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RESUMO

A importância das Hortas Urbanas na requalificação de áreas urbanas degradadas
- Proposta de requalificação paisagística da Quinta da Bela Vista 1

Eva Gomes

Este relatório de estágio reflete sobre a Agricultura Urbana, nomeadamente sobre a sua
importância para a requalificação de áreas urbanas degradadas.
O caso de estudo apresentado é uma proposta de requalificação paisagística para a
Quinta da Bela Vista em Vila Nova de Gaia. Esta área será palco da instalação da
primeira horta urbana da "Rede Municipal de Hortas Urbanas de Vila Nova de Gaia".
Atualmente este espaço encontra-se ocupado por hortas espontâneas cultivadas pelos
moradores da zona, por pastoreio, por aterros e por depósitos de lixos ilegais que em
nada contribuem para a qualidade estética e paisagística do local.
Neste relatório apresenta-se uma proposta de requalificação paisagística para a Quinta
da Bela Vista. Esta proposta contempla como uso do solo principal uma área de hortas
urbanas, mas também zonas públicas de estadia e espaços verdes de proteção e
enquadramento.

Palavras-chave: Hortas Urbanas, Agricultura Urbana, Requalificação Urbana, V.N. Gaia

1 - Trabalho realizado no âmbito do Mestrado em Arquitetura Paisagista da FCUP, em 2012.
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INTRODUÇÃO

O presente relatório é realizado no âmbito da unidade curricular Estágio do último ano do
Mestrado em Arquitetura Paisagista da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

O estágio curricular de 5 meses decorreu na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,
mais especificamente na Equipa Multidisciplinar dos Projetos Gaia 2013: "Avenida da
República até ao Mar" e "Encostas do Douro", sediada na Casa dos Ferradores, Rua
Cândido dos Reis, Vila Nova de Gaia. O tema principal trabalhado durante o estágio foi
"Hortas Urbanas".

Este estágio foi orientado por Vilma Silva, Mestre em Planeamento e Projeto do Ambiente
Urbano pela FAUP, e por Isabel Silva, Docente de Arquitetura Paisagista na FCUP.

O presente trabalho resulta de uma reflexão crítica sobre o trabalho realizado durante o
estágio, alargando o seu âmbito a um projeto de requalificação da paisagem onde as
"hortas urbanas" são o principal uso do solo.
Para além de uma proposta alternativa relativamente ao desenho da área das hortas, o
projeto apresentado neste relatório, ao contrário do projeto da Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia que incide apenas sobre os terrenos de cedência municipal, apresenta
uma proposta para todo o espaço da Quinta da Bela Vista. Nesta proposta, para além da
área de hortas, são também contempladas a criação de áreas de recreio público e áreas
de proteção e enquadramento.
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CAPITULO I - A AGRICULTURA URBANA
"Por agricultura, lato sensu, entende-se a soma das tarefas capazes de transformar o
meio natural no sentido de produzir matérias vegetais e de criar animais úteis ao Homem.
Por sua vez a agricultura urbana denomina o conjunto de atividades de produção animal
e vegetal exercidas em meio urbano, visto como espaço abrangente que inclui áreas
intersticiais não-construídas e superfícies peri-urbanas" (MADALENO, 2000).
Embora a tendência seja pensarmos que não existe agricultura nas cidades, a verdade é
que ela está lá, ainda que em espaços residuais. Esta agricultura "apesar de quase
ausente das cidades após a Revolução Industrial, prevaleceu dentro e na orla das
cidades desde tempos primordiais" (Mougeot, 1994, in MADALENO, 2002) sendo ainda
praticada na maioria das cidades.
Uma das características principais desta forma de cultivo é a de criar uma relação entre
as pessoas que vivem nas cidades e a natureza, dando ao mesmo tempo oportunidade
aos citadinos de se abastecerem de alimentos em maior proximidade e mesmo no interior
das próprias cidades. Segundo GIRARDET (2005), o cultivo de alimentos deve ser visto
como uma importante componente da vida urbana do futuro.
Outra característica importante da agricultura urbana é

garantir o abastecimento de

alimentos diversificados todo o ano, contribuindo, ao mesmo tempo, para a proteção
ambiental, porque proporciona a ocupação de áreas abandonadas ou sub-aproveitadas e
a reciclagem de resíduos orgânicos urbanos através da compostagem.
1. História Breve da Agricultura Urbana
A agricultura urbana está associada à história das cidades desde a sua origem.
Edifícios de habitação, mercados, edifícios públicos e lugares sagrados conviveram,
durante séculos, com hortas familiares e pastagens comuns, com o objetivo de assegurar
a alimentação das povoações.
Antes da existência de um sistema de transporte eficiente e de técnicas de preservação
de alimentos sofisticadas, nomeadamente a refrigeração, a população tinha que produzir
os alimentos próximo do local onde habitava.
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Com a Revolução Industrial (século XVIII) a agricultura ganha novas funções e passa a
complementar o rendimento do operariado grantindo a esta classe alguma segurança
alimentar, ao mesmo tempo que lhe proporciona um vínculo ao mundo rural de origem.2
Em 1845, o governo inglês apresentou a primeira legislação para allotment gardens, que
requeria que as autoridades locais providenciassem hortas para desempregados ou para
trabalhadores carenciados. Procedimentos comparáveis ocorreram noutras partes da
Europa, por exemplo a introdução dos Schrebergaerten, na Alemanha, os Jardins
Ouvriers, na França, e os Relief Gardens, nos Estados Unidos da América (Viljoen,
2005)3.
Em períodos de crise o valor estratégico da agricultura urbana
ganha importância. Entre 1900 e 1945 o maior incentivo à
produção de alimentos nas cidades foram as duas Grandes
Guerras. A ameaça real da fome causada pelos bloqueios
originou campanhas para aumentar a produção alimentar local,
muita dela vinda da agricultura urbana.
Na Primeira Grande Guerra, foram realizadas várias campanhas
para aumentar a produção alimentar através da Agricultura
Urbana por todo o mundo. No Reino Unido foi criado o Land

Figura 1. Poster ilustrativo do Women's
Land Army

Army e o Women's Land Army, campanhas que aumentaram as hortas urbanas de 600
000 para 1 500 000, durante a Guerra.4 Nos Estados Unidos da América os Liberty
Gardens, tinham como objetivo a exportação de alimentos para a Europa e outros países
aliados.
Entre guerras, o interesse pela agricultura urbana declinou na Europa, apesar de nunca
ter decrescido para níveis inferiores aos encontrados antes da Primeira Guerra Mundial.
O desemprego em massa verificado desde 1920, suscitou um revivalismo no interesse
nas hortas com um meio valioso de subsistência.
Durante a II Guerra Mundial, o interesse e a necessidade de Hortas Urbanas voltou a
crescer. Nos Estados Unidos da América foram criados os Victory Gardens para
responder às necessidades de alimentos. Por sua vez, no Reino Unido, com a iniciativa

2 - In Matos R. 2010. A reinvenção na multifuncionalidade da paisagem em espaço urbano - Reflexões. Universidade de Évora. Évora.
3 - Schrebergaerten são pequenos lotes de terreno junto a estradas ou ferrovias ou no centro das cidades usados para plantação de frutas, flores e
hortaliças.
4 - O Women's land army contava com 260 000 mulheres a trabalhar na agricultura.
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Dig For Victory, a produção em hortas familiares,

aproveitando jardins em espaços

públicos e privados, aumentou significativamente (Sierra, 2003). 5

Figura 2 - Agricultura Urbana em Londres, por altura da Guerra, entre 1939 e 1945. Fonte: Viljoen, A. (2005)

Em Portugal os fortes movimentos migratórios dos anos 60 e 70, de populações
provenientes de zonas rurais em direção às grandes cidades (Carvalho, 2003), levaram
também ao surgimento de certas formas de agricultura urbana que respondiam a um
novo tipo de espaço urbano denominado por Remy e Voyé (1992) como “ terceiro espaço
“, que revelava um vínculo da nova população citadina à memória dos seus velhos
hábitos rurais.
Ainda hoje, nas nossas grandes cidades existem hortas nos espaços intersticiais ou de
dificil utilização, em áreas suburbanas e urbanas que, dentro da sua precariedade, têm
um interesse excepcional como fenómeno sociológico, e que acreditamos exceder o que
seria um mero mecanismo de transição enquanto adaptação de populações migrantes à
nova cultura do espaço urbano.
2. A Agricultura Urbana nos dias de hoje
Tendo em conta a história da Agricultura Urbana descrita anteriormente é interessante
avaliar a importância desta prática nos dias de hoje e verificar que as motivações para a
mesma são em parte semelhantes às do passado, mas acrescidas de outras que
resultam de novos paradigmas.
As principais motivações para praticar Agricultura Urbana nos dias de hoje são 6:
5 - Com a iniciativa Dig for Victory 1 750 000 hortas urbanas produziram metade do consumo das cidades (mais de um milhão de toneladas de
alimento).
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A produção de alimentos motivada pela necessidade de complementar o
rendimento familiar. Em situações de desemprego a agricultura urbana
desempenha mesmo um papel fundamental na nutrição dos agregados
familiares;



O desejo por parte das novas populações urbanas de terem maior controlo sobre
o que comem e deste modo terem uma alimentação mais saudável;



A necessidade de uma maior proximidade com a natureza, nomeadamente para
efeitos de recreio;



O facto dos locais onde se pratica agricultura urbana funcionarem como locais de
encontro ou de convívio e locais de educação ambiental;

Deste modo, atualmente, a Agricultura Urbana ocidental para além de constituir um
complemento

do

orçamento

familiar,

constitui,

sobretudo,

um

processo

de

aproveitamento mais adequado de recursos disponíveis nos espaços intersticiais dos
ecossistemas urbanos, prosseguindo os desígnios da Conferência do Rio, de 1992,
nomeadamente da Agenda 21, a qual referia que deveriam ser desenvolvidas atividades
económicas em meio urbano a fim de minorar a pobreza e de promover o reequilíbrio
ecológico das cidades.

Figura 3. A Agricultura Urbana na sua vertente pedagógica e de proximidade com a natureza

3. Tipologias de Agricultura Urbana e periurbana
Existem várias formas de praticar Agricultura Urbana, podendo enumerar-se as seguintes
tipologias:
I.

Hortas urbanas

II.

Jardins comestíveis (Edible gardens)

III.

Agroflorestas

IV.

Cultivo em vasos e outros recipientes em varandas, terraços e pátios.

6 - In Matos R. 2010. A reinvenção na multifuncionalidade da paisagem em espaço urbano - Reflexões. Universidade de Évora. Évora. & Viljen A.,
Bohn K., Howe J. 2005. Continuous productive urban landscapes: designing urban agriculture for sustainable cities.

12

FCUP
A importância das hortas urbanas na requalificação de áreas urbanas degradadas - Proposta de
requalificação paisagística da Quinta da Bela Vista

3.1. Hortas urbanas 7
A principal forma de praticar agricultura em espaço urbano são as hortas urbanas. Estas
constituem uma forma de utilizar espaços intersticiais das cidades, onde se cultivam
legumes, hortaliças, plantas ornamentais e árvores de fruto.
"Por toda a Europa as hortas sociais e os jardins familiares preenchem os espaços livres
das cidades. A cidade retoma assim pouco a pouco, o seu contacto com a ruralidade"
(TELLES, 1996). Todos estes espaços livres das cidades são normalmente zonas com
pouca edificação, funcionando estas áreas como zonas para a realização de atividades
de recreio e lazer ao ar livre. Têm então surgido novas formas de organização,
funcionamento, uso e gestão desses espaços, especialmente através de um papel mais
ativo e interveniente dos utilizadores como agentes participantes na sua criação e
manutenção. Na medida em que, através da agricultura, mantêm os espaços limpos e
produtivos, contribuindo assim para o bom estado do local.
"Torna-se essencial deixar que o ser urbano se imiscua com o rural e refazer a ruralidade
na cidade. As pessoas chamadas a escolher declararam: «não queremos um jardim
público exclusivamente para andar à volta dos canteiros, para estar sentados nos bancos
ou jogar à bisca. Queremos jardins que nos permitam trabalhar como na horta e nos
campos. Recriar a ruralidade» "(TELLES, 1996). Embora não seja a única maneira, as
Hortas Urbanas são sítios onde as pessoas podem viver o espaço verde e não apenas
contemplá-lo.

Figura 4. Imagem ilustrativa dos efeitos sociais das hortas urbanas na população.
(Horta Pedagógica de Guimarães - Veiga de Creixomil)

3.2. Jardins Comestíveis (Edible Gardens)8
O termo "edible garden" foi criado por Rosalind Creasy, uma Arquiteta Paisagista
californiana, nos finais da década de 1970. Um jardim comestível ou um “Edible Garden”
7 - In Pinto R. 2007. Hortas urbanas: Espaços para o desenvolvimento sustentável de Braga. Universidade do Minho. Escola de Engeharia
8 - In IPEMA. 2004. Jardins comestíveis. Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica. São Paulo. Brasil
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é constituído por plantas ornamentais e por plantas comestíveis. Estas, conjugadas, e
tendo em conta a sua cor, forma e tamanho, resultam num espaço belo e aprazível com a
vantagem de se poder consumir as plantas que o constituem.
Um dos aspetos mais interessantes dos "edible
gardens" é o fato de as plantas comestíveis
poderem ser usadas como substitutos de outras
plantas usadas em jardins. Por exemplo, o mirtilo
e o feijão podem ser utilizados como sebes; as
nespereiras

e

nogueiras

como

árvores

de

ensombramento; a figueira e a bananeira como

Figura 5. Os "edible gardens" da Casa Branca, nos E.U.A

espécies de interesse sazonal; a couve, a alface, a beterraba e os bróculos como
legumes de cor e interesse anual; e a videira e o kiwi como coberturas verdes em
pérgulas.

3.3. Agroflorestas (Sistemas agroflorestais)9
As agroflorestas são um sistema de produção natural que
utiliza a sabedoria milenar sobre florestas naturais e os
conhecimentos sobre as relações benéficas entre plantas e
outros organismos vivos para criar e alimentar ecossistemas
que cultivam alimentos para consumo humano. A utilização
sustentável dos recursos naturais aliada a uma menor
dependência de produtos externos, resultam em mais
segurança alimentar e económica, tanto para os produtores
como para os consumidores.
Assim, são sistemas florestais de alta diversidade onde
convivem na mesma área plantas frutíferas, ornamentais,
medicinais e forrageiras. Esta diversidade, a segurança

Figura 6. A agrofloresta da Quinta de Darei,
em Malgualde, Portugal

alimentar, a sustentabilidade ambiental, o aumento da fertilidade do solo e a redução dos
custos de produção fazem da agrofloresta uma opção atualmente em prática em cidades
portuguesas, como por exemplo na Quinta de Darei, em Mangualde.10

9 - In http://www.marsha.com.br/index.php/agroflorestas
10 - In http://permaculturaportugal.ning.com/events/event/listByLocation?location=Quinta+de+Darei+-+Mangualde
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3.4. Cultivo em vasos e outros recipientes em varandas, terraços e pátios 11
Em função da busca constante por uma melhor
qualidade de vida e de produtos frescos, muitas
famílias passaram a cultivar pequenas hortas nos seus
terraços, varandas e pátios.

Com a plantação de

legumes e aromáticas em

casa essas famílias

conseguem uma alimentação mais saudável, feita com
ingredientes frescos, recém-colhidos e, por isso, com

Figura 7. O cultivo em vasos

alto valor nutritivo.
As únicas condições que se impõem para esta prática são a plantação em locais abertos
e abrigados e virados a nascente, sul ou poente.

4. Benefícios da Agricultura Urbana
São inúmeros os benefícios da agricultura urbana, tanto do ponto de vista ecológico,
como económico e social, contribuindo de uma forma decisiva para a melhoria da
qualidade de vida nas cidades:
- A produção de alimentos para auto-consumo ou consumo comunitário como
complemento familiar, podendo nalguns casos chegar mesmo a combater situações de
carência alimentar;
- Possibilidade de uma alimentação mais saudável e mais segura;
- A criação de uma nova forma de recreio;
- A diversificação e valorização da cultura alimentar local;
- A inclusão social de pessoas marginalizadas;
- O efeito terapêutico da atividade de cultivo;
- A educação alimentar e ambiental, nomeadamente com a criação de hortas
pedagógicas em estabelecimentos de ensino ou em outros locais públicos;

11 - In http://www.plantarportugal.org/index.php/agricultura-biologica/1039-bio-hortas-em-varandas.html
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- A revitalização de espaços vazios ou degradados e de espaços indevidamente
ocupados;
- A proteção do solo, através da plantação de espécies vegetais, favorecendo a infiltração
de águas e diminuindo o risco de erosão;
- A reciclagem, ao utilizar os resíduos orgânicos na compostagem para obter adubo
verde;
- A melhoria da pegada ecológica nomeadamente através da diminuição dos custos de
transporte inerentes à produção agrícola.

5. Importância da Agricultura Urbana na requalificação de áreas urbanas
degradadas
A requalificação de áreas urbanas degradadas pode ser feita com recurso à Agricultura
Urbana.
A ocupação de espaços vazios, usualmente degradados, para cultivo é uma prática que
não implica grandes investimentos nem grandes custo de manutenção.
No entanto é necessário responder a certos requisitos para a implantação de Agricultura
Urbana, nomeadamente:


Solos férteis;



Solos permeáveis;



Exposição solar favorável;



Acesso a água para rega;



Espaços com dimensões suficientes para o cultivo, sendo que o tamanho mais
cumum em Portugal para hortas é de 50m2 podendo, no entanto, serem maiores
ou menores;



Declive que permita o cultivo (em espaços muito declivosos seria necessária a
movimentação de terras, o que aumentaria o custo da construção das hortas).

A Agricultura Urbana é uma boa opção para a requalificação de áreas urbanas
degradadas pois aproveita os recursos naturais dos espaços; aumenta o total de áreas
verdes na cidade; aumenta o espaços produtivos na cidade e contribui para os benefícios
enumerados no ponto 4 deste capítulo.
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6. Evolução da Agricultura Urbana no nosso país - Alguns casos de sucesso
Em Portugal existe atualmente a Rede Portuguesa de Agricultura Urbana e Periurbana
(RAU), cujo objetivo é o de colocar em contacto os diferentes atores institucinais
envolvidos em atividades relacionadas com agricultura urbana e periurbana, promover
ações de formação na área, influenciar e sensibilizar entidades para esta realidade e
contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do ambiente nas cidades de Portugal.
A RAU criou o Portal da Agricultura Urbana e Periurbana (PORTAU), um agrupamento de
instituições organizadas em rede, que funciona como uma plataforma aberta e exclusiva
que pretende, sobretudo, divulgar fenómenos de agricultura urbana, e, desta forma,
contribuir para a melhoria do ambiente urbano e da qualidade de vida das cidades em
Portugal.
A lista de casos de sucesso de hortas urbanas é bastante extensa e vai desde cidades
mais densas, em termos populacionais, até aglomerados mais pequenos.
Seguidamente apresentam-se alguns casos de promoção da agricultura urbana em
Portugal. Neste conjunto de experiências fica patente o dinamismo existente nas cidades
do país nesta matéria, a diversidade de abordagens utilizadas e as distintas
configurações de instituições envolvidas.


