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Da Horta à cidade, uma iniciativa de todos! 
 Criada por um grupo de cidadãos em 2011, a iniciativa 
Coimbra em Transição (CT) surge no seguimento da criação 
de uma horta comunitária em 2009 no Jardim Botânico da 
Universidade de Coimbra (JBUC). Temos desenvolvido 
actividades de cariz comunitário, no âmbito da promoção da 
cidadania activa e do desenvolvimento local de Coimbra, em 
colaboração com outros agentes locais. 

Ao longo do último ano, muitas pessoas têm colaborado 
e participado nas nossas actividades, fazendo-nos sentir a 
pertinência deste projecto na cidade de Coimbra. Neste 
sentido, estamos agora a trabalhar para constituir a Coimbra 
em Transição - Associação Sócio-Cultural e Ambiental. A equipa que está a realizar este trabalho é 
constituída por um grupo de pessoas com áreas de interesse, experiências formativas e profissionais 
muito diversas. 

Para nós, a transformação social é um processo de experimentação e de geração de significações 
colectivas. Assim, é importante a criação de espaços de aprendizagem e de partilha para apoiar os 
participantes das nossas actividades no processo de transformação interior e exterior que entendemos 
ser necessário à criação de uma cultura mais inclusiva e resiliente em Coimbra. Deste modo, 
trabalhamos de forma integrada, procurando manter um processo de desenvolvimento contínuo. 

O Movimento de Transição (MT) é um movimento internacional1, cuja génese teve inspiração nas 
teorias da Permacultura e em movimentos promotores de redes de aprendizagem e de inovação mais 
eficientes e efectivas no suporte a uma agricultura sustentável. A grande motivação da emergência 
deste Movimento reside na urgência de uma resposta concreta ao chamado “pico do petróleo” e aos 
efeitos das alterações climáticas. Entendemos que a ligação ao MT é positiva, pela partilha de 
experiências, de ferramentas e de aprendizagens que o trabalho e ligação em rede possibilitam. Até 
agora, o nosso enfoque tem sido a consciencialização, a soberania alimentar e a resiliência local. 

As sementes foram lançadas!.. 
O espaço no Jardim Botânico da Universidade de Coimbra como ponto de partida 

 Desenvolvemos uma Horta vertical e um Apiário no JBUC onde os participantes dos cursos 
aprenderam horticultura e apicultura durante um ciclo inteiro, para serem capazes de, autonomamente, 
praticarem as aprendizagens feitas nas suas vidas quotidianas. Temos agora uma rede de horticultores e 
apicultores que continuam a partilhar experiências. Assim que encontrarmos um novo espaço, será 
retomado o curso de horticultura e todas as outras actividades a ele subjacentes. O curso de apicultura 
decorre actualmente no apiário de um ex-aluno. 
 Ao longo de 3 anos, a Horta constituiu o espaço ideal para realizar encontros informais de 
consciencialização e de partilha. Através de almoços partilhados quinzenais, estabelecemos boas 
relações com a comunidade universitária, que resultaram em ciclos de cinema e debates, grupos de 
trabalho sobre temas específicos de interesse mútuo e serviços de refeições para eventos especiais com 
elementos de aprendizagem sobre alimentação local e saudável. 

Consciencialização para a importância da mudança e da participação pró-activa 
 Em parceria com o Centro de Estudos Sociais (CES), realizamos o Ciclo de Cinema e Debate Viver 
Melhor é preciso!, o qual revelou-se muito frutífero para conhecer algumas necessidades quotidianas 
dos participantes, relacionadas com a inexistência de iniciativas locais que permitam ajudar e suportar 
mudanças de estilos de vida individuais e familiares. Por exemplo, ao nível do consumo de produtos 

                                                             
1 Para mais informações: http://www.transitionnetwork.org/ e http://www.citeulike.org/group/15407 
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locais e da partilha de recursos com outras pessoas. Várias actividades da CT foram motivadas pelas 
discussões que resultaram deste Ciclo. Temos prevista a reposição de alguns dos filmes e a apresentação 
de novos, continuando o Ciclo, com actividades concretas associadas.  Dado o interesse partilhado no 
uso de espaços públicos para a transformação social, a colaboração com o CES extendeu-se a 
contribuições nossas em conferências internacionais sobre este tema, nomeadamente com uma 
palestra, visitas guiadas, e demonstrações e provas de alimentação local saudável.  
 No âmbito da parceria com o Observatório da Cidadania e Intervenção Social da FPCEUC, na 
organização e participação no Ciclo de Fóruns Novos valores, novas formas de vida?, foram convidadas 
pessoas que desenvolvem projectos inovadores em diferentes áreas, como a economia solidária 
(desenvolvimento de moedas locais) e pedagogias alternativas, com quem temos intenção de colaborar 
em projectos futuros. 
 Uma outra oportunidade foi a realização de uma oficina de germinação e cultivo de sementes no 
âmbito da iniciativa Drops da Casa da Esquina. Nesta actividade ficou evidente o interesse comum de 
ambos os projectos na temática da soberania alimentar e o interesse em organizar novas actividades 
neste âmbito. 

