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MÓDULO VI - HORTAS E ESPAÇOS VERDES NAS CIDADES 
 
 
4 fevereiro de 2020:  Hortas e espaços verdes urbanos: importância e tendências num 
contexto de cidades mais sustentáveis   
 
Hora: 15:00-17:00  
Local: Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa 
 
Sinopse: As cidades encontram-se sobre crescente pressão ambiental. O meio urbano e 
periurbano, sofre com a poluição, a impermeabilização de solos, com a alteração de cursos de 
água e destruição da paisagem. As ‘infraestruturas verdes e azuis’ emergem assim como formas 
das cidades se reordenarem, protegerem e “respirarem”!  As hortas e espaços verdes das 
cidades são uma oportunidade de trazer o campo à cidade e de potenciar modos de vida mais 
sustentáveis e saudáveis em meio urbano.  Contribuem também para o reordenamento 
territorial, para a defesa de cursos de água e biodiversidade, gerando vários Serviços dos 
Ecossistemas, isto é, bens e serviços para o bem-estar humano e para a sociedade. As zonas 
verdes ajudam também a regular o clima e a mitigar o impacto de ondas de calor e/ou de 
inundações cada vez mais erráticas e severas. Ao nível social, funcionam como zonas de lazer e 
facilitam a cultura e a educação ambiental. Todavia, precisam de ser bem projetados e geridos 
de uma forma sustentável. Neste contexto, as soluções baseadas na Natureza são intervenções 
criativas “bioinspiradas” para a sustentabilidade da matriz urbana, de modo a ultrapassar 
desafios ambientais, económicos e societais da atualidade e das futuras gerações. Neste módulo 
iremos apresentar e discutir estes temas através de vários exemplos em Portugal e no contexto 
europeu. 
 
Docentes: Joaquim Miguel Costa & Francisca Aguiar 

 
Joaquim Miguel Costa é Engenheiro Agrónomo e Professor Auxiliar do Instituto 
Superior de Agronomia e membro do Centro de Investigação em Agronomia, 
Alimentos, Ambiente e Paisagem (LEAF). Leciona as disciplinas nas áreas da 
Viticultura, Sistemas de Produção Hortícola e Vitícola e de Horticultura Ornamental. 
É também Vice-presidente da Associação Portuguesa da Horticultura (APH), para a 
área de Horticultura Ornamental e membro da direção da Associação Portuguesa da 
Camélia. Tem participado em vários projetos de investigação nacionais e europeus ao 

nível do uso sustentável da água em horticultura e viticultura e ecofisiologia do stress das culturas, e 
publicado em diferentes revistas e livros de cariz científico e técnico no âmbito da gestão da água de rega, 
relações hídricas, ecofisiologia do stress, propagação de plantas e cultivos protegidos.  
 
 



  
 

Francisca Aguiar é Engenheira Agrónoma, Professora Auxiliar e membro do Centro 
de Estudos Florestais (CEF) no Instituto Superior de Agronomia, onde leciona 
unidades curriculares na área da Botânica e Vegetação, Herbologia e Ecologia. Tem 
participado e coordenado vários Projetos de Investigação & Desenvolvimento e 
Protocolos técnico-científicos, nas áreas de impacte ambiental e conservação de 
recursos naturais, controlo de infestantes e espécies invasoras, bem como na 
gestão, monitorização e conservação de flora e vegetação. Participou em estudos 
de adaptação às alterações climáticas de municípios de Portugal e da Europa. 

Atualmente desenvolve estudos sobre o uso de recursos hídricos e alteração nos serviços de 
ecossistemas, incluindo as perceções das populações sobre os valores socioculturais associados à 
vegetação. Estes trabalhos têm sido divulgados em conferências e sob a forma de bases de dados, 
manuais técnicos, capítulos de livros e artigos em revistas científicas.   
 