Parque Hortícola do Vale de Chelas, Lisboa

A maior horta urbana de Portugal será construída em Lisboa, no Parque Hortícola do
Vale de Chelas a partir do Verão de 2012. A horta do parque hortícola do Vale do Chelas
disporá de 4,5 hectares, repartidos em 300 talhões para cultivo, cada um com 160m2. O
Parque Hortícola do Vale de Chelas, com um total de 16 hectares, será uma estrutura
multifacetada constituída por outras zonas verdes, um equipamento infanto-juvenil e um
quiosque com esplanada.
Os 120 hortelãos já instalados no terreno terão direito preferencial a um talhão, enquanto
que os restantes serão atribuídos através de um concurso, e todos terão que pagar o
valor anual de 75€.


Hortas Sociais do Ingote e São Martinho do Bispo, Coimbra

As Hortas sociais do Ingote e de S. Martinho do Bispo, na cidade de Coimbra, são
constituídas por talhões de 150m2. Dispõem de um abrigo para guardar as ferramentas,
um tanque para aproveitamento da água da chuva e um recipiente para compostagem.
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Os hortelãos deverão fazer o pagamento anual de 30€ e da água utilizada para rega
assim como frequentar as acções de formação em boas práticas agrícolas promovidas
pela Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC).


Horta Pedagógica de Guimarães

A Horta Pedagógica de Guimarães, localizada na Veiga de Creixomil, encontra-se
inserida em tecido urbano esparso, numa área agrícola por excelência, com cerca de 6
hectares. Esta horta, promovida pela Câmara Municipal de Guimarães, foi recentemente
alargada, dispondo atualmente de 510 talhões de cultivo, equipados com uma rede de
drenagem e abastecimento de água. Cada agregado familiar vimaranense tem direito,
após inscrição e seleção, a um talhão entre 50 a 100m2, e terá que pagar ao município
12€ anuais.

Figura 8. Parque de Hortas de Guimarães - Veiga de Creixomil



Horta à Porta (Lipor)

O Projecto Horta à Porta da Lipor (Serviço Interurbano de Gestão de Resíduos do
Grande Porto) tem levado à criação de hortas biológicas na Área Metropolitana do Porto.
A Horta à Porta tem como objectivo disponibilizar talhões de terreno com 25m2 aos
cidadãos interessados em praticar compostagem caseira e agricultura biológica nos seus
tempos livres. Este projecto é realizado em parceria
por várias entidades, sendo dada formação no
terreno a todos os participantes e conta atualmente
com 27 hortas em funcionamento (Figura 9).
No âmbito deste projeto surgiram algumas hortas
biológicas municipais na cidade do Porto como a
Horta Urbana de Aldoar e a Horta Urbana da
Condominha. A primeira, em pleno centro urbano da

Figura 9. Horta Biológica de Leça da Palmeira Matosinhos, umas das 14 hortas pertencentes ao
Projeto Horta-à-Porta da Lipor

cidade do Porto, é uma horta urbana, com 12
talhões, onde é praticada a agricultura biológica. A segunda, também em pleno centro
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urbano da cidade do Porto é composta por 25 talhões no seio de um bairro social, o
Bairro das Condominhas.
Para além dos exemplos acima descritos existem muitas outras iniciativas de Agricultura
Urbana por todo o país como as ‘Hortas Sociais de Alcochete’, as ‘Hortas Biológicas
Urbanas de Almeirim’, as ‘Hortas Sociais de Bragança’, as ‘Hortas Urbanas – Quinta da
Barrosa’ em Caminha, as ‘Hortas de Cascais’, as ‘Hortas Urbanas Municipais’ no
Funchal, as ‘Horta de Subsistência da Maia’, entre outras.

12

O crescimento desta

atividade é ainda mais notável graças à constante divulgação por parte da comunicação
social.13
7. A Agricultura Urbana em Vila Nova de Gaia
O concelho de Vila Nova de Gaia está também no roteiro de Agricultura Urbana no nosso
país. Aqui existem já várias hortas sociais e hortas pedagógicas e o município pretende
implementar uma Rede Municipal de Hortas Urbanas. Este projeto está atualmente a ser
desenvolvido pelo Pelouro do Ambiente.

Figura 10. Logótipo da Rede Municipal de Hortas Urbanas de Vila Nova de Gaia

Desde 2008 que existem as Hortas Sociais Comunitárias no empreendimento Alberto
Martins de Andrade, em São Félix da Marinha, cujo objetivo principal foi o de permitir às
famílias carenciadas, aderentes ao projeto, a obtenção de alimentos frescos, essenciais
para a sua nutrição. Aqui existem 24 talhões de 50m2 com pontos de rega individuais.
Devido ao sucesso desta experiência neste local, foram também implementadas Hortas
Sociais Comunitárias no Empreendimento Social Mário Paulo Brandão, em Avintes.
A Divisão de Ambiente da Câmara Municipal de V.N. Gaia levou a cabo o projeto de
educação ambiental “Hortas Pedagógicas”. Cerca de 25 escolas aderiram ao projeto e
construíram as suas hortas, com as quais se pretende alertar as crianças para a

12 - Pequena descrição e levantamento fotográfico das hortas urbanas referidas no Anexo I
13 - Noticias recentes sobre hortas urbanas em portugal no Anexo II
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proveniência dos alimentos e a para a possibilidade de redução dos resíduos sólidos e
orgânicos, através da compostagem caseira.14
A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia pretende agora implementar uma Rede
Municipal de Hortas Urbanas, com os objetivos de criar espaços de cultivo para a
população de Vila Nova de Gaia e responder ativamente à crescente procura de espaços
urbanos para instalação de hortas.
A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia propõem que a instalação destas hortas se
faça em terrenos expectantes, pertencentes ao território municipal, ou outros que sejam
disponibilizados para o efeito. Esta localização permitirá não só a valorização ambiental
destes terrenos mas também a diminuição significativa das despesas que decorrem da
manutenção dos mesmos.
É importante referir que se pretende que estes espaços sejam locais de convívio entre
pessoas de todas as idades e escalões sociais, onde se desenvolva o espírito
comunitário e se pratique uma agricultura de lazer. A cada agregado familiar será
disponibilizado um talhão, acesso a abrigo coletivo para guardar ferramentas, acesso a
água para rega e a local para compostagem, acompanhamento técnico regular e ainda
uma formação no Modo de Produção Biológico e compostagem caseira.

14 - Documento "Visão estratégica para a Agricultura Urbana em Vila Nova de Gaia", Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 2011

20

FCUP
A importância das hortas urbanas na requalificação de áreas urbanas degradadas - Proposta de
requalificação paisagística da Quinta da Bela Vista

CAPITULO II - PROPOSTA DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DA QUINTA DA
BELA VISTA

1. Metodologia
1- Revisão bibliográfica
Agricultura Urbana
Hortas Urbanas

Conceitos, temáticas associadas e exemplos de referência.

2- Levantamento e análise da área de estudo
a) Métodos utilizados
- Análise da cartografia / documentos
- Levantamento fotográfico
- Observação direta / trabalho de campo
b) Descritores observados
- Geologia / solos
- Topografia do terreno
- Vistas
- Exposição
- Ventos
- Disponibilidade de água
- Estrutura verde existente
- Infraestruturas existentes
3- Síntese

Oportunidades e constrangimentos

4- Proposta

Proposta de Requalificação Paisagística para a Quinta da Bela Vista

Tabela 1. Representação esquemática da metodologia de trabalho
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2. Caracterização da área de intervenção (Quinta da Bela Vista)
A área de intervenção abrange três freguesias do concelho de V.N. Gaia: Canidelo, Santa
Marinha e Madalena, como se pode visualizar no Anexo IV. A área de intervenção inclui
terrenos municipais resultantes de processos de cedência, terrenos pertencentes a
privados e a casa da Quinta da Bela Vista, perfazendo uma área de aproximadamente
4,8ha. 15

N
Figura 11. Carta de propriedade dos terrenos da área de estudo

A área de intervenção é limitada a poente por uma linha de caminho-de-ferro (a linha do
Norte), a norte pela Rua da Quinta da Bela Vista, a nascente pela Avenida Gomes Júnior
e a sul por terrenos incultos, para os quais está prevista a construção de uma
urbanização.

2.1. Área de domínio público resultante de processos de cedência
Esta área é composta por terrenos resultantes de

processos de cedência,

nomeadamente da construção da Urbanização Gaiacoop e do Bairro social da Quinta da
Bela Vista.
Esta área foi uma das áreas de terrenos municipais identificada pela equipa do Projetos
2013 como “sítio potencial” para a instalação de uma Horta Urbana devido ao seu
potencial como espaço agrícola e como espaço se uso público. 16

15 - Ver Carta de propriedade dos terrenos da área de estudo no Anexo VIII.
16 - Documento “Visão Estratégica para a Agricultura Urbana em Vila Nova de Gaia”, Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 2011.
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Atualmente, algumas parcelas de terreno estão ocupadas por moradores das imediações
para cultivo de hortas, pastoreio de rebanhos, depósitos de sucatas e entulhos e
estacionamento de roulottes. A restante área está ocupada por vegetação arbórea e por
aterros atualmente cobertos de vegetação arbustiva.
As hortas espontâneas existentes são delimitadas por vedações feitas com materiais
como redes, chapas e tábuas. Possuem abrigos precários para armazenamento de
ferramentas ou para criação de animais, locais para compostagem e vários elementos de
armazenamento de água (garrafões, garrafas ou bidões de plástico). No entanto estas
vedações e abrigos não impedem os furtos de hortícolas e mesmo de animais, sendo a
segurança uma questão importante a solucionar.
Fora das hortas espontâneas, a vegetação é dominada por um estrato subarbustivo e por
um estrato arbóreo dominado por eucaliptos (Eucalyptus sp.) e pinheiros bravos (Pinus
pinaster), estando a maioria dos espécimes em más condições fitossanitárias.
Nesta área existe também um poço com cerca de 3m de diâmetro.

Figuras 12, 13 e 14. Imagens do poço pré-existente, dos abrigos feitos pelos utilizadores das hortas e hortas espontâneas.

2.2. Casa da antiga Quinta da Bela Vista
A casa da antiga Quinta da Bela Vista, atualmente pertencente ao município, encontra-se
em ruínas, tendo sido vandalizada e incendiada.17
A envolvente norte da casa é ocupada para estacionamento improvisado de camiões e
atrelados (Figura 15).
A vegetação existente não é objeto de qualquer tipo de manutenção, pelo que não é
possível identificar a estrutura do jardim que terá existido no passado. As dificuldades de
acesso ao local também não permitem identificar o tipo de vegetação existente. São
apenas identificáveis 2 palmeiras como se pode visualizar na figura 15.

17 - Ver imagens da casa da Quinta da Bela Vista e do estado atual da mesma no Anexo V.

23

FCUP
A importância das hortas urbanas na requalificação de áreas urbanas degradadas - Proposta de
requalificação paisagística da Quinta da Bela Vista

Figura 15. Imagem da casa da antiga Quinta da Bela Vista

2.3. Terrenos pertencentes a privados
Os terrenos pertencentes a privados estão cercados por muros e cerca de 60%
impermeabilizados. São ocupados por uma habitação em ruínas, vários abrigos
precários, oficinas de trabalho e pré-fabricados ilegais.
Ao nível da vegetação existente podem ser identificados ciprestes anões (Chamaecyparis
lawsoniana), choupos negros (Populus nigra), falsas acácias (Robinia pseudoacacia),
eucaliptos (Eucalyptus sp.), fiteiras (Cordyline australis) e canas (Arundo donax L).
Nestes terrenos localiza-se ainda um poço em bom estado de conservação.

Figuras 16 e 17. Imagens dos pré-fabricados e dos abrigos precários

3. Análise da área de intervenção

Figura 18. Levantamento da situação existente
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3.1. Geologia
Do ponto de vista geológico, a zona de intervenção está situada sobre "Depósitos de
praias antigas e de terraços fluviais e formações areno-pelíticas de cobertura" e sobre
"Granito aquerítico", o que significa que estes terrenos são caracterizados pela sua
elevada fertilidade.
3.2. Exposição e declives
A área apresenta exposição solar favorável (sul, sudoeste e oeste) e declives suaves.
Apenas junto à linha de caminho-de-ferro os declives são mais acentuados (resultado de
aterros realizados para a construção da linha férrea).
3.3. Vistas
Como o próprio nome indica, os terrenos da Quinta da Bela Vista encontram-se num
local privilegiado no que respeita a vistas. A sua localização perto da linha de festo
principal do concelho e na encosta virada ao mar dota a área de boas vistas para o mar.
3.4. Uso do solo

Figura 19. Uso do Solo

18

Com base no uso atual do solo podemos dividir a área de intervenção em 4 unidades:
"Unidade agrícola", "Unidade Agroflorestal", "Zona de transição" e "Unidade social".
 Unidade Nascente: inclui parte da área de domínio público resultante de
processos de cedência. Caracteriza-se pela presença de espaços de cultivo de
hortícolas explorados por moradores da zona;
 Unidade Sul: inclui parte da área de domínio público resultante de processos de
cedência. Possui várias hortas espontâneas, assim como uma área florestal
atualmente em fase de regeneração natural;
 Zona de transição: inclui parte da área de domínio público resultante de processos
de cedência. Nesta zona foram realizados diversos aterros que alteraram o relevo
18 - Ver Carta de síntese da área de intervenção no Anexo X.
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do local, impossibilitando o seu uso recreativo pelos residentes da zona, devido às
dificuldades de acesso ao local.
 Unidade Norte: inclui a casa da antiga Quinta da Bela Vista e os terrenos
pertencentes a privados.
Por fim, foram identificados os percursos existentes e os eixos visuais de interesse para a
área de intervenção, sendo estes os locais de onde a área de intervenção é mais visível
do exterior.
3.5. Acessibilidade
No que respeita à rede viária, a área a intervir é servida por bons acessos rodoviários.

19

A nascente passa a A1, existindo também vários eixos concelhios importantes em toda a
envolvente da área de intervenção. No lado poente da área de intervenção passa a
Linha de caminho-de-ferro do Norte.
3.6. Urbanizações
Junto à área de intervenção estão localizadas as urbanizações Urbicoope e Gaiacoop20 e
o Bairro Social da Quinta da Bela Vista. A Urbicoope foi construída nos anos 90 e conta
com 44 blocos de habitações servidos por espaços verdes qualificados, um espaço
desportivo, parques de estacionamento e variados serviços. Já a Urbicoop tem a 1ª fase
construída, na década de 2000, com 20 blocos de habitações, estando previstas mais
duas fases de construção. Por sua vez, o Bairro Social da Quinta da Bela Vista,
construído na década de 90, conta com 10 blocos de habitações.
4. Síntese
Tendo em conta os objetivos deste trabalho, são apresentadas as oportunidades e
constrangimentos da área de intervenção.
Oportunidades

Constrangimentos

Exposição solar favorável.

Deposição de lixos e entulhos por

Solos férteis.

parte dos moradores da zona.

Disponibilidade de água.

Fragmentação

Proximidade a urbanizações e consequentemente a

intervenção.

potenciais utentes para hortas urbanas.

Passagem da linha de caminho-de-

Boas acessibilidades.

ferro no limite poente da área de

Falta de espaços verdes para recreio e para cultivo.

intervenção.

Existência de áreas expectantes pertencentes à C.M.

Vandalização dos espaços.

V.N.Gaia.

Pressão urbana.

da

área

de

Tabela 2. Tabela das oportunidades e constrangimentos da área de intervenção.

19 - Ver Carta de Ordenamento: Mobilidade e Transporte no Anexo VII.b).
20 - Urbicoope - Cooperativa de Habitação e Construção da Quinta da Bela Vista, CRL, anos 80 e Gaiacoop - União de Cooperativas de Habitação,
UCRL, final da década de 2000.
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5. Proposta de requalificação paisagística da Quinta da Bela Vista

Objetivos

Estratégias

Criar talhões destinados a hortas urbanas

Criação de hortas urbanas com pontos de

de acordo com o planeado pela CMVN

água, abrigos para ferramentas e postos

Gaia;

de compostagem;
Criação de espaços verdes de proteção e

Proteger física, visual e acusticamente os

enquadramento, utilizando a vegetação

utilizadores da área de intervenção, da

como elemento protetor, promotor de

linha de caminho-de-ferro;

biodiversidade e melhorador da qualidade
estética do espaço;
Criação de um parque de merendas, um

Criar espaços de recreio e lazer;

parque infantil e de um pomar;
Criação de um espaço para troca e venda
de produtos agrícolas;
Recuperação da casa da antiga Quinta da

Recuperar o espaço da Quinta da Bela
Vista, nomeadamente a casa e os poços;

Bela Vista, para sede das "Hortas
Urbanas da Quinta da Bela Vista", e dos
seus terrenos para criação de hortas
pedagógicas;

Acabar com a fragmentação da área de
intervenção.

Criação de ligações pedonais e visuais
entre todos os espaços da área de
intervenção.

Tabela 3. Tabela de objetivos e estratégias para a proposta de requalificação paisagística da Quinta da Bela Vista

Foi elaborada uma Proposta de requalificação paisagística para os terrenos da Quinta da
Bela Vista. Esta proposta, à escala 1/1000 pode ser consultada no Anexo XII.
A proposta apresenta 3 tipologias de uso do solo: Hortas Urbanas, Zonas públicas de
recreio e lazer, espaços verdes de proteção e enquadramento.
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Hortas urbanas

Para a localização das hortas urbanas no
projeto foram escolhidos os locais onde
atualmente existem hortas espontâneas,
já que assim é garantido o sucesso das
mesmas e outros locais que reunem as
condições necessárias para essa prática,
nomeadamente boa exposição solar e
solos férteis.
Assim, as hortas estão distribuídas por quatro áreas diferentes, como se pode verificar na
figura 20, perfazendo um total de 162

Figura 20. Distribuição das hortas urbanas no projeto.

talhões. Ou seja, a hortas propostas estão localizadas em locais onde existem
atualmente hortas espontâneas, onde o relevo permite a sua implantação e onde existe
boa exposição solar e solos férteis.
Os talhões apresentam dimensões entre os 30 e os 110m2 de forma a servirem para
diferentes objetivos. Aos horticultores que pretendam utilizar o seu talhão para consumo
próprio serão atribuídos talhões com menor área. Aos horticultores que pretendam
vender os seus produtos agrícolas, será atribuída uma maior área de cultivo, sendo esta
uma estratégia de combate/mitigação do desemprego.

Áreas dos talhões
Quantidade de
talhões

Classe A

Classe B

Classe C

30 – 59 m2

59 – 89 m2

90 – 110 m2

140

16

6

TOTAL
162
Talhões

Tabela 4.Tabela comparativa da área dos talhões

Os talhões classes "A" e "B" são destinados a agricultura para consumo próprio, sendo
que os "Classe A" serão atribuídos a horticultores com agregado familiar igual ou inferior
a quatro pessoas e os "Classe B" a agregados familiares superiores a quatro pessoas.
Por sua vez, os talhões "Classe C" são destinados a horticultores que pretendam
comercializar os bens cultivados.
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A seleção dos candidatos deverá ser feita pela entidade gestora das Hortas Urbanas.
Esta fará a seleção tendo em conta critérios como a tipologia da horta (para consumo
próprio ou para venda), a ordem de inscrição e a residência do candidato, sendo atribuída
prioridade aos candidatos com residência mais próxima. É apenas disponibilizado um
talhão por agregado familiar.
Cada horticultor terá acesso a um local coletivo de armazenamento de alfaias agrícolas e
a compostores comuns. Terá também acesso a pontos de água de utilização comum e
deverá frequentar obrigatoriamente uma ação de formação sobre Agricultura Biológica e
compostagem caseira.
Os equipamentos de apoio propostos, consistem em 28 contentores para compostagem e
12 abrigos em madeira para armazenamento de alfaias agrícolas21. Os contentores e os
abrigos foram localizados junto a cada área de hortas, de forma a garantir a proximidade
aos mesmos de todos os horticultores.

