
Caro professor, 

Vemos a universidade não apenas como um centro de formação científica e profissional, mas 

também como um espaço que promove a cultura e o desenvolvimento social e que deverá 

estar na linha da frente na construção de novos paradigmas da vida em sociedade. 

Neste âmbito, e por considerar que a instituição que frequentamos carece de um espaço de 

vivência comum e de partilha entre os vários agentes que integram a vida da faculdade, um 

grupo de alunos de diversos cursos da FCUL, propõe-se a dinamizar uma das várias área verdes 

existentes no campus, através do desenvolvimento, adaptação e aplicação do conceito de 

horta urbana. 

O conceito de Horta Urbana tem assumido particular relevância no debate sobre o 

desenvolvimento sustentável, na medida em que permite reaproximar a produção de bens do 

seu consumo, reduzindo os desperdícios energéticos, os custos associados ao ciclo produtivo e 

tornando esses mesmos bens mais acessíveis a toda a população. É de realçar o notável 

sucesso revelado por experiências de cariz similar em cidades europeias, australianas, 

americanas, inclusive portuguesas, como Lisboa ou Coimbra, promovidas por associações 

locais ou mesmo por Câmaras Municipais. 

Considerando o acima referido sobre o papel da Universidade na sociedade, perspectiva com a 

qual pensamos que estará de acordo, acreditamos que a criação de um projecto inovador 

desta natureza no seio da FCUL teria um forte impacto, quer na vida interna da faculdade, quer 

em termos de projecção da instituição junto das organizações e instituições que têm 

desenvolvido projectos semelhantes. 

O projecto, constituído por uma horta inserida num contexto urbano/universitário (em plena 

cidade de Lisboa), demonstraria a possibilidade de integrar a produção de alimentos na 

jardinagem para efeitos decorativos, em detrimento da tradicional relva, de um modo 

sustentável, procurando mimetizar o que ocorre no mundo natural e reduzindo ao máximo os 

custos de manutenção, mas assegurando sempre uma forte componente estética. O espaço 

deveria adoptar um carácter educativo, lúdico e cultural, fomentando a pro-actividade em 

relação a questões como auto-suficiência alimentar e energética, assuntos determinantes no 

presente, tendo em vista os problemas ambientais com que o ser humano se depara. 

É objectivo assumido que a construção e manutenção da horta envolvam docentes, não 

docentes e estudantes, bem como os novos estudantes recebidos anualmente, facilitando a 

integração destes últimos e fortalecendo os laços de convivência no seio da instituição em que 

todos vivemos. Este projecto permitiria desenvolver e experienciar uma nova vivência dos 

espaços da faculdade, bem como trazer novos instrumentos para o ensino em cadeiras de 

cursos de Biologia, Eng. da Energia e do Ambiente ou de Geologia, como exemplos mais 

evidentes. 

Como resultado final pretende-se criar e encorajar sinergias entre diferentes departamentos e 

áreas de conhecimento, diferentes pessoas, diferentes faixas-etárias, diferentes estratos 

sociais e culturas; na verdade, pretende-se unir toda a comunidade diversificada e dinâmica 

que dá forma a esta instituição, numa acção conjunta, coerente e constante ao longo do 



tempo, que revele todo o potencial da faculdade e eleve a outro patamar a noção de 

comunidade universitária. 

O espaço em questão é o canteiro relvado na alameda do c6, já próximo do ICAT, local 

subaproveitado e raramente utilizado pelas pessoas que estudam ou trabalham na FCUL. 

Os recursos necessários seriam reduzidos, já que uma das ideias chave das hortas urbanas é 

precisamente a produção de alimentos com o mínimo de recursos. 

Seria apenas essencial assegurar a rega da horta, o que poderia ser feito através do sistema de 

rega da FCUL. 

Pensamos ainda que a promoção de um projecto desta natureza prestigiaria a FCUL, na 

medida em que seria das primeiras, se não a primeira, faculdade a envolver a comunidade na 

dinamização de um dos seus espaços, criando uma horta urbana, algo que poderia, inclusive, 

atrair novos públicos. 

Vimos por este meio requerer autorização para a utilização do espaço acima referido com este 

intuito, ressalvando que tanto os recursos necessários, como a manutenção do espaço seriam 

totalmente assegurados pelo grupo de estudantes que aqui se apresenta. 

 

A diversidade é a ferramenta da evolução. 

Evoluímos, existimos e subsistimos porque nos mantemos em constante simbiose com o que 

nos rodeia, num inexorável equilíbrio dinâmico. 

 