 Contribuir para a soberania alimentar local 
 A partir das ligações criadas nas dinâmicas da horta e na organização dos ciclos de debate, 
começámos a ter também colaborações mais formais, como por exemplo, a participação na elaboração 
da proposta do projecto de investigação-acção To-Gather (onde a FPCEUC é parceira), cujo grande 
objectivo consiste em promover e criar modelos 
inovadores de criação de auto-emprego dirigido a 
jovens desempregados, no âmbito da teia alimentar 
local, e iniciar a construção de um grupo de consumo 
e produção nesta área. 
 Por outro lado, a presença de elementos da 
Universidade no projecto, permitiu-nos perceber que 
na cidade não existem alternativas acessíveis de 
alimentação saudável e sustentável para a 
comunidade académica. Temos também presentes as 
actuais dificuldades económicas de muitos estudantes 
e respectivas famílias. Neste sentido, alguns membros 
da CT almejam criar uma alternativa que responda simultaneamente a estes dois desafios, procurando 
criar oportunidades de para uma melhor alimentação, mas também de sustentação, à semelhança de 
algumas iniciativas do Coop food movement europeu e norte-americano.  
 Participámos também recentemente em reuniões do Grupo de Consumo Responsável da Casa da 
Esquina para apoiar o projecto e entendemos que esta é uma iniciativa que faz sentido continuar e de 
alargar ao contexto mais lato de Coimbra. 

Construção e experimentação de novos modelos de economia 
 Com o agravamento da crise económica, estamos particularmente interessados em contribuir para 
a criação de alternativas que visem melhorar a situação económica e social dos grupos mais afectados 
pela mesma. Neste momento, estamos intensamente ligados com um encontro sobre economias 
alternativas em Portalegre, a AJUDADA2, com o objectivo de continuar a colaboração com Portalegre no 
seu processo de transformação contínua após o evento e cujas aprendizagens gostaríamos de replicar 
em Coimbra. No âmbito da nossa vontade em criar e desenvolver iniciativas de Economia Solidária em 
Coimbra, um dos grupos de trabalho da CT tem prevista a colaboração com a Comunidade de Troca 
Estrela de Tábua, no sentido de criar uma moeda local em rede entre Tábua, Coimbra e Montemor-o-
Velho. 

 

                                                             
2  Ver: http://www.ajudada.org/pt/default.html  
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Pelas actividades apresentadas e ligações que temos ou que ainda queremos desenvolver com outras 
iniciativas que procuram criar transformações sociais, afirmamos a procura activa de um novo 
paradigma cultural como um eixo fundamental da nossa acção.  

Os projectos que propomos partem frequentemente de iniciativas ou recursos já existentes, residindo a 
inovação nas ideias que emergem da criação de ligações e no desenvolvimento de iniciativas a partir 
dessas mesmas ligações. O nosso envolvimento mais recente em actividades ligadas às artes no 
contexto da reabilitação de espaços públicos e da transformação social, está a permitir-nos 
compreender a forte conexão entre a agricultura, a arte e a economia, e as possibilidades de 
alternativas concretas que daí advêm.  

Assim, a grande potencialidade do nosso trabalho é catapultar vontades, ideias e visões individuais para 
um contexto maior, comunitário, que implica a participação de cada um e de todos, naquele que é o seu 
papel e contributo únicos para a construção da resiliência local. 

 
 
Necessidades actuais do projecto 
 De forma a dar continuidade às actividades já previstas, explorar novos campos de interesse dos 
participantes e, sobretudo, para consolidar um funcionamento básico que permita aprofundar a nossa 
visão e tornar as nossas acções efectivas e integradas na comunidade local, necessitamos neste 
momento de algumas infra-estruturas simples, nomeadamente: 

 Um local para armazenar os materiais e ferramentas da horta (espaço com 60m2 no total, sem 
luz directa e variações de temperatura para melhor conservação da madeira quando desmontada). 
Devido ao curto prazo estabelecido pelo JBUC para retirada dos materiais, encontrar este espaço é a 
nossa prioridade actual; 

 Uma sede, para desenvolvimento de actividades administrativas e para receber associados, 
preferencialmente no centro da cidade e partilhado com outras iniciativas com fins semelhantes ou 
complementares. Dada a variedade de pessoas que participam no projecto temos necessidade de um 
horário de utilização do espaço bastante flexível; 

 Um local(ais) na cidade onde possamos criar e manter uma horta urbana comunitária 
(demonstrativa, para fins formativos e pedagógicos). 

Participe! 
Desde Janeiro que estamos a realizar diligências junto de organizações e instituições públicas de 

Coimbra no sentido de encontrar aqueles espaços. Se tiver ideias ou sugestões com as quais possa 
contribuir para esta procura, partilhe connosco! 

Também poderá participar tornando-se Associada(o) da Coimbra em Transição, com uma 
contribuição anual que poderá ser na forma de dinheiro, bens e/ou serviços, e participando nas nossas 
actividades ou sendo proponente de novos projectos no âmbito dos nossos grupos de trabalho! 