Quanto à distribuição de água, é proposto um furo de captação e vários pontos de água,
indicados no Plano Geral de intervenção. São propostos 34 pontos de água para a área
de intervenção, exceto na parcela a Nascente, onde se propõe a utilização da água do
poço pré-existente para rega das hortas. Cada ponto de água abastecerá, em média,
entre 4 a 8 talhões.
Propõe-se ainda que os percursos entre cada conjunto de hortas sejam em terra batida,
com 2m de largura e os caminhos entre talhões, também em terra batida, tenham 0.8m
de largura.


Zonas públicas de recreio e lazer

São propostas várias zonas públicas
de recreio e lazer, como se pode
verificar na figura 21, sendo elas:
1. zona de estadia associada a um
parque de merendas;
2.

zona de estadia associada a
uma área de pomar;

3. zona de estadia associada a
um parque infantil.
21 - Abrigo em madeira TOSSCA 2 (200x206cm).

Figura 21. Distribuição das zonas de recreio e lazer no projeto.
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1. A zona de merendas está equipada com 15 mesas em pedra. Para garantir o conforto
e privacidade esta zona encontra-se protegida da linha de caminho-de-ferro por uma
barreira de vegetação arbórea e arbustiva.
Com o mesmo objetivo, uma área de vegetação esparsa separa visualmente o Bairro
social da Quinta da Bela Vista da zona de merendas.

2. A zona de pomar foi criada como zona de recreio e lazer de forma a que os utilizadores
do espaço possam estar em contacto com as árvores e os seus frutos, podendo até
colhê-los. Contudo não deixa de ser um espaço onde se possam sentar e apreciar a
natureza. Também este local é protegido da linha de caminho-de-ferro por uma vedação
e por uma sebe de loureiros.

3. O parque infantil é dedicado aos utilizadores mais novos, e encontra-se num local
protegido da linha de caminho-de-ferro por vegetação arbórea e arbustiva e por uma
vedação, de modo a garantir a segurança do local.


Espaços verdes de proteção e enquadramento

Tendo em conta o estado atual da
vegetação na área de intervenção foi
necessário uma total renovação da
mesma,
eucaliptos

com
e

exceção
os

para

choupos

os

negros

existentes, que se encontram em bom
estado.
Assim, foram realizados planos de
plantação de árvores e arbustos e sub-

Figura 22. Distribuição das áreas verdes no projeto.

arbustos, herbáceas e sementeiras
que podem ser consultados, nos anexos XIII, XIV e XV.

Para esta proposta foram escolhidas espécies características da zona litoral norte de
Portugal para garantir a adaptação das mesmas à área de intervenção e para conferir
variedade de vegetação ao local, o que não acontece atualmente, tornando-o mais
apelativo. Foi também proposta a plantação de espécies de folha persistente e outras de
folha caduca, de forma a que haja vegetação com folha durante todo o ano.

30

FCUP
A importância das hortas urbanas na requalificação de áreas urbanas degradadas - Proposta de
requalificação paisagística da Quinta da Bela Vista

A estrutura verde proposta para a área de intervenção é composta por estrato arbóreo,
arbustivo, subarbustivo e herbáceo.
A vegetação arbórea proposta é composta por pinheiros mansos (Pinus pinea), sobreiros
(Quercus suber), carvalhos alvarinhos (Quercus robur) e medronheiros (Arbutus unedo).
O coberto arbustivo, em maciços ou com arbustos isolados, é composto por giestas
(Cytisus scoparius), aveleiras (Corylus avellana) e pilriteiros (Crataegus monogyna).
Para as áreas de cobertura subarbustiva é proposta a plantação de plantas aromáticas
em maciços como a alfazema (Lavandula stoechas), o alecrim (Rosmarinus officinalis) e
a camomila-vulgar (Matricaria recutita).
Já para a cobertura herbácea propõe-se a plantação de heras (Hedera helix) e vincas
(Vinca difformis) em crescimento livre.
Por fim, são propostas várias áreas de prado de regadio, umas cortadas outras em
crescimento livre.

As excepções a esta estrutura verde dão-se na zona de pomar e na faixa junto à linha de
caminho-de-ferro. No pomar, a vegetação arbórea é constituída por espécies arbóreas
persistentes e caducas. Assim, é proposta a implantação de castanheiros (Castanea
sativa), macieiras (Malus domestica), pereiras (Pyrus communis), laranjeiras (Citrus x
sinensis), limoeiros (Citrus x limon L.) e figueiras (Ficus carica). Nesta zona a cobertura
do solo é feita com prado de sequeiro cortado, facilitando o acesso ao local.
Por sua vez, na zona entre a linha de caminho-de-ferro e a restante área de intervenção,
a vegetação arbórea e arbustiva funciona como barreira e protege as pessoas física,
visual e acusticamente

da linha de caminho-de-ferro. Para esta área é proposta a

plantação de uma faixa de loureiro (Laurus nobilis), de forma a criar a cortina vegetal de
enquadramento e proteção já referida.


Estruturas construídas


A

proposta

inclui

as

seguintes

estruturas construídas:
i.

Vedações;

ii.

Caminhos pedonais;

iii.

Uma estrutura para venda e
troca de produtos agrícola.
Figura 23. As estruturas construídas no projeto.
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É também proposta a requalificação da casa da antiga Quinta da Bela Vista e da casa
abandonada na área pertencente a privados e a requalificação dos muros dos poços préexistentes. O plano indicativo de pavimentos, estruturas construídas e equipamentos
pode ser consultado no Anexo XVI.

i.

Vedações

A área de intervenção é delimitada por uma vedação em rede de 2m de altura. Esta é
proposta com o objetivo de garantir a segurança da área de intervenção, nomeadamente
das hortas, que serão espaços privados.

ii.

Caminhos pedonais

Os caminhos propostos foram traçados tendo como base os percursos existentes,
havendo contudo zonas onde foi necessário criar novos caminhos, visto que são
atualmente inacessíveis. Os percursos foram propostos em parte para resolver o
problema da fragmentação do espaço, ligando os diversos locais do projeto.

iii.

Estrutura para venda e troca de produtos agrícolas

É proposta a construção de um local coberto para venda e troca de produtos agrícolas
provenientes das hortas urbanas da Quinta da Bela Vista.

É também proposta a requalificação da casa da antiga Quinta da Bela Vista para
posterior utilização como sede das "Hortas Urbanas da Quinta da Bela Vista" e como
espaço para formação em Agricultura Biológica e compostagem caseira. Tendo em vista
essas ações de formação propõe-se a localização de 8 hortas pedagógicas, cada uma
com 25m2, nos terrenos da casa.
O outro edifício a requalificar, situado nos terrenos pertencentes a privados, tem como
finalidade a posterior utilização como local de armazenamento de instrumentos e
materiais de manutenção dos espaços verdes de uso público da área de intervenção.

32

FCUP
A importância das hortas urbanas na requalificação de áreas urbanas degradadas - Proposta de
requalificação paisagística da Quinta da Bela Vista

6. Resultados e discussão
O projeto apresentado visa a requalificação paisagística da Quinta da Bela Vista, tendo
como objetivo central a criação de hortas urbanas.
As hortas urbanas propostas são destinadas a vários tipos de uso: uso familiar, uso
comercial e uso pedagógico.
A cada conjunto de talhões de hortas estão associados pontos de água para rega,
abrigos para ferramentas e postos de compostagem comuns. Desta forma responde-se a
um dos problemas atuais da área de intervenção, a falta de condições para a prática da
agricultura.
A casa da Quinta da Bela Vista funcionará como sede das hortas urbanas da Quinta da
Bela Vista. Para lá está prevista a instalação de hortas pedagógicas e a realização de
ações de formação sobre agricultura biológica e compostagem caseira.
O uso comercial das hortas urbanas da Quinta da Bela Vista será apoiado por uma
estrutura onde se prevê a venda ou troca dos produtos agrícolas aqui cultivados.
Sendo as hortas, apesar da sua função de inclusão e coesão social, um espaço de
recreio privado, achei importante a criação de espaços de recreio público. Assim,
proponho várias zonas públicas de estadia: uma associada a um parque de merendas,
outra a uma área de pomar e outra a um parque infantill. Estas têm o recreio como
principal objetivo mas também funcionam como locais de aprendizagem, nomeadamente
o pomar, onde se podem observar várias espécies de árvores de fruto.
O projeto foi completado com zonas de proteção e enquadramento nos seus limites,
nomeadamente junto à linha de caminho-de-ferro. Esta zonas verdes funcionam ainda
como elemento promotor da biodiversidade e melhorador da qualidade estética do
espaço.
A vegetação proposta para esta zonas é composta por espécies características da zona
litoral norte de Portugal, garantindo deste modo a adaptação das mesmas à área de
intervenção.
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7. Conclusões
A agricultura urbana é um uso do solo com grande potencial na requalificação urbana.
Devido à sua multifuncionalidade, a agricultura urbana permite a substituição de áreas
urbanas degradadas por áreas urbanas que servem várias funções: produção de
alimentos, recreio, função terapêutica (cura através do contacto com a natureza), função
social (coesão e inclusão), função educativa (ao nível da produção de alimentos e ao
nível da educação ambiental), promoção da biodiversidade, promoção de princípios
ecológicos (ex: reciclagem, através da compostagem), melhoria da qualidade do solo,
melhoria das condições de drenagem e promoção de um estilo de vida mais saudável.
Esta multifuncionalidade dos espaços reconvertidos à agricultura urbana tem a vantagem
de ser conseguida com baixos custos de instalação e baixos custos de manutenção. Os
baixos custos de instalação advêm da possibilidade de instalação deste uso do solo em
terrenos de cedência municipal, como é o caso do caso de estudo deste relatório, ou em
terrenos pertencentes a instituições, municípios, empresas ou até em terrenos
pertencentes a particulares.
Os baixos custos de manutenção advêm da mesma ser feita pelos hortelãos, isto é, da
manutenção do espaço ser uma consequência do próprio ato de cultivar.
Todos os aspetos referidos podem levar à conclusão de que a agricultura urbana é um
uso do solo que deverá ser abordado no planeamento urbano.
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ANEXO I: Fotos e descrição de Hortas Urbanas em Portugal

São agora apresentadas algumas experiências de promoção da AU e Periurbana em Portugal.


Alcochete

No ambito do projeto “Hortas Sociais”, a Câmara Municipal de Alcochete e a Fundação para a Proteção e Gestão
Ambiental das Salinas do Samouco disponibilizaram 41 talhões de terra para produção agrícola, que totalizam uma
área total de 18mil m2.
O projeto promove a aducação ambiental, incentiva as práticas de uma agricultura biológica e dá resposta a
necessidades de pessoas ou famílias com poucos recursos que desta forma podem obter rprodutos agrícolas a um
custo reduzido.
Os talhões apresentam áreas que variam entre os 50m2 e os 700m2 e estão equipados com caixas de
compostagem, casa de apoio para armazenamento de materiais e pontos de água individuais.Cada hortelão paga 2
euros por mês.



Almeirim – Bio Hortas Urbanas de Almeirim - “Sachónabo”

A câmara Municipal de Almeirim em parceria com a cooperativa de produtos de agricultura biológica, Agrobio, cedeu
2ha de terreno para a criação de hortas biológicas urbanas. A Agrobio colabora com a formação dos agricultores,
enquanto que a autarquia preparou o espaço. Já este ano, apenas em três semanas, os 60 espaços disponíveis
foram entregues a munícipes das mais variadas idades e profissões.



Bragança

O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) e a Obra Social Padre Miguel (OSPM)
são os responsáveis pelo “Projeto Hortas de Lazer”, onde se pretende a
recuperação de 8ha de antigas hortas com o objetivo de colher uma variedade
de alimentos agrícolas para 500 refeições diárias, de idosos a crianças e
funcionários. Foram disponibilizadas 30 hortas com, aproximadamente, 50m2 de área cada.



Quinta da Barrosa – Caminha

A Câmara Municipal de Caminha criou o projeto “Hortas Urbanas- Quinta da Barrosa”, em Vila Praia de Âncora,
onde disponibilizou 37 parcelas, de 66m2 cada, para a produção agrícola familiar. Este projeto teve real sucesso, tal
que, numa primeira fase foram criadas 20 parcelas, que foram ocupadas rapidamente, sendo necessária uma
segunda fase, que consistiu na ampliação das parcelas para as atuais 37.



Cascais

A Câmara Municipal de Cascais e a Agenda Cascais 2001 desenvolveram o projeto “Hortas de Cascais”. Este
divide-se em duas vertentes: as “Hortas Comunitárias” e as “Hortas em casa”. As primeiras são destinadas à prática
da agricultura de lazer e a segunda pretende dotar os munícipes que dispõem de jardim ou quintal privado de
competências na área da agricultura sustentável, através de formação e acompanhamento específicos. Assim,
desde 2009, ano de implementação da primeira horta (Alto dos Gaios – 6 talhões), têm sido inauguradas outras: em
2010, no Outeiro de Polima (30 talhões) e no Bairro de S. João da Rebelva (17 talhões); e, em 2011, no Alto da
Parede (18 talhões).

Alto dos gaios



Outeiro de Polima

Bairro de S. João da Rebelva

Coimbra

Existem as “Hortas Sociais do Ingote” e as “Hortas Sociais do Bispo”. As primeiras, com 25 talhões de 150m 2,
construídas graças à parceria entre a Câmara Municipal de Coimbra e a Escola Superior Agrária de Coimbra
(ESAC). E as segundas, com 11 talhões de 75m2 cada, resultantes da parceria entre ESAC e a Junta de Freguesia
de S. Martinho do Bispo.



Funchal

Este é, sem dúvida, um dos casos com mais sucesso no que diz respeito à AU em Portugal. Com início em 2005, o
“Projeto das Hortas Urbanas Municipais” do Funchal, tem aproveitado várias áreas, com origem em cedências
urbanísticas, para a implementação de hortas. Em 2011, a área total de hortas municipais superava os 23.400m2,
distribuídos por 26 projetos, e abrangendo um universo de 350 munícipes e respetivos agregados familiares.



Loures

Existem vários projetos relacionados com a AU em Loures. Serão apresentados alguns exemplos.
A Horta Solar, a funcionar no Parque Urbano de Santa Iria de Azóia, foi criada pela Câmara Municipal de Loures em
2006 e é uma horta pedagógica inovadora, que utiliza tecnologias amigas do ambiente, tendo sido distinguida com
um prémio de Boas Práticas da Direcção-Geral da Administração Local. É um equipamento destinado sobretudo à
população escolar, mas que pode ser também visitado por público de outras faixas etárias.
O projeto das Hortas Urbanas Sociais de Loures, foi âmbito da estratégia do Contrato Local de Segurança de
Loures, derivou da crescente proliferação de pequenas hortas na envolvência dos bairros municipais,
nomeadamente, na Urbanização Municipal Terraços da Ponte, em Sacavém, e Quinta da Fonte, na Apelação, e da
necessidade de regulamentar esta ocupação de espaços de forma equilibrada.
Já o projeto “Hortas Biológicas Urbanas de Loures – Hortas Empresariais” foi no dia 14 de Fevereiro deste ano
apresentado ao público e encontra-se em processo de preparação.



Moita

Aqui esta a ser desenvolvida uma estratégia para hortas urbanas no concelho da Moita. Enquanto isto, a população
vai invadindo espaços urbanos sem uso para o cultivo dos seus produtos hortícolas.



Maia

Em 2009 foi inaugurada a 1ª “Horta de Subsistência”, em Castelo da Maia, no município da Maia que conta com 41
talhões, com cerca de 100m2 cada.
Aqui existe também, desde 2003, o “Projeto Horta-à-porta”, apelidado de “Horta da Quinta da Gruta”, composto por
66 talhões, de aproximadamente 40m2 cada, e que contempla ainda dois abrigos comuns de arrumos para alfais e
diversos pontos de água. Os talhões são disponibilizados, gratuitamente, aos utilizadores inscritos, assim como a
devida formação e, agricultura biológica, a que se obrigam a praticar no local.



Ponte de Lima

Desde 2009 que o Município de Ponte de Lima disponibiliza aos participantes das “Hortas Urbanas” um lote de
terreno de 40m2 inserido numa área vedada, com um ponto de água individual e abrigo comum para
armazenamento de utensílios agrícolas. Para além disto, fornece informação sobre os modos de produção e
práticas culturais ambientalmente corretas.
No primeiro ano foram disponibilizados 36 lotes de terreno para agricultura, tendo em 2011 alargado este número
para 54.
A responsável por este projeto, Estela Almeida, realça que o principal objetivo deste projeto é que «as pessoas
controlem o que produzem» e garante que tem resultado daí uma «clara consciência ambiental» já que, argumenta,
«se todos tivéssemos uma horta, tínhamos mais consciência ambiental». Sublinha também que esta iniciativa
permite «uma espécie de regresso à terra».



Beja



Portimão

A Quinta Pedagógica de Portimão ocupa de 2 hectares repartidos por zonas distintas de cultivo, de abrigo de
animais, uma área de lago, zonas verdes e de lazer, com o intuito de recriar uma zona de lazer. Aqui é ainda
possível encontrar uma horta de legumes, um espaço com ervas aromáticas, pomar e variados
animais,característicos de uma quinta rural.
A Quinta desenvolve também o projeto “Horta Social”, que visa a cedência gratuita de um espaço de sementeira a
três intituições de solidariedade social do concelho, dispondo cada uma delas de uma talhão com 88m 2, para cultivo
de produtos hortofrutícolas.



Seixal

A Câmara Municipal do Seixal está atualmente a estudar a possibilidade de implantação de uma Rede de Hortas
Urbanas no Concelho.
Entretanto, existe o projeto “Jardins e Hortos Pedagógicos”, da responsabilidade do município, e dirigido às escolas
do Ensino Básico do 1.º Ciclo e Jardins de Infância, promovendo espaços de horta-jardim que relacionem a
aprendizagem na área da horticultura e jardinagem com o curriculum escolar.


Sintra

As Hortas Pedagógicas de Sintra são um projeto em desenvolvimento pela Agência Municipal de Energia de Sintra,
em parceria com a Divisão de Educação da Câmara Municipal de Sintra, com o auxílio das juntas de freguesia.
Existem ainda iniciativas privadas de Agricultura Urbana. De um terreno desqualificado e abandonado nasceu a
“Horta Comunitária de Monte Abraão”, graças a um grupo de jovens e ao gosto pela terra e pelos seus produtos.
Através da agricultura biológica, aprendem, convivem e pintam com um pouco de verde as vidas e o mundo.



Vila Real

A Câmara Municipal de Vila Real promove 26 hortas urbanas, uma medida que visa ajudar as famílias mais
carenciadas. Numa altura de graves problemas económicos, a autarquia disponibilizou pequenos espaços, cada um
com uma área de 50m2, onde se podem cultivar vegetais ou frutas e assim ajudar a reduzir a despesa com a
alimentação.



