“Hortas Urbanas” no Bairro do
Zambujal

Introdução
Objectivos
- Demonstrar

o potencial para a
integração social dos “horticultores” e
outros benefícios para a comunidade
local;

-

Alertar para a necessidade de uma
construção do espaço urbano através
de uma intervenção activa dos
cidadãos.

Hortas Urbanas: Conceito e
Perspectivas
Hortas de Auto Consumo e
Subsistência

Hortas
Institucionais/comunitárias

Hortas informais que
são
realizadas
de
forma
espontânea.

Hortas feitas pelas autarquias
ou entidades. Devidamente
legalizadas e regradas.

Localizadas em meio urbano,
espaços
ao
abandono
e
desqualificados.

São
utilizadas
de
forma
organizada por concurso ou
inscrição.

Os hortelãos investem do seu
dinheiro para qualificar as
hortas e espaços.

São normalmente incluídas em
espaços verdes e integrados no
meio urbano.

Hortas Urbanas: Conceito e
Perspectivas
Principais vantagens e impactes no produtor e no meio
urbano
-

Qualificam espaços que promovem o lazer da população

-

Melhoram a imagem urbana;

-

Permite integrar uma actividade tradicional na vivência do bairro, ajudando o espirito
comunitário;

-

Complementa o rendimento familiar e qualifica uma dieta com inclusão de produtos
vegetais (legumes, fruta);

-

Fomentam a partilha e troca de produtos ajudando a economia familiar;

-

Ajudam no exercício físico diário associando um estilo de vida mais saudável.
Especialmente em bairros onde carecem espaços de atividade para os idosos.

Integração Social
 A integração social no contexto do Planeamento do Território

comporta a transição de um individuo ou grupo para uma situação
mais favorável do ponto de vista dos interesses e no respeito pelos
direitos na sociedade
Integração
social

Espacial

Económica

Cultural

Social

Espacial:
- Qualificação dos espaços abandonados do ponto de vista paisagístico e urbano (centralidade)
- apropriação do espaço e sentimento de pertença – espaços de socialização
- rotura de laços sociais com um mau habitat
- a cidadania participada e o ambiente urbano condigno ajudam na integração
Económico
- Rendimento complementar que abastece as famílias
- Formação e qualificação pelas aplicações dos seus conhecimentos
Cultural:
- Aplicação e valorização de práticas tradicionais e culturais, integrando todas as diferentes
culturas num ponto comum.
-

Aceitação das tradições e ou crenças com que um individuo se sente integrado, sejam ações
tradicionais (filiação)

Social
- as hortas qualificadas aplicam os direitos e deveres de uma plena cidadania
- a vivênciaplena em comunidade com laços de solidariedade

Hortas Urbanas: Conceito e
Perspectivas
Hortas Urbanas

Desenvolvem

Cidadania

Amizades

Espírito
Comunitário

Afinidade
Territorial

Ambiente do
Bairro

Afinidade
Cultural

Promovem

Integração Social

Adotado de Dinis, J. (2006)

Bairro do Zambujal: inquérito
Caracterização dos
Horticultores:
-

-

-

-

90% sexo masculino
Idade avançada: 40% mais de 65 anos,
36% entre 45 e 65 anos e 23% para
menores de 45 anos;
Maioria provém do Bairro do Zambujal
(60%), do Bairro da Boavista (20%),
Cova da Moura (6%);
Escolaridade reduzida, cerca de 62%
tem o primeiro ciclo concluído, 28% são
analfabetos;
Os reformados representam 45% dos
inquiridos e os desempregados 28%.
Cerca de 71% dos inquiridos trabalham
na construção civil (pedreiros e
serventes);

Rendimento (€)
- 200
201-400
401-750
751-1000
+1000

%
11,9
42,9
33,3
7,1
4,8

Caso de Estudo: Bairro do Zambujal
Caracterização dos
Horticultores:
-

-

Maioria de nacionalidade Portuguesa (69%)
provenientes de municípios rurais (36%),
mediamente urbanos (12%) e urbanos
(17%);
Horticultores de nacionalidade CaboVerdiana (31%) com tradição de horticultura
(75%);

-

A ruralidade e a horticultura está presente
nas origens dos horticultores (81%), a
maioria em horticultura de auto-consumo.

-

A introdução na actividade foi realizada em
meio familiar, independentemente do meio
rural/urbano.

Síntese e Recomendações
 As Hortas urbanas de “auto consumo” no Bairro do Zambujal contribuem
efectivamente para a promoção da integração social dos, combatendo os
impactes causados pelas politicas de habitação social ineficientes e pelas
condições socioeconómicas dos horticultores;
 As Hortas Urbanas são importantes não só para quem as cultiva, como para
as cidades através da construção de espaços cujos utilizadores se
identificam e contribuem para a sua dinamização e qualificação;
 Será necessário avaliar a pertinência da implementação de hortas
comunitárias nos espaços do bairro como forma de requalificar o espaço
público;
 É relevante avaliar o consumo dos recursos para a manutenção de hortas
face aos tradicionais espaços verdes;

Valores da Sustentabilidade
Hortas
comunitárias

Desenvolvimento
Sustentável

Transparência
Participação
Cidadania

Responsabilidade

Espírito
comunitário

Coerência

Ambiente
urbano

Acesso à decisão

Afinidade
cultural

Inclusão

Afinidade
territorial

Desenvolvimento
social integrado

Amizades

Produzir espaços
físicos
Qualidade
ambiental
Uso racional de
recursos
Minimizar riscos
ambientais
Educação
ambiental

Adotado de Dinis, J. (2006)

Obrigado