 
 
6 fevereiro de 2020:  Telhados verdes como (outros) instrumentos de sustentabilidade 
em contexto urbano 
 
Hora: 15:00-17:00 
Local: Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa 
 
Sinopse: Os telhados verdes ou coberturas verdes são estruturas de engenharia constituídas por 
diversas camadas técnicas (de impermeabilização, proteção, drenagem, filtragem, de 
enraizamento e de vegetação) e que permitem incluir espaços verdes no meio urbano, em zonas 
ocupadas por edifícios, e onde já não existe espaço livre para a vegetação ao nível do solo. 
Apresentam um grande número de benefícios, permitindo muitas vezes restituir, mesmo que 
parcialmente, serviços dos ecossistemas perdidos com a urbanização. Estes benefícios fazem-se 
sentir por exemplo no que diz respeito à gestão das águas pluviais e à prevenção de cheias, ao 
conforto térmico dos edifícios associado ao consumo de energia, à redução do efeito “ilha de 
calor” das cidades, ao aumento da biodiversidade e da longevidade das coberturas, entre outros. 
As coberturas verdes incluem-se no grupo mais vasto das infraestruturas verdes e soluções de 
base natural, atualmente pensados para os meios urbanos, e poderão contribuir para melhorar 
a resiliência e as estratégias de sustentabilidade das cidades. 
 
Docente: Teresa Afonso do Paço   
 

Teresa Afonso do Paço é Engenheira Agrónoma, Professora Auxiliar e membro do 
Centro de Investigação em Agronomia, Alimentos, Ambiente e Paisagem (LEAF). 
Leciona unidades curriculares nas áreas da Física, Engenharia Aplicada à Arquitectura 
Paisagista, Climatologia e Recursos Hídricos, Olivicultura, Rega e Drenagem e 
Introdução aos Espaços Arborizados Urbanos. É também Co-chair da RedeAGRO da 
Universidade de Lisboa e membro da direção da Sociedade de Ciências Agrárias de 
Portugal. Tem participado em diversos projetos de investigação nacionais e europeus 
nos seguintes domínios: medição e modelação da evapotranspiração de culturas 

agrícolas, floresta e espaços verdes necessidades, rega, medidas de adaptação às alterações climáticas e 
infraestruturas verdes urbanas de baixo consumo hídrico. Possui um registo de publicação desde 1992, 
incluindo publicações científicas e técnicas e comunicações em seminários e conferências. 
(https://www.cienciavitae.pt/C411-F105-2435; https://publons.com/researcher/1334127/teresa-
afonso-do-paco/publications/) 
 
 
 
 



  
 

 
11 fevereiro de 2020:  Como fazer uma horta na cidade? 
 
Hora: 15:00-17:00 
Local: Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa 
 
Sinopse: Nesta sessão abordar-se-ão temas relacionados com a horticultura herbácea em 
contexto urbano, nomeadamente a) a finalidade e motivação para ter uma Horta, b) quais as 
culturas possíveis e as mais adequadas em cada contexto produtivo, c) que culturas podem ser 
feitas em cada época e d) que técnicas culturais devem ser implementadas. Serão abordados 
temas técnicos como a utilização de substratos e preparação de viveiros, escolha e preparação 
de terreno, compassos e rotações, instalação das culturas, práticas culturais durante o ciclo 
(necessidades em água e nutrientes, controlo de pragas e doenças), condicionamento ambiental 
e escolha da data de colheita. Prevê-se uma apresentação teórica e depois uma sessão prática 
em que se discutirão aspetos das características dos substratos e preparação de viveiros, e 
algumas práticas de controlo fitossanitário, entre outros. 
 
Docente: Mariana Mota 
 

Mariana Mota Licenciada e doutorada em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior 
de Agronomia (ISA), Universidade Técnica de Lisboa, iniciou a sua atividade profissional 
com o desenvolvimento de ferramentas biotecnológicas de apoio à fitotecnia em 
fruticultura, nomeadamente no âmbito da rega, fertilização e controlo fitossanitário. Mais 
recentemente, tem-se dedicado à aplicação dessas ferramentas também à olivicultura e 
às culturas hortícolas. Desde 2004 a desenvolver a sua atividade de investigação e 
docência no ISA, ligada ao sector da Horticultura, tem desenvolvido vários projetos 
visando a melhoria das práticas culturais e da qualidade dos frutos, colaborando também 

na docência de várias disciplinas, em tópicos relacionados com biotecnologia aplicada à horticultura, 
análises químicas e físicas da qualidade dos frutos, sistemas de produção hortícola, frutícola e vitícola 
(módulos relacionados com horticultura herbácea) e estatística. 
A par da atividade de investigação e docência, é responsável pelo laboratório de Biologia Molecular e 
Micropropagação de Horticultura, dedicando-se também a projetos de horticultura social, como o 
desenvolvimento e apoio técnico de hortas em ambiente urbano, nomeadamente ambiente escolar. 
 