Viana do Castelo

Desde 2011 que o Centro de Monotorização e Interpretação Ambiental (CMIA) de Viana do Castelo tem criado
pequenos espaços de cultivo nas escolas do Concelho. Este projeto, dirigido a todos os níveis de ensino, já
enriquece 10 escolas do concelho e conta com cerca de 900 alunos envolvidos.



Trofa

A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Trofa implementou a Horta Social “O meu cantinho de terra” com o
objetivo de ajudar as famílias mais desfavorecidas a serem autossuficientes, aprendendo a produzir alimentos pelas
suas próprias mãos.


Serralves (fotos)





Guimarães (fotos)

Fontes de informação:
http://www.regiao-sul.pt
http://www.hortadaformiga.com
http://ecosfera.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1357449
http://www.portau.org/experiecircncias.html

http://www.greensavers.pt
http://www.dnoticias.pt/
http://jpn.icicom.up.pt
http://www.jn.pt

Lipor
Câmara Municipal de Ponte de Lima
Câmara Municipal do Funchal
Câmara Municipal de Lisboa
Câmara Municipal de Alcochete

Anexo II: Notícias recentes sobre Hortas Urbanas em Portugal

Anexo 2. Notícias recentes sobre Hortas Urbanas em Portugal
“Imaginem-se canteiros repletos de pés de cenoura, alface e beterraba na acinzentada paisagem da
metrópole. Parece um cenário edílico mas as hortas urbanas são uma realidade e um fenómeno em
crescimento, inspirando a população citadina a boas práticas ambientais, para além de requalificarem os
espaços urbanos e contribuírem para projetos de inclusão social.”
(http://www.camarasverdes.pt – Jornal do ambiente e energia)

Mapa da Agricultura Urbana em Portugal
Neste mapa pode encontrar assinaladas as experiências de Agricultura e
periurbana em Portugal. Este mapa encontra-se ainda em processo de
construção. Trata-se de um instrumento da Rede Portuguesa de Agricultura
Urbana e Periurbana.

Fontes de informação:
http://www.regiao-sul.pt
http://www.hortadaformiga.com
http://ecosfera.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1357449
http://www.portau.org/experiecircncias.html
http://www.greensavers.pt
http://www.dnoticias.pt/
http://www.jn.pt
http://jpn.icicom.up.pt
Lipor
Câmara Municipal de Ponte de Lima
Câmara Municipal do Funchal
Câmara Municipal de Lisboa
Câmara Municipal de Alcochete

Anexo III: Bases de dados utilizadas

A análise da Área de intervenção teve como informação de base os seguintes dados cartográficos:
Fonte

Ano

Escala

Ortofotomapas

Municípia, SA

2005

1:5.000

Cartas militares

Igeo E

1998

1:25.000

Rede Hidrográfica

Gaiurb, EEM

2004

1:250.000

Rede Hidrográfica

Igeo E

1997

1:25.000

Carta de Solos

DRAEDM

1999

1:25.000

Geologia

IGM

1957

1:50.000

Carta de Uso do Solo

COS 90 IGP

1990

1:25.000

Carta de Uso do Solo

CIBIO

2000

1:5.000

Carta de Uso do Solo

Gaiurb

2008

1:5.000

PDM V.N.Gaia

2009

1:10.000

PDM V.N.Gaia

2009

1:10.000

REN

Gaiurb, EEM

2009

1:10.000

RAN

Gaiurb, EEM

2009

1:10.000

IGP

2005

1:25.000

Municípia, SA

2000, 2001

Altimetria

Municípia, SA

2000

1:1.000

Altimetria

Municípia, SA

2001

1:5.000

Planimetria

Municípia, SA

2001

1:5.000

Planta

de

Ordenamento
Planta
Condicionantes

Limites
Administrativos
Levantamentos
topográficos

de

Anexo IV: Localização da Quinta da Bela Vista

Localização da ÁREA DE ESTUDO
O território de Vila Nova de Gaia é limitado a Oeste pelo Oceano Atlântico, e a Norte e Nordeste pelo Rio
Douro, o qual constitui a sua fronteira natural com os concelhos de Porto e Gondomar. Junto à orla
costeira, Gaia confronta com Espinho, enquanto a zona inferior do concelho confronta com Santa Maria
da Feira e Gondomar.

Ilustração 1. A Área Metropolitana do Porto em Portugal e Vila Nova de Gaia na AMP

O concelho é constituído por 24 freguesias de caráter distinto. Junto à orla costeira, e de Norte para Sul,
situam-se as freguesias de Canidelo, Madalena, Valadares. Gulpilhares, Arcozelo e São Félix da Marinha.
É entre as freguesias de Canidelo, Madalena e Santa Marinha que se encontra a Urbanização da Quinta
da Bela Vista, a área aqui em estudo.

Ilustração 1. Localização da Quinta da Bela Vista no contexto do Concelho de Vila
Nova de Gaia

Anexo V: A Quinta da Bela Vista - Passado e Presente

A Quinta da Bela Vista foi, em tempos, um local importante em Vila Nova de Gaia. Efetivamente,
D. Duarte Pio de Bragança e sua família residiram neste local (até aos oito anos de idade de
D. Duarte). As imagens apresentadas são prova disso, datam de 1957 e constam no
Arquivo Sophia de Mello Breyner, em Vila Nova de Gaia.

Atualmente, fruto do abandono e do avanço de urbanizações no local, já poucos vestígios da Quinta
da Bela Vista são visíveis. Apenas dois poços antigos e a casa da quinta, vandalizada fazem recordar
esse caráter de Quinta, não deixando transparecer os tempos áureos deste local.
Os poços que ainda prevalecem:

O estado atual da casa da Quinta da Bela Vista

Anexo VI: Extrato da Carta de Ocupação de Solo

legenda
ÁREAS AGRÍCOLAS
Áreas agrícolas cultivadas
Áreas agrícolas incultas
ÁREAS FLORESTAIS
Floresta
TERRITÓRIOS ARTIFICIALIZADOS
Áreas urbanas predominantemente impermeáveis
Áreas urbanas predominantemente impermeáveis
Áreas urbanas predominantemente permeáveis
Logradouros
Vazios Urbanos
Áreas Verdes Urbanas
Campos de Golfe
Áreas Improdutivas
Áreas Improdutivas
Rede viária e ferroviária
Rede viária e ferroviária
Área de intervenção
Linhas de Água a Céu Aberto
Linhas de Água Entubadas
Zonas Inundáveis ou Ameaçadas Pelas Cheias
CARTOGRAFIA
Cartografia de base

GAIURB, EEM.
esc 1/5000

(fonte: Municípia SA: 2001)

Norte

CARTA DE USO DO SOLO
Gaiurb EEM, 2008

Ano 2008

Anexo VII: Extrato do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia

Anexo VII.a: Carta de ordenamento: Qualificação do solo

Anexo VII.b: Carta de Ordenamento: Mobilidade e Transporte

Anexo VIII: Carta da propriedade dos terrenos da área de estudo

LEGENDA

Limite da área de intervenção

CARACTERIZAÇÃO DOS TERRENOS DA ÁREA DE ESTUDO
Área de domínio público resultante de processos de cedência
Espaços de domínio municipal
Terrenos pertencentes a privados

CARTOGRAFIA
Cartografia de base (Fonte: Municípia, SA: 2001)

Proposta de requalificação
paisagística Quinta da Bela
Vista
esc 1/2000

Norte

CARTA DA PROPRIEDADE DOS TERRENOS
DA ÁREA DE ESTUDO
Setembro 2012

Anexo IX: Levantamento da situação existente da área de intervenção
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Percursos existentes
Entradas
Pontos de água
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Ocupação atual
Talhões - Hortas espontâneas
Sucatas
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Vegetação
Estrato Arbustivo e Sub-arbustivo
Estrato Herbáceo
Estrato Arbóreo e Arbustivo de grandes dimensões
ÁREA ENVOLVENTE
Áreas impermeáveis

A

Urbanização Urbicoope

B

Urbanização Gaiacoop

C

Empreendimento Social
Parques de estacionamento
Passeios pedonais

Infraestruturas

Avenida Gome
s Júnior

Parque de Estacionamento
Campo de Jogos da Urbicoope
Áreas permeáveis
Espaços Verdes de enquadramento
Espaço de uso previsto (para as fases 2 e 3 da Urbanização Gaiacoope)
CARTOGRAFIA
Cartografia de Base
Altimetria

(Fonte: Municípia, SA: 2001)

(Fonte: Municípia, SA: 2001)
esc 1/2000

Norte

Proposta de Requalificação
paisagística da
urbanização da Quinta
da Bela Vista

LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO EXISTENTE

Eva Gomes
Setembro 2012

Anexo X: Planta de síntese da área de intervenção
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Eixos

Eixos visuais para a área de intervenção
Unidades na área de intervenção
UNIDADE NASCENTE
Área ocupada por hortas espontâneas
UNIDADE SUL
Área ocupada por hortas espontâneas

A

1

Área florestal
ZONA DE TRANSIÇÃO (prevalece vegetação do estrato arbustivo e sub-arbustivo)
UNIDADE NORTE
Zonas impermeáveis (casas degradadas e barracões)

Avenida Gome
s Júnior
Rede viária

Linha de Caminho de Ferro: Comboios de Portugal
Eixo concelhio estruturante
Eixo eixo de alta capacidade
Proposta de requalificação
paisagística da Quinta
da Bela Vista

DE SÍNTESE DA ÁREA DE
INTERVENÇÃO

Setembro

Anexo XI: Levantamento Fotográfico da Quinta da Bela Vista

setembro

Anexo XII: Proposta de Requalificação Paisagística para a Quinta da bela Vista
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Prado
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Prado
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Centro de
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A
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de produtos
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Prado
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LEGENDA
Limite da área de intervenção
Entradas

Hortas
unifamiliares

A

Bairro social da Quinta da Bela Vista

B

Urbanização Gaiacoop

C

Urbanização Urbicoop

ESPAÇOS VERDES
Prado cortado de regadio e de sequeiro
Maciços de sub-arbustos e herbáceas em crescimento livre

C

Vegetação arbustiva em maciços e em crescimento livre usada como vegetação de proteção e enquadramento
Vegetação arbórea

Hortas
unifamiliares

Hortas unifamiliares

B

a
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da
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Hortas pedagógicas

ESPAÇOS DE APOIO ÀS HORTAS UNIFAMILIARES
Abrigos em madeira para alfaias agrícolas (Toscca 2 ; 200x260cm)
Contentores para compostagem (1m Ø)
ESTRUTURAS
Caminhos em betuminoso colorido (Grimm IR)
Caminho em cubo de granito cinzento (10x10x10mm)

A1

Zona de estadia - Mesas para piqueniques (2.5x1.5m e 1x1m)
Parque infantil
Poços pré-existentes requalificados
Pontos de água
Furo de captação de água
EDIFICADO

A

Casa da antiga Quinta da Bela Vista - Novo Edifício de apoio às Hortas da Quinta da Bela Vista
Estrutura Coberta para venda ou troca de produtos agrícolas

B

Edifício para abrigo de instrumentos de manutenção do jardim
Muros existentes a manter

Hortas
unifamiliares

VEDAÇÕES
Vedação de 200cm de altura

Avenida Gome
s Júnior

Proposta de
requalificação
paisagística para a
Quinta da Bela Vista
esc 1/1000

Norte

PLANO GERAL
Setembro 2012

Anexo XIII: Plano de Plantação de árvores e arbustos
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Qs

2Au

VEGETAÇÃO ARBÓREA EXISTENTE A MANTER

2Qr

Pn - Populus nigra (choupos negros) - 5 unidades
E - Eucalyptus sp. (eucalipto) - 11 unidades
W - Washingtonia robusta (palmeira) - 2 unidades

Qs
Qs
Qs

Qs
Qs

CyS+Ca+Cm

2Pp

VEGETAÇÃO ARBÓREA PROPOSTA
Pp - Pinus pinea (pinheiro manso) - 36 unidades
Qs - Quercus suber (sobreiro) - 51 unidades
Qr - Quercus robur (carvalho alvarinho) - 59 unidades
Au - Arbutus unedo (medronheiro) - 43 unidades
VEGETAÇÃO ARBÓREA PROPOSTA - POMAR
Cs - Castanea sativa (castanheiro) - 25 unidades
CiS - Citrus x sinensis (larangeira) - 23 unidades
Ci - Citrus x limon L. (limoeiro) - 8 unidades
Fc - Ficus carica (figueira) - 8 unidades
Md - Malus domestica (macieira) - 13 unidades
Pc - Pyrus communis (pereira) - 10 unidades

Ci
Ci
Pc Md

Cs

Ci
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CiS
Fc
Ci
Ci
Ci

Ci

Cs
Ci

VEGETAÇÃO ARBUSTIVA PROPOSTA (em maciços ou isolada, respetivamente)
Ln - Laurus nobilus (loureiro) - 132 unidades
CyS - Cytisus scoparius (giesta)
Ca - Corylus avellana (aveleira)
Cm - Crataegus monogyna (pilriteiro)

Ci

Proposta de requalificação
paisagística da Quinta da Bela
Vista
esc 1/1000

Norte

PLANO DE PLANTAÇÃO DE ÁRVORES
E ARBUSTOS
Setembro 2012

Anexo XIV: Plano de Plantação de sub-arbustos, herbáceas e sementeiras
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LEGENDA

VEGETAÇÃO SUB-ARBUSTIVA PROPOSTA (em maciços)
Ls - Lavandula stoechas (alfazema)
Ro - Rosmarinus officinalis (alecrim)
Mr - Matricaria recutita (camomila vulgar)
VEGETAÇÃO HERBÁCEA PROPOSTA (em crescimento livre)
Hh - Hedera helix (hera)
Vd - Vinca difformis (vinca)

Ls+Mr
Hh

ÁREAS DE PRADO de regadio, semeado à razão de 40g/m2, mistura tipo “Alípio
Dias” - 45% Festuca ovina, 45% Festuca rubra rubra, 10% Poa pratensis.

Ro + Vd

Proposta de requalificação
paisagística da Quinta da Bela
Vista
esc 1/1000

Norte

PLANO DE PLANTAÇÃO DE
SUB-ARBUSTOS, HERBÁCEAS E
SEMENTEIRAS

Setembro 2012

Anexo XV: Tabela de espécies utilizadas na proposta

Estrato arboreo:
Pinus pinea (pinheiros mansos)

Quercus suber (sobreiros)

Quercus róbur (carvalhos alvarinhos)

Arbutus unedo (medronheiros)

Pomar:
Castanea sativa (castanheiro)

Malus domestica (macieira)

Pyrus communis (pereira)

Citrus x sinensis (laranjeira)

Citrus x limon L. (limoeiro)

Ficus carica (figueira)

Estrato arbustivo:
Laurus nobilis (loureiro)

Cytisus scoparius (giestas)

Corylus avellana (aveleiras)

Crataegus monogyna (pilriteiros)

Cobertura herbácea e subarbustiva:
Lavandula stoechas (alfazema)

Rosmarinus officinalis (alecrim)

Matricaria recutita (camomila-vulgar)

Hedera helix (Hera)

Vinca difformis (Vinca)

Prados:

Anexo XVI: Plano indicativo de Pavimentos, Estruturas construídas e Equipamentos
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PAVIMENTOS
Caminho em calçada portuguesa (5x5x5cm)
Caminhos em betuminoso colorido (Grimm IR)
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ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

A

Casa da antiga Quinta da Bela Vista - Novo Edifício de apoio às Hortas da Quinta da Bela Vista
Estrutura Coberta para venda ou troca de produtos agrícolas

B

Edifício para abrigo de instrumentos de manutenção do jardim
Muros existentes em granito a manter
Vedação de 200cm de altura

A1

EQUIPAMENTOS
Abrigos em madeira para alfaias agrícolas (Toscca 2 ; 200x260cm)
Contentores comunitários para compostagem (1m Ø)
Mesas em pedra de granito para piqueniques (2.5x1.5m e 1x1m)
Parque infantil (Flexipiso - pavimentos coloridos)
Pontos de água
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Anexo XVII: Trabalhos realizados durante o estágio na Camara Municipal De Vila
Nova de Gaia

Anexo XVII.a: Estudo prévio das Hortas Urbanas da Quinta da Bela Vista
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REDE MUNICIPAL DE HORTAS URBANAS
VILA NOVA DE GAIA,

13 fevereiro 2012

1. Introdução

As Hortas Urbanas a implementar na Quinta da Bela Vista serão implantadas em áreas cedidas ao domínio
municipal no âmbito do loteamento da Urbicoop.

Fonte: Bing Maps

Urbanização da Quinta da Bela Vista
Vista panorâmica de norte para sul sobre a urbanização da Quinta da Bela Vista com a delimitação
da área pertencente ao domínio municipal.
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REDE MUNICIPAL DE HORTAS URBANAS
VILA NOVA DE GAIA,

13 fevereiro 2012

2. Estado atual
As áreas destinadas às Hortas Urbanas encontram-se atualmente praticamente abandonadas.

Há determinados espaços que foram anteriormente ocupados por moradores das imediações, para
cultivarem hortas, para pastoreio de rebanhos, para depósitos de sucata, etc.

A vedação destes espaços é feita com toda a espécie de materiais, redes, chapas, tábuas, etc.

A desorganização dos espaços, a forma como são utilizados, bem como os vários tipos de vedações
utilizados provocam um aspeto de acentuado degradação paisagística de toda a área, que tende a
aumentar.

Imagens da envolvente à Urbanização da Quinta da Bela Vista junro ao Bairro Social (visível do caminho-de-ferro):
Destaque para a “vedação” (construída com restos de objectos velhos) que delimita a horta, “privatizando” o espaço público envolvente à linha de caminho de ferro.

Depósitos de entulho e de sucatas e estacionamento de roulottes.

Abrigo precário na horta

MS VS/

Sistema de armazenamento de água

“Horta espontânea” com vedação precária Aproveitamento da água das chuva
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REDE MUNICIPAL DE HORTAS URBANAS
VILA NOVA DE GAIA,

13 fevereiro 2012

”Hortas espontâneas” delimitadas com vedações construídas com restos de objectos/matérias de construção

Vista sobre o aspecto “exterior” das hortas, delimitadas com vedações improvisadas.

3. Proposta
A proposta de implementação da Hortas Urbanas apresentada na planta anexa permitirá:
 Organizar devidamente os espaços correspondentes aos terrenos do loteamento da Quinta da Bela Vista
pertencentes ao domínio municipal;
 Proporcionar talhões destinados a agricultura urbana a candidatos que os pretendam utilizar (de acordo
com um regulamento);
 Reconverter as hortas espontâneas existentes, passando os seus utilizadores a dispor de um talhão da
Horta Urbana;
 Eliminar todas as situações de utilização abusiva ilegal da área de intervenção (depósitos de sucatas e de
outros materiais)
 Garantir a requalificação paisagística de toda a área e a sua manutenção sem custos significativos para o
Município.
Faseamento

Número talhões

Área dos talhões

Área total

1ª Fase

22

2ª Fase

58

3ª Fase

93

13.808 m2

Total

173

25.987 m2

2.316 m2
Área entre
2
35 e 60 m

9.863 m2

Quadro síntese com o número de talhões propostos
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4/11

REDE MUNICIPAL DE HORTAS URBANAS
VILA NOVA DE GAIA,

13 fevereiro 2012

4. Faseamento
Propõe-se o desenvolvimento deste projeto em 3 fases.

1ª Fase
A área destinada à 1ª fase situa-se na zona sul/nascente do terreno, que confronta com a Avenida
Gomes Júnior.

