
PROPOSTA 

 Este projeto consiste na implementação de uma horta comunitária sustentável, 

acompanhada do processo de compostagem, no município de Vizela. Esta ideia surgiu devido 

ao facto de um dos maiores problemas, da nossa sociedade, ser a elevada produção de 

resíduos. Deste modo, pretende-se consciencializar a população vizelense sobre este tópico e 

contribuir para uma cidade mais limpa e mais amiga do Ambiente. 

  Esta iniciativa pretende ressalvar as gerações futuras, ao introduzir pontos de 

compostagem caseira, distribuídos estrategicamente pela cidade de Vizela, de modo a ser 

reconhecido como algo fácil de no dia-a-dia de cada um de nós, mostrando que é possível 

valorizar os resíduos orgânicos que cada um produz, ao invés de os mesmos irem parar a um 

aterro. 

Este projeto terá que ser implementado em várias fases: 

i) Numa primeira fase, de forma a apelar ao empenho dos habitantes de Vizela para 

a sua participação ativa nesta atividade, sugere-se a organização de palestras e 

workshops sobre compostagem caseira/comunitária; 

ii) Numa segunda fase, a entrada em funcionamento de uma horta comunitária, 

capaz de produzir alimentos locais, frescos e da época, sem recurso a adubos e 

fertilizantes que não sejam os naturais, ou seja, usar-se, apenas, o composto 

produzido localmente e, assim, termos produtos classificados como de origem 

biológica; 

iii) Em terceiro lugar, mostrar que este modo de produção de alimentos, 

implicitamente diminui a procura de produtos semelhantes provenientes de 

indústrias, nem sempre com as práticas mais amigas do ambiente, pois não só 

utilizam fertilizantes sintéticos, estão em localidades longínquas que requerem 

transportes e, tudo isto resulta num aumento da pegada ecológica associada aos 

alimentos. 

Ao investir nesta ideia estamos a construir um alicerce para assegurar a 

sustentabilidade no ramo comercial da agricultura. 

Este projeto, para além das preocupações ambientais, tem também como propósito 

propiciar uma nova forma de ocupação dos tempos livres aos vizelenses, permitindo-lhes uma 

atividade ao ar livre, sair de casa, ter um contacto direto com a terra e instruir atividades 

relacionadas com a agricultura para os mais novos, sempre de acordo com as mais 

elementares regras de segurança e de saúde. 

Horta comunitária e compostagem 

Para a divisão dos talhões na horta comunitária sugiro usar resíduos sólidos de forma a 

reaproveitar materiais como estores velhos, portas, plásticos e ferros, mantendo a ideia de 

sustentabilidade e reutilização que a Horta se baseia.  

Quanto à localização dos compostores, como se trata duma fase inicial achei que se 

devia investir com 300 compostores pelo município de Vizela e um na Horta.  

 


