

sua horta, convidou o grupo de investigação Plant-Soil Ecology do CE3C e, através da iniciativa ArteViral, 

o artista "MONK.ey" para cocriar uma obra de arte em homenagem ao solo, como se de um 

prolongamento da horta se tratasse, tornando visível a sua componente subterrânea. PDF  

 

mailto:guardioes-da-horta-fcul@googlegroups.com
mailto:hortafcul@gmail.com
mailto:horta-da-fcul@googlegroups.com
http://www.hortafcul.wix.com/home
http://www.facebook.com/hortafcul
http://www.fc.ul.pt/noticia/06-10-2015/o-mural-hortafcul
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Nurturing plants in the Permaculture way: The HortaFCUL case study. 

in XV Simpósio Luso-Espanhol de Nutrição Mineral das Plantas, Dezembro 2014 

A HortaFCUL foi convidada para apresentar o seu projeto neste simpósio. A convite da prof. Cristina 

Cruz, a HortaFCUL produziu um artigo explicativo de como aplica as éticas e princípios da permacultura 

e também levantou o véu de algumas das suas futuras atividades e iniciativas. Dá uma olhada! PDF 

 

Universidade de Lisboa apoia a HortaFCUL 

in Newsletter FCUL, 2014 

A HortaFCUL ganhou financiamento da Universidade de Lisboa através de um concurso de apoios para 

atividades extracurriculares. Com este orçamento a HortaFCUL comprometeu-se a realizar 5 projetos 

diferentes. Se quiseres saber quais, consulta este artigo. PDF 

 

Dragon Dreaming da HortaFCUL 2014 

in Newsletter FCUL,  

O "Dragon Dreaming" é uma das metodologia usada para planear o futuro da HortaFCUL. Esta 

ferramenta permite através de sonhos individuais e planeamento de grupo desenvolver e coordenar o 

projeto. Se quiseres saber como foi a nossa sessão de "Dragon Dreaming", podes fazê-lo consultando 

este artigo. PDF 

 

HortaFCUL - uma reflexão sobre o ano lectivo 2013/2014 

in Newsletter FCUL 

Este artigo apresenta as atividades mais importantes do projeto HortaFCUL durante o ano lectivo de 

2013-2014, assim como uma resumida descrição de cada uma delas. Se estiveres interessado em saber 

como foram as atividades que desenvolvemos neste período, dá uma vista de olhos neste artigo. PDF 

 

FCUL em Transição... ou não? 

in IMPROP - Jornal da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa, Setembro, nº3 

A Transição Universitária – TU-FCUL foi uma iniciativa lançada com o apoio da HortaFCUL. Este artigo 

que nos fala do que é a Transição e de como este movimento poderá ser aplicada na FCUL foi uma das 

primeiras publicações do grupo de transição universitária da Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa. PDF 

  

"Abril Conversas Mil" 

in IMPROP - Jornal da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa, Junho, nº2 

O "Abril Conversas Mil" foi um seminário organizado pela AEFCL, SIM-UL, NEBULis e a HortaFCUL. Este 

ciclo de debates girou à volta das várias áreas da sustentabilidade, desde a energia, à produção 

alimentar. Lê este artigo se quiseres saber mais sobre o que se passou neste evento. PDF 

  

A Permacultura na FCUL 

in IMPROP - Jornal da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa, Março, nº1 

Esta pequena entrevista à HortaFCUL foi a nossa primeira comunicação. Através das perguntas de João 

Reis, o ex-Guardião Filipe Silva deu a conhecer o início do projeto os seu principais objetivos e muito 

mais. Lê este artigo para saberes mais sobre o início do projeto. PDF 

 

 

Videos 

HortaFCUL no Nutriplanta 

http://media.wix.com/ugd/9ca444_490ba89b32cb44a296257013b19f3fcc.pdf
http://media.wix.com/ugd/9ca444_ec83b69af6784c2c94511bd983738317.pdf
http://media.wix.com/ugd/9ca444_06a8043e3b34454197698a0a6e93100d.pdf
http://media.wix.com/ugd/9ca444_94d59c56c9a4435fa9282c1e1c8eebf7.pdf
http://media.wix.com/ugd/9ca444_e56471f0e6d547f7a8183c41603687e7.pdf
http://media.wix.com/ugd/9ca444_9adbe9e4143d461fa609dec33613ee06.pdf
http://media.wix.com/ugd/9ca444_4923a526edee4770a523907efe89c521.pdf
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by HortaFCUL, Dezembro, 2014 

A HortaFCUL participou no Nutriplanta 2014, XV Simpósio Luso-Espanhol de Nutrição 

Mineral em Plantas, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Este vídeo 

possuí excertos da nossa comunicação oral no simpósio que ficou a cargo do Guardião 

Pedro Moreira. Ver Vídeo. 

 

Um mergulho no nosso Lago 

by Sofia Moinhos, Dezembro, 2014 

O Lago do nosso jardim é hoje um ecossistema fundamental, tendo-se tornado num 

local de alta biodiversidade, tanto animal como vegetal. Vem conhecer melhor o nosso 

lago neste mergulho ao seu interior. Ver Vídeo. 

 

"5 Anos de HortaFCUL" - uma composição fotográfica 

by Daniel Lopes e Madalena Gaspar, Dezembro, 2014 

Os últimos 5 anos foram cheios de desafios e desenvolvimentos, diversão e 

descobrimentos... Acompanhem-nos nesta elucidante viagem fotográfica pela Estória 

da Horta na FCUL. Ver Vídeo. 

 

Uma Horta na FCUL 

by Inês Samorano Pina, Maio, 2014 

Uma futura jornalista visitou-nos, tendo desta visita resultado uma interessante 

reportagem. A missão de dar a conhecer a horta ficou a cargo da Guardiã Madalena 

Gaspar. Ver Vídeo. 

 

Pelos Caminhos da Permacultura 

by Paulo Bicudo, 2011 

O passeio começa num vale da cidade de Lisboa, passa por Sintra, segue para sul a 

uma Aldeia no Alentejo, perde-se no emaranhado de terrenos baldios onde belas silvas 

crescem, são regadas e florescem e ao minuto 23, termina na HortaFCUL. Caminhos 

guiados pela terra que cuida de nós. Ver Vídeo 

 

A RTP veio à HortaFCUL 

in Portugal em Directo, RTP, Novembro, 2010 

A RTP desafiou a HortaFCUL para uma reportagem sobre a nossa Horta e exemplos 

práticos de como as pessoas poderão começar a produzir parte dos seus alimentos em 

casa, tanto em jardins como em varandas. O Guardião Tiago Silva foi a cara do projeto 

perante as camaras, levando a mensagem a quem está em casa. Parte 1. Parte 2.  

https://www.youtube.com/watch?v=d37kAPw6cpk
https://www.youtube.com/watch?v=8L26uB07cpY
https://www.youtube.com/watch?v=FfO2bQNXWvE
https://www.youtube.com/watch?v=eGgqsnIKIT4
https://vimeo.com/26377888
https://www.youtube.com/watch?v=UHifd9uMQ10
https://www.youtube.com/watch?v=Xp3IQyDlQ7s
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