Existe um poço com cerca de 3m de diâmetro, emparedado com pedras de granito, que se admite
possa garantir de água rega, pelo menos desta 1ª fase.

A vantagem de se começar por esta 1ª fase resulta dos seguintes factores:
1. Já existe um poço com água;
2. A horta é de dimensão reduzida e poderá ser criada rapidamente;
3. A sua localização permite fácil publicidade do Projeto e boa acessibilidade;
4. O investimento é reduzido e poderá garantir um efeito multiplicador, quer nos apoios que se
pretendem obter, quer em potenciais interessados;

Ações a desenvolver:
1.

Construção de um abrigo para ferramenta
(pessoal da Divisão Municipal de Salubridade);

2.

Espalhamento de terra vegetal
(pessoal da Divisão Municipal de Salubridade Pública);

MS VS/
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REDE MUNICIPAL DE HORTAS URBANAS
VILA NOVA DE GAIA,

3.

13 fevereiro 2012

Execução de percursos e talhões
(pessoal da Divisão Municipal de Salubridade Pública);

4.

Rede de captação e distribuição de água
(Águas e Parque Biológico de Gaia);

5.

Definição de canteiros (estacas)
(pessoal da Divisão Municipal de Salubridade Pública);

Apresenta-se a seguir um orçamento para a 1ª e 2ª fase relativo aos materiais que será indispensável adquirir para a
criação das Hortas na Quinta da Bela Vista de acordo com os seguintes pressupostos:

1. Que o sistema de captação e a execução da rede de distribuição de água de rega será da responsabilidade da
Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM (APBG EEM);
2. Que a mão-de-obra para a execução de todos os trabalhos, designadamente para a instalação de lancis de
bordadura dos caminhos para a execução dos caminhos e veredas, para a colocação da rede de vedação, para
o espalhamento da terra vegetal e para a criação dos talhões, será da responsabilidade dos trabalhadores do
município (Divisão Municipal de Higiene Pública e Espaços Verdes);
3. Que os restantes materiais a utilizar (cimento, areia, etc) e a disponibilização de máquinas serão fornecidos
pelo Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM (APBG EEM) ou pela Divisão Municipal de Obras.

MS VS/

6/11

REDE MUNICIPAL DE HORTAS URBANAS
VILA NOVA DE GAIA,

13 fevereiro 2012

5. Estimativa Orçamental

Preços

1ª Fase

Quantidades Preços Unitários
(com IVA)

Totais

Fornecimento de lancis de betão de 0,10 m para
bordadura de caminhos

340 ml

2,34

795,60

Fornecimento de rede de arame plastificada em
painéis (2.50 x 1.74 m2)

51 m

36,95

1.884,45

Fornecimento de prumos (2,00 m)

53 m

15,94

844,82
3.524,87

Preços

2ª Fase
Fornecimento de lancis de betão de 0,10 para
bordadura de caminhos
Fornecimento de rede malha -sol CQ 30

Construção em madeira para recepção e
instalações sanitárias

Quantidades Preços Unitários
(com IVA)

Totais

1370 ml

2,34

3.205,80

554,6 m2
(236 x 2.35)

0,83

460,32

40.000,00

40.000,00

1 un

43.666,12
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VILA NOVA DE GAIA,

13 fevereiro 2012

ANEXO
Horta Urbana da Quinta da Bela Vista
PLANO GERAL
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Anexo XVII.b: Estimativa orçamental para as Hortas Urbanas da Quinta da Bela Vista

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS

UNID.

QUANT.

CUSTO
UNIT. (com
IVA)

TOTAIS

Observações:

1ª FASE
PREPARAÇÃO DO TERRENO
Limpeza do terreno, incluindo
movimento de terras, transporte de
entulhos
e
vazadouro
e
espalhamento de terra vegetal
Fresagem do terreno

A executar pelos Serviços Municipais
A executar pelos Serviços Municipais

REDE DE REGA
Construção de cabine para quadro
elétrico e contador de energia elétrica
Instalação de sistema de captação e
bombagem de água de rega a partir
do poço existente
Execução do sistema de distribuição
de água
VEDAÇÃO DO TERRENO
Execução de lintel de betão para
fixação dos prumos da rede com
secção de 0,20x0,25
Fornecimento de prumos de ferro de
aço galvanizado de 2"
Fornecimento de rede de malha
elástica plastificada com 1,75 m de
largura (espessura do arame: 14x11)
Fornecimento de lancis de betão com
0,10 m para bordadura de caminhos
EQUIPAMENTO DE APOIO
Fornecimento de Abrigo em madeira
para recolha de ferramentas.
Dimensões 3x3, Modelo 3033 (Preço
não inclui tratamento da madeira)

A executar pela Águas e Parque Biológico de
Gaia, EEM
A executar pela Águas e Parque Biológico de
Gaia, EEM
A executar pela Águas e Parque Biológico de
Gaia, EEM
1.316,02 €

Cimento e inertes a executar pelos Serviços
Municipais)

ml

85

UNID.

6

36,16 €

216,97 €

A executar pelos Serviços Municipais

ml

85

3,57 €

303,45 €

A executar pelos Serviços Municipais

ml

340

2,34 €

795,60 €

A executar pelos Serviços Municipais

1

2.078,70 €

2.078,70
€
3.394,72 €

SUB-TOTAL
(1ª FASE):

2ª FASE
PREPARAÇÃO DO TERRENO
Limpeza do terreno, incluindo
movimento de terras, transporte de
entulhos
e
vazadouro
e
espalhamento de terra vegetal
Fresagem do terreno
VEDAÇÃO DO TERRENO
Execução de lintel de betão para
fixação dos prumos da rede com
secção de 0,20x0,25
Fornecimento de prumos de ferro de
aço galvanizado de 2"
Fornecimento de rede de malha
elástica plastificada com 1,75 m de
largura (para limite norte e poente)

A executar pelos Serviços Municipais
A executar pelos Serviços Municipais
4.808,04
€
ml

448

A executar pelos Serviços Municipais

UNID.

17

36,16 €

940,16 €

A executar pelos Serviços Municipais

ml

281

3,57 €

1.003,17
€

A executar pelos Serviços Municipais

Fornecimento de rede de malha sol
com 1,75 m de largura (para limite sul
do terreno e nascente)
Fornecimento de lancis de betão com
0,10 m para bordadura de caminhos

167

0,83 €

138,61 €

A executar pelos Serviços Municipais

1165

2,34 €

2.726,10
€

A executar pelos Serviços Municipais

ml
ml

EQUIPAMENTO DE APOIO
Fornecimento de monoblocos com
instalações sanitárias
Fornecimento de Abrigo em madeira
para recolha de ferramentas.
Dimensões 508x388+90, Modelo
5139 (Preço não inclui tratamento da
madeira)

UNID.

1
2

3.690,00 €

UNID.

7.380,00
€

12.188,04 €

SUB-TOTAL
(2ª FASE):

3ª FASE
PREPARAÇÃO DO TERRENO
Limpeza do terreno, incluindo
movimento de terras, transporte de
entulhos
e
vazadouro
e
espalhamento de terra vegetal
Fresagem do terreno
EQUIPAMENTO DE APOIO
Fornecimento de Abrigo em madeira
para recolha de ferramentas.
Dimensões 508x388+90, Modelo
5139 (Preço não inclui tratamento da
madeira)
VEDAÇÃO DO TERRENO
Execução de lintel de betão para
fixação dos prumos da rede com
secção de 0,20x0,25
Fornecimento de prumos de ferro de
aço galvanizado de 2"
Fornecimento de rede de malha
elástica plastificada com 1,75 m de
largura
Fornecimento de lancis de betão com
0,10 m para bordadura de caminhos

A executar pelos Serviços Municipais
A executar pelos Serviços Municipais

UNID.

2

3.690,00 €

7.380,00
€
4.653,90
€

ml

378

A executar pelos Serviços Municipais

UNID.

26

36,16 €

650,88 €

A executar pelos Serviços Municipais

ml

378

3,57 €

1.349,46
€

A executar pelos Serviços Municipais

ml

1134

2,34 €

2.653,56
€

A executar pelos Serviços Municipais
12.033,90 €

SUB-TOTAL
(3ª FASE):

TOTAL

3
FASES:

27.616,66 €

Anexo XVII.c: Estudo prévio para as Hortas Urbanas de Oliveira do Douro

Horta Urbana
de Oliveira do Douro

ESTUDO PRELIMINAR

Rede Municipal de
Hortas Urbanas
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Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
Pelouro do Ambiente
Março de 2012

REDE MUNICIPAL DE HORTAS URBANAS
VILA NOVA DE GAIA, 5 março 2012
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REDE MUNICIPAL DE HORTAS URBANAS
VILA NOVA DE GAIA, 5 março 2012

1. Introdução
A Horta Urbana proposta neste estudo localiza-se na freguesia de Oliveira do Douro, na Praceta de Timor.
Oliveira do Douro é uma freguesia com uma área total de 6,7 km2, 22 383 habitantes e com densidade
populacional de 3 330 hab/km2 (INE, 2011).

A área onde se propõe a instalação da Horta
Urbana pertence ao domínio municipal1 e
encontra-se expectante.

Recorda-se que esta área tinha sido já
identificada como sítio potencial para a
instalação
documento

de

uma

Horta

Urbana

no

pela

equipa

do

elaborado

Projectos 2013 em Junho de 2011 (ver
documento

“Visão

Estratégica

para

a

Agricultura Urbana em Vila Nova de Gaia”).
A Horta proposta, com 2188m2 é contígua à
Escola EB 2,3 Escultor António Fernandes de
Sá e à Igreja/Capela de Gervide, próxima de
várias zonas habitacionais e serviços e com
excelentes acessibilidades.

Mapas com a localização da Horta Urbana proposta na freguesia
de Oliveira do Douro
FONTE: Visão Estratégica para a Agricultura Urbana em Vila Nova de Gaia Projeto “Hortas de Gaia” (CM Gaia, Junho 2011).

1

A área de 2188 m2 foi cedida ao domínio municipal para “escola”.

MS VS EG/

2/9

REDE MUNICIPAL DE HORTAS URBANAS
VILA NOVA DE GAIA, 5 março 2012

Localização da área proposta para Horta Urbana na freguesia de Oliveira do Douro
Sobre ortofotomapa de 2008.
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REDE MUNICIPAL DE HORTAS URBANAS
VILA NOVA DE GAIA, 5 março 2012

2. Estado atual do terreno
O terreno proposto para instalação da Horta Urbana caracteriza-se por ter um declive suave no sentido SulNorte, na maior parte da sua extensão. Trata-se de um terreno vedado (com muro e rede, junto à rua) que,
atualmente se encontra sem qualquer tipo de ocupação. A vedação no lado Este (entrada) e os muros nos
restantes, encontram-se em bom estado de conservação (ver fotografias nas páginas seguintes).

A análise de imagens aéreas de anos anteriores mostra que, no passado, a área foi ocupada por pequenas
hortas, o que revela aptidão para este uso. As análises das fotografias recentes do local mostram também
que este sítio foi alvo de um aterro, que ainda é visível.

Ortofotomapa do ano 2000

Ortofotomapa do ano 2003

Ortofotomapa do ano 2005

Ortofotomapa do ano 2008

Ortofotomapas demonstrativos da evolução do terreno (do ano 2000 ao ano 2008). Tendo em atenção a presença de
hortas entre 2003 e 2005.

MS VS EG/
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REDE MUNICIPAL DE HORTAS URBANAS
VILA NOVA DE GAIA, 5 março 2012

Estado atual – Levantamento Fotográfico

Vista atual sobre a entrada do terreno municipal. Destaque para a existência de vedação, estacionamento e a proximidade a habitações.

Vista atual sobre o interior do espaço, onde é visível o aterro aqui realizado.

MS VS EG/
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REDE MUNICIPAL DE HORTAS URBANAS
VILA NOVA DE GAIA, 5 março 2012

Vista sobre o terreno municipal a partir do IC23 (acesso ao Nó de Gervide).
Fonte: Google Maps, Junho de 2009.

Imagens da entrada do terreno, com especial atenção para o bom estado da vedação, para o declive existente, a para a proximidade a uma Escola.
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3. Proposta
A proposta de implementação da Horta Urbana apresentada na planta anexa permitirá:
 Organizar devidamente este espaço, pertencente ao domínio municipal;
 Proporcionar 23 talhões destinados a agricultura urbana a candidatos que os pretendam utilizar (de
acordo com um regulamento);
 Garantir a requalificação paisagística da área e a sua manutenção sem custos significativos para o
Município.
 Garantir o equilíbrio entre o desenho do projeto e a modelação do terreno existente, de forma a haver a
menor deslocação de terras possível – isto foi conseguido graças à inserção de uma zona verde na parte
Sul do terreno (onde acontecem os maiores declives), zona onde se propõe a plantação de espécies
arbustivas e arbóreas, o que evita, também, a erosão neste local.

Número

Área dos

Área total

Área total de espaço verde de

talhões

talhões

de hortas

enquadramento e percursos

23

Área entre
2
33 e 53 m

1104 m2

1084 m2

Quadro síntese com os números do projeto

Medidas do projeto

MS VS EG/
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REDE MUNICIPAL DE HORTAS URBANAS
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4. Faseamento
Propõe-se o desenvolvimento desta Horta numa só fase. Isto justifica-se já que:
- A horta tem dimensões reduzidas e poderá ser assim criada rapidamente;
- A sua localização permite fácil publicidade do Projeto e boa acessibilidade;
- O investimento a realizar será reduzido e poderá garantir um efeito multiplicador, em potenciais
interessados.

Ações a desenvolver:
1.

Construção de um abrigo para ferramenta
(pessoal da Divisão Municipal de Salubridade);

2.

Execução de percursos e talhões
(pessoal da Divisão Municipal de Salubridade Pública);

3.

Rede de captação e distribuição de água
(Rede pública);

4.

Definição de canteiros (estacas)
(pessoal da Divisão Municipal de Salubridade Pública);

MS VS EG/
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5. Estimativa Orçamental

Preços
Quantidades
Fornecimento de lancis de betão de 0,10 m para
bordadura de caminhos principais*

302,14 ml

Preços Unitários
(com IVA)
2,34

Totais

707 €
707€

*

- A mão-de-obra será fornecida por funcionários do
Município (Departamento Municipal de Salubridade Pública)
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ANEXO
Horta Urbana de Oliveira do Douro
PLANO GERAL
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Legenda:
Hortas / Talhões (TOTAL:27)
Caminho Principal em saibro (2.5m)
Caminho secundário em saibro (1m)
Entrada (Largo de Timor)

Vedação existente
Muro existente
Vegetação arbórea proposta
Maciço arbustivo (de baixo porte)
Planimetria

Informação cartográfica- Planimetria Ano 2001- Escala 1/5000

Projeto

Rede Municipal de Hortas Urbanas
Localização

Horta Urbana de Oliveira do Douro - Praceta de Timor
Fase de Projeto

Estudo Preliminar - PLANO GERAL

Data

Março de 2012
Escala

1 / 500

Anexo XVII.d: Estudo prévio das Hortas Urbanas de Canidelo

Rua

de

Nova

Alvites

Delimitação do Terreno Municipal sobre Ortofotomapa do Ano 2008

Legenda
Hortas (Total: 23 talhões, entre 44 e 51m2)
Caminho principal em saibro (2.5m)
Arrumos

Entrada (Rua Nova de Alvites)

Vedação proposta
Muro Existente
Edifício de apoio (Arrumos: 3x3m)
Planimetria
Construções
Zonas Verdes
Área impermeabilizada

Informação Cartográfica - Planimetria Ano 2001 - Escala 1/5000

Projeto

Rede Municipal de Hortas Urbanas
Localização

Horta Urbana de Canidelo - Rua Nova de Alvites
Fase de Projeto

Estudo Preliminar - PLANO GERAL
Equipa

Eng. Mota e Silva, Dr.ª Vilma Silva e Arq. Paisagista Eva Gomes

Horta Urbana
de Canidelo
Rua Nova de Alvites

ESTUDO PRELIMINAR

Rede Municipal de
Hortas Urbanas
Vila Nova de Gaia

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
Pelouro do Ambiente
15 Março de 2012
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VILA NOVA DE GAIA, 15 março 2012
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REDE MUNICIPAL DE HORTAS URBANAS
VILA NOVA DE GAIA, 15 março 2012

1. Introdução
A Horta Urbana proposta neste estudo
localiza-se na freguesia de Canidelo, na
Rua Nova de Alvites.

Canidelo é uma freguesia com uma
área total de 8,1 km2, 23 737 habitantes
e com densidade populacional de 2 110
hab/km2 (INE, 2011).

A área onde se propõe a instalação da
Horta Urbana pertence ao domínio
municipal1 e encontra-se expectante.

Recorda-se que esta área tinha sido já
identificada como sítio potencial para a
instalação de uma Horta Urbana no
documento elaborado pela equipa do
Projectos 2013 em Junho de 2011 (ver
documento “Visão Estratégica para a
Agricultura Urbana em Vila Nova de
Gaia”).
A Horta proposta, localiza-se junto a
várias zonas habitacionais, serviços e
beneficia de boas acessibilidades.
Mapas com a localização da Horta Urbana proposta na freguesia de
Canidelo
FONTE: Visão Estratégica para a Agricultura Urbana em Vila Nova de Gaia - Projeto
“Hortas de Gaia” (CM Gaia, Junho 2011).

1

A área de 1380 m2 pertence ao domínio municipal como ”escola”
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Localização da área proposta para Horta Urbana na freguesia de Canidelo, Vila Nova de Gaia.
Sobre ortofotomapa de 2008.

2. Estado atual do terreno
O terreno proposto para instalação da Horta Urbana caracteriza-se por ser um terreno plano com boas
acessibilidades e junto a zonas habitacionais.
Trata-se de um terreno murado, exceto no lado da Rua Nova de Alvites, que atualmente se encontra sem
qualquer tipo de ocupação.
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Estado atual – Levantamento Fotográfico

Vista atual sobre a entrada do terreno municipal. Destaque para as oportunidades de estacionamento e a proximidade de habitações.

Vista atual sobre o terreno municipal murado.
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.

Vista sobre o terreno municipal a partir da Rua Nova de Alvites

MS/VS/EG

Pág. 6/9

REDE MUNICIPAL DE HORTAS URBANAS
VILA NOVA DE GAIA, 15 março 2012

3. Proposta
A proposta de implementação da Horta Urbana apresentada na planta anexa permitirá:
 Organizar devidamente este espaço, pertencente ao domínio municipal;
 Proporcionar 23 talhões destinados a agricultura urbana a candidatos que os pretendam utilizar (de
acordo com um regulamento);
 Garantir a requalificação paisagística da área e a sua manutenção sem custos significativos para o
Município.

Área dos

Número talhões

talhões

Área total de hortas

Área entre
2
44 e 51 m

23

1135,5 m2

Quadro síntese com os números do projeto

4. Faseamento
Propõe-se o desenvolvimento desta Horta numa só fase. Isto justifica-se já que:
- A horta tem dimensões reduzidas e poderá ser assim criada rapidamente;
- A sua localização permite fácil publicidade do Projeto e boa acessibilidade;
- O investimento a realizar será reduzido e poderá garantir um efeito multiplicador, em potenciais
interessados.

Ações a desenvolver:
1.

Construção de um abrigo para ferramenta
(pessoal da Divisão Municipal de Salubridade);

2.

Execução de percursos e talhões
(pessoal da Divisão Municipal de Salubridade Pública);

3.