  
13 fevereiro de 2020:  Infestantes Comestíveis, Plantas Aromáticas e Medicinais   
 
Hora: 15:00-17:00  
Local: Jardim Botânico da Ajuda, Calçada da Ajuda, 1300-011 Lisboa 
 
Sinopse: As ervas que espontaneamente nascem nos campos são fonte de alimento, de 
remédio para muitos males e de tempero, para não falar das que são usadas pelas fibras, para 
tingir tecidos ou para extrair óleos essenciais. Nesta aula, vamos dar a provar alimentos 
derivados de plantas colhidas no Jardim Botânico da Ajuda, fazer uma apresentação de plantas 
aromáticas degustando infusões efetuadas a partir delas e mostrar no Jardim das Aromáticas 
muitas plantas usadas como medicinais. 
 
Docentes: Dalila Espírito Santo & Ana Luísa Soares 
 



  
 

Maria Dalila Espírito Santo é Investigadora Coordenadora do Instituto Superior de 
Agronomia e do Centro de Investigação em Agronomia, Alimentos, Ambiente e 
Paisagem (LEAF). Foi Coordenadora do Herbário João de Carvalho e Vasconcelos e 
Diretora do Jardim Botânico da Ajuda. Foi sócia fundadora da Associação de Herbários 
Ibero-Macaronésicos de que foi Presidente, lugar que também ocupou na Associação 
Ibero-Macaronésica de Jardins Botânicos. Foi Representante nacional no Consórcio 
Europeu de Jardins Botânicos. Atualmente é membro do Conselho Diretivo da 
International Association of Botanic Gardens. 

 
Ana Luísa Soares é Arquitecta Paisagista, Professora Auxiliar do Instituto Superior de 
Agronomia e investigadora no Centro de Ecologia Aplicada “Baeta Neves”, onde 
coordena a área de investigação de Desenho Ecológico e Arquitectura Paisagista. De 
destacar os seguintes trabalhos: Restauro do Jardim Botânico da Ajuda (1994 a 1997), 
Recuperação e Valorização de Infraestruturas, Ordenamento e Gestão da Mata 
Nacional do Buçaco, para a Autoridade Florestal Nacional (2006 a 2008) e no Projecto 
financiado pelo programa EEAGrant – para Restauro de Estruturas Hidráulicas, Muros 

e Caminhos em doze Jardins Históricos. Membro Fundador e Sócia da Associação Portuguesa de Jardins 
Históricos (desde 2003). Desde 2018 é curadora, como Arquiteta Paisagista, dos Jardins botânicos da 
Universidade de Lisboa. Atualmente é Diretora do Jardim Botânico da Ajuda. 

 
18 fevereiro de 2020: Contributos Económicos, Sociais e Ambientais das Hortas e 
Espaços Verdes nas Cidades  
 
Hora: 15:00-17:00;  
Local: Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa 
 

Sinopse: O processo de Transição Alimentar; Desafios societais e contributos das hortas urbanas 
para a organização e funcionamento sustentável dos sistemas urbanos; Serviços dos 
ecossistemas fornecidos pelas hortas urbanas; Implementação de hortas urbanas: (i) Principais 
tipos de objectivos a alcançar com a implementação de hortas urbanas; (ii) Tipos de 
Instrumentos e de Actores Sociais; O Parque Hortícola de Lisboa: Hortas e Hortelões. 

Docente: Isabel Rodrigo 

Isabel Rodrigo é Professora Associada com Agregação em Economia Agrária e 
Sociologia Rural do Centro de Investigação em Agronomia, Alimentos, Ambiente e 
Paisagem (LEAF) do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. Tem 
desenvolvido investigação nas áreas da: (i) agricultura familiar; (ii) dinâmicas e 
políticas agrícolas, de desenvolvimento rural; florestais e ambientais; (iii) sistemas de 
produção agrícolas e agro-florestais; e (iv) produtos agro-alimentares tradicionais de 
qualidade, circuitos curtos agro-alimentares e hortas urbanas. Tem coordenado 
vários projectos de investigação nacionais e europeus, orientado várias dissertações 

de Mestrado e de Doutoramento e publicado em diferentes revistas nacionais e internacionais. 

 

 


