RECOMENDAÇÃO N.º 2
“DINAMIZAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES PARA UMA SUSTENTABILIDADE ALIMENTAR”
A Câmara Municipal de Lisboa apresentou, recentemente, o projeto “Hortas na
Escola…Legumes no Prato”. A ideia, que representa uma iniciativa conjunta do Município com a
Lisboa E-Nova, em estreita articulação com um conjunto limitado de Juntas de Freguesia
(Alvalade, Belém, Carnide, Estrela, Marvila, Olivais e São Domingos de Benfica) e os respetivos
Agrupamentos Escolares, deverá decorrer em 11 Escolas do 1º CEB/JI da capital, abrangendo
mais de 2 mil alunos.
Sendo uma experiência piloto de cariz ambiental e de educação para a sustentabilidade, que visa
incentivar a criação e/ou requalificação de hortas escolares e a sua dinamização, pretende
simultaneamente incrementar o interesse dos jovens pelo consumo sustentável e pela alimentação
saudável.
Entre outras diversas iniciativas pedagógicas a ter lugar ao longo do ano letivo, o projeto
compreende a requalificação e dinamização de hortas no interior ou junto a equipamentos
escolares, ações de formação em jardinagem para professores e educadores, a distribuição de
ferramentas e materiais, como plantas, árvores e sementes, para docentes e discentes, atividades
hortícolas com os alunos, nomeadamente plantações e sementeiras, entre outras, o apoio
especializado em horticultura e um concurso sobre o “Combate ao Desperdício Alimentar.
Considerando as vantagens não apenas formativas, como sociais e económicas, dum projeto
educativo com este conteúdo;
Considerando que esta iniciativa permite às crianças e jovens perceber que os legumes não
crescem em ‘prateleira de supermercado’, mas também ‘poder pôr as mãos na terra e ver as
plantas a crescer’ e depois envolverem-se na feitura de uma sopa confecionada com produtos da
‘sua horta’;
Considerando que, apesar do projeto “Horta na Escola…Legumes no Prato” representar uma
experiência piloto, esta catividade de educação para a sustentabilidade poderá ser vantajosamente
replicada noutras freguesias da cidade.
Neste sentido, e na sequência da presente proposta do Partido Ecologista “Os Verdes”, a
Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em sessão extraordinária no dia 2016-07-26, delibera
recomendar à Junta de Freguesia que:
1. Dinamize atividades de sensibilização em sustentabilidade alimentar, direcionadas para
famílias e para a comunidade escolar (discentes, docentes e funcionários).
2. Pondere a adesão da Freguesia do Lumiar ao projeto “Horta na Escola…Legumes no
Prato” ou outro a ele similar.
3. Promova a implementação, requalificação e dinamização de hortas escolares, onde se
verifique a viabilidade da sua efetivação.
4. Envolva nesta iniciativa as comunidades familiar, escolar e associações locais
potencialmente interessadas.
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Mais delibera:
 Enviar a presente resolução à Câmara Municipal de Lisboa, às direções dos
Agrupamentos Escolares, das Associações de Pais e Encarregados de Educação e das
diversas Associações de Moradores e Residentes da Freguesia do Lumiar.
 Divulgar esta deliberação nos habituais locais públicos de estilo, incluindo o Boletim e
sítio web da Junta de Freguesia. Juntar à acta aprovada em minuta.

Assembleia de Freguesia do Lumiar, 26 de Julho de 2016

O Proponente
J. L. Sobreda Antunes
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