Rede de captação e distribuição de água
(Rede pública);

4.

Definição de canteiros (estacas)
(pessoal da Divisão Municipal de Salubridade Pública);
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5. Estimativa Orçamental

Preços
Quantidades

Preços Unitários
(com IVA)

Totais

Fornecimento de lancis de betão de 0,10 m para
bordadura de caminhos principais

ml150,8 ml

2,34

352,9 €

Fornecimento de rede de arame plastificada em
painéis (2,50 x 1,74 m2)

15,5 m

36,95

572,7 €

Fornecimento de prumos (2,00 m)

15,5m

15,94

247,1 €

1

2.078,70

Fornecimento de Abrigo em madeira para recolha
de ferramentas (Dimensões 3x3, Modelo 3033)

2.078,70 €
3.250,4 €

*

- A mão-de-obra será fornecida por funcionários do
Município (Departamento Municipal de Salubridade Pública)

MS/VS/EG

REDE MUNICIPAL DE HORTAS URBANAS
VILA NOVA DE GAIA, 15 março 2012

ANEXO
Horta Urbana de Canidelo
Rua Nova de Alvites

PLANO GERAL
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Anexo XVII.e: Análise de regulamentos de Hortas Urbanas

ANÁLISE DE REGULAMENTOS DE HORTAS
NOME

Requisitos de
participação

Seleção dos
candidatos/atribuiç
ão dos talhões

Custos

Área reservada a
cada utilizador

Duração, renovação dos
contratos de utilização
dos Talhões

Rescisão dos contratos de utilização
dos Talhões

Preâmbulo

Observações

GAIA

- Todas as pessoas que
residam no Concelho
de Vila Nova de Gaia
- Idade nunca inferior
a 18 anos
(art.2.º âmbito de
Aplicação)

- Talhões
disponíveis serão
sorteados
anualmente
(art.3.º
Procedimentos)

- A Gaianima –
Equipamentos
Municipais, E.M.,
cederá os talhões
a título de
comodato
(art.3.º
Procedimentos)

- Talhões de
terrenos de cerca de
5x10metros
(art.3º
Procedimentos)

- Contratos anuais
(art.3.º Procedimentos)

- Os talhões serão restituídos Gaianima
– Equipamentos Municipais, E.M., oito
dias antes da data marcada para a
realização do sorteio seguinte, devendo
os respetivos comodatários desocupar
os respetivos talhões
(art.3.º Procedimentos)

Não

“ […] os comodatários
não adquirem
quaisquer direitos
sobre os talhões que
cultivam […]”
(art.3.º
Procedimentos)

- “[…] qualquer
indivíduo morador ou
agregado familiar
morador no
Empreendimento da
Quinta do Monte
Grande[…]”
- Cada agregado
familiar só pode
dispor de uma horta
(3. Participantes)

- Segue os seguintes
critérios: “a) Ordem
de chegada da
inscrição; b) Na
circunstância de
existirem mais
inscritos do que
hortas disponíveis,
proceder-se-á a um
sorteio entre eles.”
(6. Seleção)

- Validade de 3 anos
(7. Duração, renovação e
rescisão do acordo de
utilização dos talhões)

- “Gestor do espaço pode, em qualquer
altura, fundadamente, anular a
inscrição do utilizador caso considere
que não estão a ser cumpridos os
deveres previstos neste regulamento”

Sim

- “b) Regar num
período de 2 horas
por dia, no horário
estabelecido pelo
gestor.”
(4. Direitos dos
utilizadores)

- Qualquer indivíduo
morador ou agregado
familiar morador no
Empreendimento
Alberto Martins
Andrade
- Uma horta por
agregado familiar
(3.Participantes)

- Por ordem de
chegada da
inscrição
- “Na circunstância
de existirem mais
inscritos do que
hortas disponíveis,
proceder-se-á a um
sorteio entre eles”
(6. Seleção)

Sim

- “Os utilizadores
terão direito a: b)
Regar num período de
2horas por dia, no
horário estabelecido
pelo gestor.”
(4. Direitos dos
utilizadores)

NORMAS DE
FUNCIONAMENTO
do Projeto “Venha
cultivar a sua horta
no Solar Condes de
Resende”
(20 de Setembro de
2005)
GAIA
REGULAMENTO
GERAL DE GESTÃO
das Hortas
Comunitárias
(Quinta do Monte
Grande)

GAIA
REGULAMENTO
GERAL das Hortas
Comunitárias de S.
Félix da Marinha

- “Utilizador pode rescindir o contrato e
prescindir de utilizar o espaço cedido,
devendo comunicar ao gestor do
espaço com antecedência de 30 dias
úteis”
(7. Duração, renovação e rescisão do
acordo de utilização dos talhões)
- A título gratuito
(4. Direitos dos
utilizadores)

- Validade de 3 anos
(7. Duração, renovação e
rescisão dos contratos de
utilização dos talhões)

- “Gestor do espaço pode, em qualquer
altura, fundadamente, anular a
inscrição do utilizador caso considere
que não estão a ser cumpridos os
deveres previstos neste regulamento”
- “Utilizador pode rescindir o contrato e
prescindir de utilizar o espaço cedido,
devendo comunicar ao gestor do
espaço com antecedência de 30 dias
úteis”
(7. Duração, renovação e rescisão dos
contratos de utilização dos talhões)

GUIMARÃES
REGULAMENTO
GERAL da Horta
Pedagógica e Social
de Guimarães

- Qualquer cidadão
pode candidatar-se,
através de inscrição
(art.8º Participação e
inscrição)

- Da
responsabilidade
dos Serviços do
Município de
Guimarães, que
podem recusar
qualquer inscrição
que não se ajuste ao
âmbito da atividade
realizada na Horta
Pedagógica
- É dada prioridade
às Instituições
Escolares e a outras
Instituições de
Interesse Público
(art.17.º Condições
de admissão)

CASCAIS
REGULAMENTO
GERAL do Projeto
“Hortas
Comunitárias”
inserido no
Programa “Hortas
de Cascais”

- Qualquer munícipe,
residente no Concelho
de Cascais
- Limite: um talhão
por agregado familiar
(art.4.º Participantes)

- Tem como critérios
de seleção a ordem
de inscrição e a
proximidade de
residência ao local
(art.5.º Seleção dos
utilizadores)

- “Os utilizadores
terão direito a:
a) Utilizar,
mediante o
pagamento de um
valor simbólico de
€5,00 (cinco
euros), uma
parcela de
terreno cultivável,
inserido num
espaço limitado e
com ponto de
água de utilização
comum
disponível. As
escolas do
Concelho estarão
isentas do
referido
pagamento”
(art.14.º Direitos
dos
Visitantes/Utilizad
ores)
- Os cursos de
formação e a
utilização das
hortas
comunitárias têm
associado (para
formandos e
utilizadores) um
custo simbólico,
que será definido
consoante os
recursos
necessários para a
execução do
Projeto
(art.6º Direitos
dos utilizadores;
art.8º Formação;
art.11.º Custos)

Talhão com 50 a
100m2 de área,
podendo ser
superior quando
devidamente
justificado.
(art.11.º Área
reservada a cada
utilizador)

O acordo é válido por um
ano, a contar da data de
assinatura e é passível de
renovação por períodos
sucessivos
(art.19.º Duração,
renovação e rescisão dos
contratos de utilização dos
Talhões)

A Câmara Municipal pode, em qualquer
altura, anular a inscrição do utilizador
caso considere que não estão a ser
cumpridos, por este, os deveres
previstos.
O utilizador pode rescindir o acordo e
deixar de utilizar o espaço cedido,
devendo informar a Câmara Municipal
com a antecedência de 5 dias úteis.
(art.19.º Duração, renovação e rescisão
dos contratos de utilização dos Talhões)

Sim

Define um horário de
funcionamento
(art.5.º Horário de
funcionamento)

- Talhão de terreno
cultivável, com
aproximadamente
30 m²
(art.6.º Direitos dos
utilizadores)

- Acordo de Utilização será
válido por um ano, sendo
passível de renovação por
iguais períodos
(art.12.º Acordo de
utilização)

- Município de Cascais pode, em
qualquer altura, rescindir o Acordo de
Utilização, caso considere que não
estão a ser cumpridos, por este, os
deveres previstos;
- O utilizador pode rescindir o Acordo
de Utilização e deixar de utilizar o
espaço, devendo informar o Município
de Cascais com a antecedência mínima
de 10 dias úteis
(art.12.º Acordo de utilização)

Sim

Determina obrigatório
um Programa de
Formação
(art.8.º Formação)

LISBOA
REGRAS DE ACESSO
E UTILIZAÇÃO das
hortas urbanas do
Parque hortícola
dos jardins de
Campolide
(exclusivamente
composto por
hortas de recreio)

LISBOA
REGRAS DE ACESSO
E UTILIZAÇÃO das
hortas urbanas Do
Parque hortícola da
Quinta da Granja /
Vale de Chelas
(exclusivamente
composto por
hortas sociais)

- Qualquer pessoa
individual
- Limite: uma Horta
por cada agregado
familiar
(III.II e III.V-Processo
de candidatura e
atribuição das hortas
que integram o
Parque Hortícola)

(Idem)

- Segundo o critério
da proximidade da
área de residência
relativamente ao
Parque Hortícola
- E, em caso de
candidaturas em
número superior ao
de Hortas
disponíveis,
segundo a ordem de
inscrição
(III.IV-Processo de
candidatura e
atribuição das
hortas que integram
o Parque Hortícola)

- 1º. Pelos hortelãos
que já ocupavam o
espaço com
atividade agrícola
- 2º. Processo de
candidatura para
atribuição das
Hortas
remanescentes
- Segundo o critério
da proximidade da
área de residência
relativamente ao
Parque Hortícola
- E, em caso de
candidaturas em
número superior ao
de Hortas
disponíveis,
segundo a ordem de
inscrição
(III.IV e III.VProcesso de
candidatura e
atribuição das
hortas que integram
o Parque Hortícola)

- ANUAL: € 1,50
por m2 sobre o
qual recai um
desconto de 20%,
não podendo,
todavia, o valor
apurado ser
inferior a € 55,00
- Acresce o
pagamento do
montante
estimado de €
15,00 a título de
comparticipação
pelos custos
suportados pela
CML
(VIContrapartidas
anuais)
- ANUAL: € 1,50
por m2 sobre o
qual recai um
desconto de 80%,
não podendo,
todavia, o valor
apurado ser
inferior a € 55,00
- Acresce o
pagamento do
montante
estimado de €
20,00 a título de
comparticipação
pelos custos
suportados pela
CML
(VIContrapartidas
anuais)

- Horta de recreio –
Área mínima:50m2
(I.e) - Conceitos)

- O incumprimento, pelo Utilizador, de
qualquer das regras estabelecidas ou a
prestação de quaisquer falsas
informações/declarações no âmbito do
processo de candidatura, confere à CML
o direito a dar por finda a ocupação,
sem direito a qualquer indemnização
- O utilizador deverá deixar o terreno e
o abrigo livre e desocupados, no prazo
de 60 dias úteis
(VII- Fiscalização e consequências do
incumprimento)

Não

Define direitos de
transmissão da Horta
em caso de
falecimento do titular
(VIII- Transmissão)

- Horta sociais –
Área mínima:100m2
(I.d) – Conceitos)

(Idem)

Não

(Idem)

FUNCHAL
PROGRAMA e
REGULAMENTO das
Hortas Municipais
do Funchal
(Departamento de
espaços verdes, 26
de Julho de 2010)

MAIA
REGULAMENTO
GERAL da Horta de
Subsistência

PORTO
REGULAMENTO
GERAL da Horta à
Porta – Hortas
Biológicas da Região
do Porto
(28 de Julho de
2007)

- Qualquer munícipe
residente no concelho,
com exceção dos
funcionários da
Câmara Municipal do
Funchal e respectivos
cônjuges.

- Faz-se por ordem
de inscrição a qual é
acionada em caso
de desistência de
algum munícipe
contemplado com
um lote
(4. Atribuição)

- Limite: Cada
munícipe ou agregado
familiar por residência
só poderá beneficiar
de um talhão
(1. Participantes e 2.a.
Inscrição)

- Utilizadores têm
direito a:
Utilizar, a
título gratuito,
um talhão de
terreno cultivável
Utilizar, a
título gratuito,
água de rega a
partir de um
ponto comum
(6. direitos dos
utilizadores)

- Talhão de terreno
cultivável, inserido
num espaço vedado
e dispondo de um
abrigo individual
com 1,5x1,5m para
armazenamento de
pequenas alfaias
agrícolas

- Válido por um período de
3 anos a contar da data da
assinatura e é passível de
renovação por períodos
de 1 ano
(9. Duração, renovação e
rescisão do acordo de
utilização)

- A CMF pode, em qualquer altura,
determinar a perda de direito à
utilização do lote caso considere que
não estão a ser cumpridos os deveres
previstos.

- O acordo será válido por
um período de 1 ano a
contar da data de
assinatura e é passível de
renovação por períodos de
um ano
(7- Duração, renovação e
rescisão dos contratos de
utilização dos talhões)

- O gestor do espaço pode, em qualquer
altura, anular a inscrição do utilizador
caso considere que não estão a ser
cumpridos os deveres previstos, e o
utilizador abandonará o espaço no
prazo de 5 dias úteis;

(Idem)

- O gestor do espaço pode, em qualquer
altura, anular a inscrição do utilizador
caso considere que não estão a ser
cumpridos os deveres previstos;

(6. direitos dos
utilizadores)

- Obrigatório ser
residente no
Concelho da Maia e
preencher uma das
seguintes condições:
- Rendimento familiar
anual máximo de
20.000,00€;
- Ter 3 ou mais filhos
ao seu encargo;
- Estar desempregado.
(3- Participantes)

- Por ordem de
chegada da
inscrição, com
entrega dos
respectivos
documentos
comprovativos
solicitados
(6- Seleção)

- Gratuita - a
utilização dos
talhões
- Gratuito frequentar ações
de formação em
Agricultura
Biológica (15h) e 3
sessões de
esclarecimento
anualmente
(3- Direitos dos
utilizadores)

- Aproximadamente
100m2, inserido
num espaço verde e
com ponto de água
comum disponível
(3- Direitos dos
utilizadores)

- Qualquer cidadão
que pretenda ter uma
horta biológica para
produção de bens
para consumo próprio
(3- Participantes)

- 1º Ordem de
chegada da
inscrição
- 2º Proximidade da
habitação do
candidato às hortas
(6- Seleção)

- Gratuita ou
custo moderado a utilização dos
talhões
- Gratuito ou a
custo moderado –
uma ação de
formação em
Agricultura
Biológica
(4- Direitos dos
utilizadores)

- Talhão de
aproximadamente
25m2 de terreno
cultivável
(4- Direitos dos
utilizadores)

Sim
(pelo nome
de
“Programa”)

- O utilizador pode rescindir o Acordo e
deixar de utilizar o espaço cedido,
devendo informar a CMF com a
antecedência de 30 dias úteis.
(9. Duração, renovação e rescisão do
acordo de utilização)

Define a modalidade
de utilização dos
lotes, por exemplo:
“c) Não são
permitidos animais;
d) Não são permitidas
estufas”
(5. Utilização)

Não

- O utilizador pode rescindir o acordo e
deixar de utilizar o espaço cedido,
devendo informar o gestor do espaço
com a antecedência de 30 dias úteis
(7- Duração, renovação e rescisão dos
contratos de utilização dos talhões)

- O utilizador pode rescindir o acordo e
deixar de utilizar o espaço cedido,
devendo informar o gestor do espaço
com a antecedência de 30 dias úteis
(7- Duração, renovação e rescisão dos
contratos de utilização dos talhões)

Não

Determina que os
utilizadores devem:
“frequentar, com
aproveitamento, uma
ação de formação em
agricultura biológica
com um mínimo de
18h”
(5- Deveres do
utilizador)

PONTE DE LIMA
NORMAS - Hortas
Urbanas de Ponte
de Lima

LOURES
PROPOSTA DE
REGULAMENTO das
Hortas Urbanas
Sociais de Loures

LAGOS
REGULAMENTO das
Hortas Urbanas
Sociais de Lagos

- Qualquer munícipe
- “Será conferida
prioridade às
candidaturas
provenientes de
candidatos: a) Que
não possuam terras
agrícolas; b) Seniores;
c) Que representam
casais jovens”
(NORMA 5.ª
Condições de
participação)

- As candidaturas
admitidas e a
atribuição dos lotes
serão ordenadas
numa lista por
ordem de inscrição
(NORMA 6.ª
Candidaturas e
atribuição do lote)

- Residente no
Município
- “Que preencha, pelo
menos, um dos
seguintes requisitos:
a) Ser arrendatário de
património
habitacional
municipal;
b) Ter rendimento
igual ou inferior ao
rendimento mínimo;
c) Pertencer a famílias
numerosas (mais de
cinco elementos) ”
(art.5.º Condições de
participação)
- “Qualquer munícipe,
sendo dada prioridade
a quem preencha pelo
menos, um dos
seguintes requisitos:
- a) Ser beneficiário de
apoios sociais;
- b) Ser
reformado/pensionist
a
- c) Ter rendimento
igual ou inferior ao
rendimento mínimo;
- d) Pertencer a família
numerosa (mais de 5
elementos) ”
(art.6.º Condições de
participação)

- “Candidaturas
admitidas serão
ordenadas por
ordem de recepção,
atendendo ao dia e
número de registo
de entrada da
candidatura na
Câmara Municipal
de Loures.”
(art.6.º
Candidaturas e
seleção)

- Lote de terreno
agrícola com a área
de 40m2, inserido
numa área vedada

- Validade de um ano
(NORMA 10.ª Duração,
renovação e rescisão do
acordo de utilização do
lote)

- O Município de Ponte de Lima poderá,
em qualquer altura rescindir o Acordo
de Utilização do Lote caso considere
que não estão a ser cumpridos, pelo
participante, as obrigações previstos
nas Normas.

Não

- O participante poderá rescindir o
Acordo de Utilização do Lote e deixar
de utilizar o espaço cedido, devendo
informar o Município de Ponte de Lima
com a antecedência de 15 dias úteis
(NORMA 10.ª Duração, renovação e
rescisão do acordo de utilização do lote)
- A título gratuito
(art.7.º Atribuição
das parcelas a
título gratuito e
precário)
-

- Área variável em
função do terreno
disponível e do
número de inscritos
(art.4º.
Obrigações da
Câmara Municipal
de Loures)

- “Válido por um período
de um ano, podendo ser
renovado por períodos
sucessivos e iguais”
(art11.º Duração,
renovação e rescisão do
Acordo de Utilização de
Parcela)

(Idem)

- A título gratuito
- “Os utilizadores
deverão proceder
ao pagamento do
valor
correspondente
ao consumo de
energia elétrica e
consumo de
água”
(art.8.º Condições
de atribuição de
parcelas)

- Área variável em
função do terreno
disponível e do
número de inscritos
(art.9º.
Obrigações da
Câmara Municipal
de Lagos)

- “Válido por um período
de um ano, podendo ser
renovado por períodos
sucessivos e iguais”
(art.14.º Duração,
renovação e rescisão do
Acordo de Utilização de
Parcela)

- “Acordo de Utilização de Parcela pode
cessar a todo o tempo, por iniciativa do
Município de Lagos, sem direito a
qualquer indemnização, sempre que o
Município necessite das parcelas para
qualquer fim.”

- Existem talhões
com áreas de 25m2,
de 28 a 35m2 e com
áreas de 35 a 75m2.

- “A Câmara Municipal de Lagos poderá,
a todo o tempo, rescindir o Acordo de
Utilização de Parcela, caso considere
que não estão a ser cumpridas, pelo
Utilizador, as obrigações previstas no
Regulamento, não havendo lugar a
qualquer indemnização, seja a que
titulo for.”

Sim
(pelo nome
de “Nota
justificativa”)

Não

- “Se no prazo dado
para o efeito não
forem rececionadas
candidaturas em
número suficiente
para ocupação de
todas as parcelas
disponibilizadas para o
Projeto, serão
admitidas, a todo o
tempo, outras
candidaturas que,
pese embora não
cumpram os requisitos
constantes do artº 6º
se revelem de
interesse aceitar”
(art.7.º Candidaturas e
Seleção)

Anexo XVII.f: Proposta de regulamento para as Hortas Urbanas de Vila Nova de
Gaia
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Preâmbulo

Nos últimos anos, a procura de espaços urbanos livres para a instalação de uma Horta têm vindo a
crescer de forma muito significativa, podendo dizer-se que se trata já de um novo fenómeno social que
caracteriza as cidades do Séc. XXI.
A agricultura urbana assume um contributo relevante em vários domínios, nomeadamente para a
manutenção da biodiversidade e da gestão dos recursos naturais. É uma boa prática que deve ser
fomentada, no sentido, nomeadamente, de sensibilizar e educar para a defesa do ambiente, para a
valorização do colectivo, para a reciclagem, para a alimentação saudável e para a cidadania.
A Rede Municipal de Hortas Urbanas de Vila Nova de Gaia pretende abranger um conjunto de áreas
pertencentes ao domínio municipal vocacionadas para a prática de agricultura urbana sustentável.

Com a criação da Rede Municipal de Hortas Urbanas, persegue-se, entre outros, os seguintes princípios
estratégicos:
1.

Promoção da melhoria da qualidade de vida;

2.

Práticas ambientais sustentáveis;

3.

Promoção da agricultura urbana sustentável e contacto com a terra e com a natureza;

4.

Incentivo à produção de alimentos saudáveis para auto consumo;

5.

Promoção da interação social;

6.

Promoção e conjugação de novas actividades recreativas ao ar livre;

7.

Inovação na utilização de espaços livre em contexto urbano;

8.

Promoção do bem-estar físico da população;

9.

Contribuição para o orçamento familiar;

10. Promoção da educação ambiental através de acções de formação.

Assim, pretende o Município disciplinar o uso do solo destes espaços e estabelecer regras para a
utilização de talhões de terreno para o seu cultivo, de modo a corresponder à satisfação das
necessidades dos munícipes, e também, no âmbito das preocupações ambientais, garantir a correcta
gestão e manutenção da salubridade e tratamento dos terrenos municipais.

Rede Municipal de Hortas Urbanas de Vila Nova de Gaia
18 de Abril de 2012

De acordo com o estabelecido no quadro de competências das autarquias locais, particularmente nas
alíneas b) e c) do n.º4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara Municipal apoiar ou
comparticipar, pelos meios adequados, atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural,
desportiva e recreativa, bem como participar na prestação de serviços a estratos sociais desfavorecidos
ou dependentes, pelos meios adequados e nas condições constantes de regulamento municipal.
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º6 do artigo 64º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, compete
à Câmara Municipal elaborar propostas de regulamentos municipais a sujeitar as mesmas à aprovação
da Assembleia Municipal (alínea a) do n.º2 do artigo 53.º da Lei n.º169/99).

A Câmara Municipal, no uso das competências que lhe são conferidas pelo artigo 241.º da Constituição
da República Portuguesa e ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigoº 53.º, alterada e publicada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
submete a discussão pública e posterior aprovação pela Assembleia Municipal a seguinte proposta de
regulamento:
Quadro legal:
Constituição da República Portuguesa
Código do Procedimento Administrativo
Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro
Estabelece o Quadro de Transferência de Atribuições e Competências para as Autarquias Locais

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (Lei das Finanças Locais)
Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro (Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais)
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CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 1.º
Âmbito
O presente Regulamento visa a fixação de regras relativas à participação, ao acesso e ao funcionamento
dos aos espaços integrados na Rede Municipal de Hortas Urbanas do Município de Vila Nova de Gaia,
adiante designados por Hortas.

Artigo 2.º
Objetivos
O projeto da Rede Municipal de Hortas Urbanas de Vila Nova de Gaia tem por objetivo disponibilizar aos
munícipes, nomeadamente aqueles que não possuam terrenos cultiváveis, um talhão para cultivar.
Constituem ainda objetivos:
a) Reforçar o apoio social às famílias economicamente desfavorecidas do Município;
b) Apoiar o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis;
c)

Promover atividades familiares relacionadas com o meio ambiente;

d) Contribuir para o orçamento das famílias, enquanto fonte de subsistência complementar;
e) Promover o uso e ocupação dos solos férteis através do incentivo a modos de produção e
práticas agrícolas ambientalmente adequadas;
f)

Incentivar a requalificação ambiental de terrenos municipais expectantes, mantendo-os limpos
e produtivos;

g) Valorizar o espírito comunitário na utilização dos espaços do domínio público e na manutenção
do mesmo;
h) Promover a utilização da compostagem caseira e sensibilizar para a importância da redução dos
resíduos;
i)

Sensibilizar ambiental e socialmente a comunidade.
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Artigo 3.º
Definições
Para efeito deste regulamento entende-se por:
a)

Colaborador – pessoa ou pessoas que, em conjunto com o Utilizador, mantém o talhão
produtivo;

b) Formador – pessoa com formação em Ambiente, Agricultura ou áreas similares e experiência
na área da formação, responsável pela administração de Formação aos Utilizadores;
c)

Horta biológica – espaço cultivado sem a utilização de qualquer produto químico de síntese,
em meio de produção biológica e promovendo os ecossistemas naturais;

d) Horta sustentável – espaço cultivado preferencialmente com infraestruturas para recreio,
convívio e de apoio para a formação dos Utilizadores, onde se realizam as ações de formação,
educação e sensibilização, conjuntamente com o cultivo de produtos hortícolas e
eventualmente árvores de fruto, plantas medicinais e aromáticas;
e)

Utilizador/hortelão/horticultor – pessoa que cultiva, e mantém cultivável, um talhão que lhe
foi atribuído, seguindo os princípios da Agricultura Biológica, durante o prazo estabelecido;

f)

Formando – pessoa que frequenta as ações de formação, com vista a adquirir competências,
de modo a praticar agricultura biológica;

g)

Entidade Gestora da Horta – pessoa ou entidade responsável pela área onde se encontra a
Horta dividida em talhões, promovendo nomeadamente a seleção dos utilizadores e gestão do
espaço;

h) Porta-voz – utilizador de um talhão, responsável pela comunicação entre o Responsável e um
grupo, a estabelecer, de Utilizadores, com vista a informar situações diversas ou questões
relativamente aos recursos fornecidos;
i)

Grupo de Utilizadores – Conjunto de Utilizadores, a estabelecer, que partilham equipamentos
tais como compostor, fonte de água (torneira, mangueiras), ferramentas, áreas de
armazenagem e estacarias, entre outros;

j)

Tipologia da Horta – corresponde às características específicas de cada Horta; depende
nomeadamente da sua localização, dos interesses das pessoas inscritas e da existência de
eventuais entidades parceiras. As Hortas podem ser SOCIAIS, de RECREIO, EMPRESARIAIS,
TERAPEUTICAS ou MISTAS.
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CAPÍTULO II
Utilizadores

Artigo 4.º
Seleção dos Utilizadores
1- A seleção dos candidatos à utilização dos talhões disponíveis é feita pela Entidade Gestora da
Horta.
1 - A Entidade Gestora faz a seleção dos candidatos para cada talhão, tendo em conta critérios de
seleção como a Tipologia da Horta, a ordem de inscrição e a residência do candidato, sendo atribuída
prioridade aos candidatos com residência mais próxima do local da horta.
2 - Dos talhões disponibilizados, 80% destinam-se a residentes no Município de Vila Nova de Gaia e 20
% destinam-se a residentes ou trabalhadores fora do Município.
3 - É disponibilizado um talhão por agregado familiar.

Artigo 5.º
Direitos dos Utilizadores
1- Os Utilizadores têm direito a:
a)

2

Utilizar um talhão de aproximadamente 50 m de terreno cultivável (a área pode ser superior
quando devidamente justificado), inserido num espaço vedado e com ponto de água de
utilização comum (disponível no horário estabelecido pela Entidade Gestora da Horta), durante
o período de vigência do acordo;

b) Aceder a um local coletivo de armazenamento de pequenas alfaias agrícolas e outros espaços
comuns;
c)

Aceder ao compostor comum, do qual podem utilizar o produto final;

d) Frequentar obrigatoriamente uma ação de formação em Agricultura Biológica e compostagem
caseira.

2- Aos Utilizadores ser-lhe-á atribuído um Cartão de Utilizador emitido pelo Município/ Entidade
Gestora da Horta.
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Artigo 6.º
Deveres dos Utilizadores
1. Os Utilizadores devem:
a)

Pagar pelo uso do talhão atribuído um custo simbólico anual de 12 €.

b) Frequentar, com aproveitamento, pelo menos uma ação de formação em Agricultura Biológica
e compostagem caseira com um mínimo de x horas;
c)

Utilizar apenas técnicas e princípios da agricultura biológica;

d) Cumprir os horários definidos para utilização do local;

2. Os Utilizadores devem ainda (REGRAS INDIVIDUAIS):
a)

Zelar pela manutenção das boas condições de salubridade e segurança do talhão que lhe for
atribuído, cumprindo as regras de limpeza e imagem do local;

b) Usar os espaços comuns de forma ordeira, respeitando as regras de uma sã convivência social;
c)

Colocar os resíduos sólidos produzidos, devidamente triados, nos contentores à disposição para
o efeito;

d) Praticar corretamente as técnicas de compostagem;
e)

Utilizar racionalmente os recursos disponibilizados, tais como água e composto;

f)

Não utilizar sistemas de rega automática;

g)

Utilizar meios/ferramentas adequados de cultivo;

h) Promover a diversidade de culturas;
i)

Certificar-se de que as suas culturas não invadem os caminhos, áreas comuns ou talhões
vizinhos;

j)

Não construir ou edificar qualquer estrutura designadamente vedações, exceto estacarias e
estruturas com lógica técnica exclusivamente destinadas ao cultivo dos produtos agrícolas,
tendo estas de ser executadas em materiais naturais, sem tintas ou vernizes. A instalação
destas estruturas carece sempre de aprovação prévia da Entidade Gestora da Horta;

k)

Manter em boas condições quaisquer dos espaços e equipamentos de uso comum, tais como
os compostores, sistemas de água, abrigos de ferramentas (que devem sempre ser mantidos
fechados), e outros;

l)

Não jogar à bola nem utilizar bicicletas e skates ou praticar outras atividades, fora dos locais
para esse efeito, e que possam danificar o espaço dos talhões.

m) Avisar a Entidade Gestora da Horta de qualquer irregularidade que contrarie os deveres e
direitos dos Utilizadores.

Rede Municipal de Hortas Urbanas de Vila Nova de Gaia
18 de Abril de 2012

Artigo 7.º
Proibições
1. Nos espaços integrados na Rede Municipal de Hortas Urbanas é proibido:
a)

A entrada de pessoas acompanhadas por animais, com exceção de cães-guia;

b) A circulação pelos espaços de acesso restrito e pelos espaços cultivados;
c)

A entrada e circulação de veículos motorizados sem autorização da Câmara Municipal;

d) A execução de atividades que produzam fogo;
e)

Fumar;

f)

A prática de atos contrários à ordem pública;

CAPÍTULO III
Organização

Artigo 8.º
Produtos a cultivar
1 – O Utilizador pode cultivar quaisquer produtos hortícolas, nomeadamente, hortaliças e legumes,
ervas aromáticas, condimentares ou medicinais, potenciando a rotação de culturas e respeitando os
respetivos ciclos, de acordo com os princípios da agricultura biológica.
2 – A utilização de estacarias deve ser utilizada de forma a evitar sombreamento sobre os talhões
adjacentes.

CAPÍTULO IV
Disposições finais

Artigo 9.º
Duração, renovação e rescisão do acordo de utilização
1 - O acordo celebrado ao abrigo do presente regulamento é válido por um período de um ano a
contar da data da respetiva assinatura, podendo ser renovado por iguais períodos, a pedido do
utilizador.
2 - Em caso de incumprimento de algum dos deveres do utilizador previstos no presente Regulamento,
pode o Município de Vila Nova de Gaia ou a Entidade Gestora da Horta rescindir unilateralmente o
acordo, a todo o tempo.
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3 - Por razões de interesse municipal, nomeadamente por necessidade de ocupação, para outros fins,
do terreno onde se situa a Horta, pode o Município de Vila Nova de Gaia proceder, unilateralmente, à
rescisão do acordo, notificando o utilizador com a antecedência mínima de três meses, sem lugar a
qualquer indemnização.
4 - O utilizador pode rescindir o acordo, a todo o tempo, sem lugar a qualquer indemnização por
eventuais benfeitorias realizadas no local, devendo informar a Entidade Gestora da Horta com a
antecedência mínima de 30 dias úteis.

Artigo 10.º
Fiscalização
1 – A fiscalização do disposto no presente Regulamento compete à Entidade Gestora da Horta.
2 - O incumprimento pelo utilizador do disposto neste Regulamento, nomeadamente no Artigo 6.º, pode
acarretar o pagamento de uma indemnização ao Município, no valor dos eventuais danos provocados,
com vista à devida reposição do estado das infraestruturas e equipamentos.

Artigo 11.º
Integração de lacunas
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente regulamento, que não possam ser
resolvidos pelo recurso aos critérios legais de interpretação e integração de lacunas, serão resolvidos
pela Entidade Gestora da Horta.

Artigo 12.º
Entrada em vigor
Este regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicitação no site do Município e da
Entidade Gestora da Horta.

Regulamento elaborado com base nos seguintes documentos:
Trabalho de grupo do GEPAL,
Regulamento das Hortas Biológicas da LIPOR
Regulamento das Hortas Urbanas de Cascais
Regulamento Geral da Horta Pedagógica e Social de Guimarães
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ANEXO I
Acordo de utilização do talhão nº…

Entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Pessoa Coletiva de Direito Público n.º … … …, com
personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira, representada pelo seu Presidente e o
utilizador…………………………, contribuinte n.º ………………., residente em ……………………………, é estabelecido
o presente acordo de utilização, nos termos do Regulamento das Hortas Urbanas de Vila Nova de Gaia.

Cláusula Primeira
Através do presente acordo, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia disponibiliza, nesta data, ao
utilizador acima identificado, um talhão de terreno destinado ao cultivo dos produtos identificados no
artigo 8º do Regulamento das Hortas Urbanas.

Cláusula Segunda
O utilizador aceita a atribuição efetuada e assume, a partir desta data, a responsabilidade pela correta
utilização do talhão.

Cláusula Terceira
1- Este acordo de utilização é válido pelo prazo de um ano a contar desta data, e é renovado, a
pedido do utilizador, por igual período podendo cessar nos termos do Regulamento.
2- O utilizador declara ter perfeito conhecimento do Regulamento das Hortas Urbanas de Vila
Nova de Gaia e declara aceitar as condições nele expressas.

Vila Nova de Gaia, …. De ……………. De 20….

1.º Outorgante,
_____________________________________________
(O Presidente da Câmara Municipal)
2.º Outorgante,
_____________________________________________
(O utilizador)
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ANEXO II
Ficha de candidatura

Nome do candidato: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Morada: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Código Postal: ………….-…………. Vila Nova de Gaia, Freguesia ….………………………………………………………………
B.I. /

C.C. n.º …………………………………., válido até ……/……/………..

Número Fiscal de contribuinte (NIF): …………………………. Telefone/Telemóvel: ………………………….
Instituição/Coletividade sem fins lucrativos
Munícipe com rendimentos iguais ou inferiores ao IAS (1)
Desempregado
Nomes dos restantes membros do agregado familiar (Conjunto dos indivíduos que vivem em economia
comum) (2): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIF: …………………………………………….
O candidato declara que é residente no Concelho de Vila Nova de Gaia e que pretende usufruir de uma
parcela de terreno destinado ao cultivo dos produtos identificados no artigo 8.º do Regulamento das
Hortas Urbanas.
O candidato declara ter perfeito conhecimento do Regulamento das Hortas Urbanas de Vila Nova de
Gaia e aceitar as condições expressas no mesmo.

Vila Nova de Gaia, …. De ……………. De 20….

Assinatura do Candidato
_____________________________________________

(1) Indexante de apoios sociais
(2) Economia Comum: Situação de pessoas que vivam em comunhão de mesa e habitação há pelo
menos dois anos e tenham estabelecido uma vivência em comum de entreajuda ou partilha de recursos

Anexo XVII.g: Desdobrável para divulgação das Hortas Urbanas de Vila Nova de
Gaia

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia convida todos

Mapa da Rede Municipal de Hortas Urbanas

Agricultura
biológica

os interessados em obter um talhão de terra cultivável a
fazer a sua candidatura.
Aqui encontrará o que procura:

Foram identificados 53 terrenos municipais que

- Alimentação saudável;

poderão,

Diversidade de
espaços verdes

- Contributo para o orçamento familiar;

eventualmente

vir

a

integrar

futuras
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Qualidade
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Compostagem
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Ligação
campo-cidade

As hortas vão localizar-se
Exercício
físico e Ar livre

nas 24 freguesias do concelho,
sendo constituídas por talhões com

cerca de 50 m2 com acesso a um ponto de
água comum, um compostor comunitário e um local
comunitário para guardar pequenas alfaias agrícolas.

Concelho de Vila Nova de Gaia

Faça a sua candidatura em

www.cm-gaia.pt

Com o projeto de Hortas Urbanas de
Vila Nova de Gaia, pode obter um
talhão e começar a cultivar a sua
própria horta biológica.

Projeto da
Rede Municipal de Hortas Urbanas
de Vila Nova de Gaia

Contribua para a criação de espaços
verdes no seu concelho.

Por uma alimentação mais sustentável.

Para esclarecimentos e informações adicionais
consulte:

E VENHA CULTIVAR OS
SEUS PRÓPRIOS
LEGUMES!

Junta de Freguesia da sua área de residência
ou
Divisão Municipal de Ambiente e Educação Ambiental
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
Rua Álvares Cabral
4400-117 Vila Nova de Gaia
Tel. 223742400 ext. 1126
E-mail: dmambiente@cm-gaia.pt
Março 2012

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia convida todos

Mapa da Rede Municipal de Hortas Urbanas

Agricultura
biológica

os interessados em obter um talhão de terra cultivável a
fazer a sua candidatura.
Aqui encontrará o que procura:

Foram identificados 53 terrenos municipais que

- Alimentação saudável;

poderão,

Diversidade de
espaços verdes

- Contributo para o orçamento familiar;

eventualmente

vir

a

integrar

futuras

explorações agrícolas.

- Privilégio do contacto com a natureza e com a terra;
- Ocupação dos tempos livres.

Qualidade
de vida

Compostagem

Educação
Ambiental

Eco-Terapia

Ligação
campo-cidade

As hortas vão localizar-se
Exercício
físico e Ar livre

nas 24 freguesias do concelho,
sendo constituídas por talhões com
cerca de 50 m2 com acesso a um ponto de
água comum, um compostor comunitário e um local
comunitário para guardar pequenas alfaias agrícolas.

Concelho de Vila Nova de Gaia

Anexo XVII.h: Cartaz para divulgação das Hortas Urbanas de Vila Nova de Gaia

QUER CULTIVAR A SUA
PRÓPRIA HORTA?
Estar em
contacto com a natureza?

Praticar uma
alimentação saudável?

Poupar no
supermercado?

CANDIDATE-SE A UM TALHÃO!
A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia disponibiliza-lhe:
- Um lote de terreno para Agricultura Biológica (50m2)
- Ponto de água para rega

- Abrigo comum para armazenamento de utensílios agrícolas
- Compostor comum

Faça a sua inscrição em

www.cm-gaia.pt

QUER CULTIVAR A SUA
PRÓPRIA HÓRTA?

Faça a sua candidatura em

www.cm-gaia.pt

Candidate-se a um talhão!
A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia disponibiliza-lhe:
- Um lote de terreno para Agricultura Biológica (50m2)
- Ponto de água para rega
- Abrigo comum para armazenamento de utensílios agrícolas
- Compostor comum

QUER CULTIVAR A SUA
PRÓPRIA HORTA?
Poupar no
supermercado?

Estar em contacto com a
natureza?

Praticar uma Alimentação
saudável?

Candidate-se a um talhão!
A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia disponibiliza-lhe:

- Um lote de terreno para Agricultura Biológica (50m2)
- Ponto de água para rega
- Abrigo comum para armazenamento de utensílios agrícolas
- Compostor comum

Faça a sua candidatura em

www.cm-gaia.pt

QUER CULTIVAR A SUA
PRÓPRIA HORTA?
Poupar no supermercado?
Praticar uma alimentação saudável?

Entrar em contacto com a natureza?

CANDIDATE-SE A
UM TALHÃO!
O que lhe é disponibilizado:

- Um talhão para Agricultura Biológica (50m2)
- Ponto de água para rega

- Abrigo comum para armazenamento de utensílios agrícolas
- Compostor comum

Faça a sua inscrição em

www.cm-gaia.pt

Anexo XVII.i: Colaborações

Cercis siliquastrum (Olaia ou Árvore de Judas; Flor rosa; 10 a 15m de altura)

Prunus cerasifera (Ameixoeira dos jardins)

Robínia pseudoacacia L. (folha caduca, flores brancas)

Anexo XVIII: Calendário de estágio

1º Dia: 30 de Janeiro de 2012 (seg.)

2º Dia: 31 de Janeiro de 2012 (ter)

3º Dia: 1 De Fevereiro de 2012 (qua)

4º Dia: 2 Fevereiro de 2012 (qui)

– apresentação à equipa, familiarização com o

– leitura de diversos trabalhos e relatórios sobre o

- 1ª ida à Quinta da Bela Vista no âmbito da

-Leitura do documento: “Estudo prévio: Hortas comunitárias

sistema informático da organização (CMVN

tema de estágio: Hortas urbanas

Rede municipal de hortas urbanas

do Empreendimento da Quinta do Monte Grande, Vilar de

Gaia), assim como com os projetos

Proposta: Horta urbana da Quinta da Bela Vista

Andorinho – Vila Nova de Gaia, Agosto de 2011”; GAIURB,

desenvolvidos por esta equipa (“Avenida da

- Urbanização Quinta da bela vista: inserida na

Urbanismo e habitação, EEM; Água e Parque Biológico de

República até ao Mar” e “Encostas do Douro”)

Gaiacoop – União Cooperativa de Habitação

Gaia; Município de V.N. De Gaia

Intervenientes: Eng.ro Mota e Silva (Eng.ro Civil),
Dr.ª Vilma Silva (Urbanista), Eng.ro Silva Martins

- Conclusão da proposta de estágio

(Administração das Águas e Parque biológico de
Gaia), Sr. Francisco (Encarregado Geral das
obras) e Eva Gomes (Arquiteta Paisagista,
estagiária)
- Recolha de variadas informações
- Organização da informação recolhida,
nomeadamente fotos (fotomontagem de várias
fotos - aumentar a qualidade das mesmas) e
contributos dos locais
- Reformulação do relatório de estágio, tendo em
conta o novo tema escolhido: “A agricultura
urbana: Caso de estudo - Urbanização da Quinta
da Bela Vista”
5º Dia: 3 Fevereiro de 2012 (sex.)

6º Dia: 6 de Fevereiro de 2012, (seg.)

7º Dia: 7 De Fevereiro de 2012 (ter)

8º Dia: 8 De Fevereiro de 2012 (qua)

- Visita às hortas da Senhora da Hora, de Leça

Visita à Quinta da Boavista – verificar limites do

- Continuação do projeto das hortas – 1ª e 3ª

- Conclusão da estimativa orçamental para a quinta do

da Palmeira, de Crestins e de Guimarães

terreno municipal

fase

monte grande – comparação/descida do orçamento

Intervenientes - Dra. Vilma Silva, Engenheiro

- Intervenientes – Arq. Sérgio, Dra. Vilma, Engenheiro

- Estimativa orçamental – Quinta do Monte

- Continuação e discussão com Eng.ro Mota e Silva e Dra.

Costa e Silva, Dra. Fátima Laranjeira, Eva

Mota e Silva, Engenheiro João Carneiro (divisão de

Grande

Vilma Silva, do projeto das hortas da Quinta da Bela Vista

Gomes

património), donos de loteamento

(conclusão das 2ª e 3ª fase, e realização da 1ª fase)

- Trabalhar no projeto das hortas, 2ª e 3ª fase
9º Dia: 9 De Fevereiro de 2012 (qui)

10º Dia: 10 De Fevereiro de 2012 (sex.)

11º Dia: 13 de Fevereiro de 2012 (seg.)

12º Dia: 14 De Fevereiro de 2012 (ter)

- Reunião com orientadora da FCUP (Prof.

- Reunião: discussão do projeto

- Finalização do projeto para a Quinta da Bela

- Pesquisa para relatório final

Isabel Silva)

- Alteração do projeto

Vista

- Organização de informações recolhidas nos

- Organização de informações recolhidas nos

locais (fotos e vídeos)

locais (fotos)

- Ida à Quinta da Bela Vista para confirmação
de medidas, limites do terreno e localização de
entrada no lado Este do terreno (com
Engenheiro Mota e Silva, Dra. Vilma Silva e D.
Eugénia Guedes)
13º Dia: 15 De Fevereiro de 2012 (qua)

14º Dia: 16 De Fevereiro de 2012 (qui)

15º Dia: 17 De Fevereiro de 2012 (sex.)

16º Dia: 22 de Fevereiro de 2012 (qua)

- Leitura de despachos do processo de criação

- Continuação da leitura de regulamentos de hortas

- Organização da informação recolhida na Quinta

- Revisão da síntese de regulamentos de hortas

de hortas urbanas

- Visita ao local de projeto, para confirmação dos

da Bela Vista, no dia anterior (processamento de

- Leitura e síntese de regulamentos de hortas

proprietários das hortas existentes (Engenheiro. Mota

fotos no Photoshop e factos)

(Guimarães, Cascais, Lipor, Funchal, etc.)

e Silva, Dra. Vilma Silva, D. Eugénia Guedes, Eva
Gomes [Estagiária - Projectos Gaia 2013])
- Organização da informação recolhida no local (fotos
e factos)

17º Dia: 23 de Fevereiro de 2012 (qui)

18º Dia: 24 de Fevereiro de 2012 (sex.)

19º Dia: 27 de Fevereiro de 2012 (seg.)

20º Dia: 28 de Fevereiro de 2012 (ter)

- Pesquisa sobre agricultura urbana

- Análise e síntese do local a realizar um projeto de

- Realização do projeto para hortas na praceta

- Organização do projeto “Requalificação da Ribeira de

- Início do relatório de progresso a entregar e

hortas urbanas: na praceta de Timor – Oliveira do

de Timor – Oliveira do Douro

Espírito Santo – Troço entre a linha de Caminho-de-ferro e

apresentar em Março

Douro

Estrada Nacional 109”, em formato digital e em papel
- Edição do projeto pra as hortas urbanas em Oliveira do
Douro – Praceta de Timor (do layout)

21º Dia: 29 de Fevereiro de 2012 (qua)

22º Dia: 1 De Março de 2012 (qui)

23º Dia: 2 De Março de 2012 (sex.)

24º Dia: 5 De Março de 2012 (seg.)

- Finalização do projeto para as hortas urbanas

- Realização de documento – “normas de colheita de

- Reunião com conceição Monteiro da Rocha –

- Continuação do relatório do estudo prévio para as hortas

em oliveira do douro – praceta de Timor

amostras de solo”

Serviços Jurídicos CMVN Gaia, (Dra. Fátima

urbanas em Oliveira do Douro. Praceta de Timor

- Edição do projeto “hortas na Quinta da

- Realização do relatório do estudo prévio para as

Laranjeira, Dra. Vilma Silva, Arq. Sérgio, Dra.

Belavista” (inserir cotas (medições) e áreas dos

hortas urbanas em Oliveira do Douro. Praceta de

Conceição) – para discussão e análise do

talhões)

Timor

regulamento geral para as hortas

25º Dia: 6 de Março de 2012 (ter)

26º Dia: 7 de Março de 2012 (qua)

27º Dia: 8 de Março de 2012 (qui)

28º Dia: 9 de Março de 2012 (sex.)

- Continuação do relatório do estudo prévio para

- Visita à Quinta da Bela Vista com equipa de

- Edição em Adobe Illustrator do Projeto de uma

- Conclusão do estudo prévio para a horta de Oliveira do

as hortas urbanas em Oliveira do Douro.

topógrafos do Serviço de Topografia da Gaiurb.

horta para Oliveira do douro

Douro

Praceta de Timor

- Reunião com orientadora de estágio – Isabel Silva,

- Organização de informação recolhida nas

- Visita às Hortas de Avintes – Bairro de

FCUP

visitas realizadas nesta semana (Avintes,

- Edição do quadro síntese dos regulamentos
para hortas realizado anteriormente

Menesas e ao Solar Condes de Resende em

Canelas e Quinta da Bela Vista)

Canelas, V.N. Gaia (Vilma Silva e Eva Gomes e
Joaquim António Gonçalves Guimarães (diretor
do solar))
- Preparação para reunião com orientadora de
estágio FCUP (Isabel Silva)
29º e 30º Dia: 12 e 13 de Março (seg. e ter)

31º Dia: 14 de Março (qua)

32º Dia: 15 de Março (qui)

33º Dia: 16 de Março (sex.)

- Falta ao trabalho – Acidente de viação

- Análise e síntese de dados sobre um terreno

- Conclusão do projeto para hortas urbanas em

- Falta ao trabalho – Acidente de viação

municipal em Canidelo, na Rua Nova de Alvites

Canidelo, na Rua Nova de Alvites

- Início do projeto de horta para este local

- Realização do estudo prévio para hortas
urbanas em Canidelo

34º Dia: 19 de Março (seg.)

35º Dia: 20 de Março de 2012 (ter)

36º Dia: 21 de Março de 2012 (qua)

37º Dia: 22 de Março de 12 (qui)

- Realização do relatório de progresso

- Conclusão do relatório de progresso

- Correção e entrega do relatório de progresso

- Falta- indisposição

38º Dia: 23 de Março de 2012 (sex.)

39º Dia: 26 de Março de 2012 (seg.)

40º Dia: 27 de Março de 2012 (ter)

41º Dia: 28 de Março de 2012 (qua)

- Início da apresentação do relatório de

- Ida a Oliveira do Douro – Praceta de Timor (Sr.

- Conclusão da realização da apresentação do

¬- Apresentação do relatório de progresso

progresso

Francisco, Dr.ª Vilma, Engenheira Helga Nair)

relatório de progresso

- Continuação da apresentação do relatório de
progresso
42º Dia: 29 de Março de 2012 (qui)

43º Dia: 30 de Março de 2012 (sex.)

44º Dia: 2 de Abril de 2012 (seg.)

45º Dia: 3 de Abril de 2012 (ter)

- Reestruturação do índice do relatório final de

- Pesquisa para o relatório final de estágio

- Início do projeto para as hortas urbanas de

- Realização de flyer para divulgação das hortas urbanas

estágio

- Colaboração com Dr.ª Conceição Fernandes na

Arcozelo

de vila nova de gaia

- Reestruturação da metodologia a seguir para o

escolha de espécies arbóreas e arbustivas

relatório de estágio
46º Dia: 4 de Abril de 2012 (qua)

47º - 49º Dia: 5 a 9 de Abril

50º Dia: 10 de Abril de 2012 (ter)

51º Dia: 11 de Abril de 2012 (qua)

- Organização de informação (fotografias)

- Férias da páscoa

¬- Fim das ferias da pascoa

- Pesquisa para relatório final de estágio

- Continuação do projeto para as hortas urbanas

- Pesquisa para relatório final de estágio

de Arcozelo
52º Dia: 12 de Abril de 2012 (qui)

53º Dia: 13 de Abril de 2012 (sex.)

54º Dia: 16 de Abril de 2012 (seg.)

55º Dia: 17 de Abril de 2012 (ter)

- Pesquisa para relatório final de estágio

- Falta - para pesquiza bibliográfica

- Pesquiza para relatório

- Pesquiza para relatório

56º Dia: 18 de Abril de 2012 (qua)

57º Dia: 19 de Abril de 2012 (qui)

58º Dia: 20 de Abril de 2012 (sex.)

59º Dia: 23 de Abril de 2012 (seg.)

- Análise da composição legal dos regulamentos

- Análise da proposta de regulamento e “correção” da

- Impressão e organização dos “Inventários dos

- Continuação da proposta para o poster para divulgação

para hortas urbanas

mesma

terrenos municipais”

de RMHU

- Redação da composição legal da proposta de

- Proposta de poster para divulgação da rede

regulamento para a rede municipal de hortas urbanas

municipal de hortas urbanas

de vila nova de gaia
60º Dia: 24 de Abril de 2012 (ter)

61º Dia: 25 de Abril de 2012 (qua)

62º Dia: 26 de Abril de 2012 (qui)

63º Dia: 27 de Abril de 2012 (sex.)

- Preparação da base para o projeto de estágio

FERIADO

- Apresentação na FCUP (Vilma Silva e Fátima

- Colaboração na execução das condições técnicas: obras

– quinta da bela vista

Laranjeira)

- Pesquisa de espécies arbóreas para

acessórias para o concurso - execução do troço da
Avenida

arruamentos (Arq. Sérgio e Dra. Conceição)
64º Dia: 30 de Abril de 2012 (seg.)

65º Dia: 1 de Maio de 2012 (ter)

66º Dia: 2 de Maio de 2012 (qua)

67º Dia: 3 de Maio de 2012 (qui)

- Tolerância dada pelo coordenador dos projetos

- Feriado

- Colaboração na execução das condições

- Colaboração na execução das condições técnicas: obras

técnicas: obras acessórias para o concurso -

acessórias para o concurso - execução do troço da

execução do troço da Avenida

Avenida

municipais
68º Dia: 4 de Maio de 2012 (sex.)

69º Dia: 7 de Maio de 2012 (seg.)

70º Dia: 8 de Maio de 2012 (ter)

71º Dia: 9 de Maio de 2012 (qua)

- Pesquisa sobre possíveis localizações para

- Pesquisa sobre possíveis localizações para hortas

- Tolerância dada para cortejo académico

- Continuação do relatório de estágio

hortas urbanas

urbanas

72º Dia: 10 de Maio de 2012 (qui)

73º Dia: 11 de Maio de 2012 (sex.)

74º Dia: 14 de Maio de 2012 (seg.)

75º Dia: 15 de Maio de 2012 (ter)

- Continuação do relatório de estágio

- Continuação do relatório de estágio

- Continuação do relatório de estágio

¬- Ida a Guimarães. Visita da exposição “O ser urbano –
Nos caminhos de Nuno Portas”
- Visita da exposição de fotografia “Paisagem transgénica,
uma proposta de reflexão sobre o território do Concelho de
Guimarães enquanto construção cultural”; Katalin Deés,
Filip Dujardin, JH Engstrom e Guido Guidi

76º Dia: 16 de Maio de 2012 (qua)

77º Dia: 17 de Maio de 2012 (qui)

78º Dia: 18 de Maio de 2012 (sex.)

79º Dia: 21 de Maio de 2012 (seg.)

- Continuação do relatório de estágio

- Ida a Guimarães – Visita à exposição “O ser urbano –

- Continuação do relatório de estágio

- Início da análise da Quinta da Bela Vista

- Participação da Aula Aberta subordinada ao

Nos caminhos de Nuno Portas”

tema “A reabilitação urbana – velhos e novos
desafios” com os oradores Prof. Doutor Colaço
Antunes, Dr.ª Maria Dulce Soares, Dr. Pedro
Teixeira de Sousa e Dr. Nuno Lopes
80º Dia: 22 de Maio de 2012 (ter)

81º Dia: 23 de Maio de 2012 (qua)

82º Dia: 24 de Maio de 2012 (qui)

83º Dia: 25 de Maio de 2012 (sex.)

- Análise do PDM: preparação das plantas para

- Continuação da análise do PDM

- Conclusão da planta de situação existente

- Redação para relatório da análise do PDM e análise

entrega de relatório final

- Início da Planta de situação existente

biofísica, assim como das oportunidades e
constrangimentos e do carater da paisagem

84º Dia: 28 de Maio de 2012 (seg.)

85º Dia: 29 de Maio de 2012 (ter)

86º Dia: 30 de Maio de 2012 (qua)

87º Dia: 31 de Maio de 2012 (qui)

- Redação para relatório da análise do PDM e

- Redação para relatório da análise do PDM e análise

- Proposta de hortas urbanas para a Quinta da

- Proposta de hortas urbanas para a Quinta da Bela Vista

análise biofísica, assim como das oportunidades

biofísica, assim como das oportunidades e

Bela Vista

e constrangimentos e do carater da paisagem

constrangimentos e do carater da paisagem

88º Dia: 1 de Junho de 2012 (sex.)

89º Dia: 4 de Junho de 2012 (seg.)

90º Dia: 5 de Junho de 2012 (ter)

91º Dia: 6 de Junho de 2012 (qua)

- Proposta de hortas urbanas para a Quinta da

- Proposta de hortas urbanas para a Quinta da Bela

- Parque Biológico de Gaia: apresentação do

- Proposta de hortas urbanas para a Quinta da Bela Vista

Bela Vista

Vista

“Guia Verde de Vila Nova de Gaia” e seminário

92º Dia: 7 de Junho de 2012 (qui)

93º Dia: 8 de Junho de 2012 (sex.)

94º Dia: 11 de Junho de 2012 (seg.)

95º Dia: 12 de Junho de 2012 (ter)

- Feriado

- Consulta médica

- Edição da Proposta de Hortas Urbanas para a

- Continuação do Relatório de estágio

“Os recursos hídricos em ano de seca”

Quinta da Bela Vista
95º Dia: 13 de Junho de 2012 (qua)

95º Dia: 14 de Junho de 2012 (qui)

95º Dia: 15 de Junho de 2012 (sex.)

95º Dia: 18 de Junho de 2012 (seg.)

- Continuação do Relatório de estágio

- Continuação do Relatório de estágio

- Conclusão do Relatório de estágio

- ENTREGA DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO - FCUP

