Agora em Évora poderá ter uma pequena horta,
em terrenos cedidos gratuitamente pela Câmara Municipal de Évora.
Para saber como aderir contacte a Câmara Municipal
(Atendimento nos Paços do Concelho) ou as Juntas de Freguesia.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

Divisão de Ambiente, Higiene e Mobilidade
Rua da Agricultura n.os 14/26 . Parque Industrial e Tecnológico de Évora
7005-340 ÉVORA
Tel 266 777 151 . Fax 266 777 161

HORTAS URBANAS DE ÉVORA
PRINCÍPIOS GERAIS
As quintas da periferia da cidade de Évora já representaram um importante meio de fornecimento
de frutas e legumes frescos à cidade, de forma sustentável.
Com o crescimento urbano e a alteração dos padrões de vida, tal tem vindo a perder importância.
O atual estádio de desenvolvimento social e as grandes questões ambientais que enfrentamos obrigam-nos a repensar comportamentos e modos de vida.
Esta nova forma de produção de alimentos contribui para aumentar a autonomia alimentar das famílias, fomenta práticas de consumo mais equilibradas, amplia a biodiversidade, alicerça a consciência da necessidade do desenvolvimento sustentável, potencia a convivência familiar e comunitária e
contribui para uma maior consciência ambiental.
COMO ADERIR?
Existirão nas freguesias urbanas diversos locais que a Câmara Municipal disponibilizará para hortas
e que serão criadas à medida que existam pessoas interessadas.
Para aderir ao projeto os munícipes devem dirigir-se à Câmara Municipal (Serviço de Atendimento,
nos Paços do Concelho) ou às Juntas de Freguesia, onde podem consultar as regras de utilização e os
locais disponibilizados para hortas.
Os interessados poderão então preencher um formulário de inscrição.

Data de nascimento _______ / _______ / __________ Situação profissional __________________________________________________________
Se não existirem talhões disponíveis na sua freguesia, está interessado noutro local sim _______ não _______
Doc. a entregar: fotocópia do BI e NFC (ou cartão de cidadão) e comprovativo de residência (recibo de água ou eletricidade).

Assinatura __________________________________________________

Código Postal __________ - __________ - __________________________________________________ Tel. __________________________________________________

/ _______ / __________

Morada: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______

Nome: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data:

Data de inscrição _______ / _______ / _____________

Nome: ________________________________________________________

Ficha de inscrição:				

Hortas Urbanas - Recibo de inscrição

COMO FUNCIONAM?
Após seleção de candidaturas a Câmara Municipal reunirá com os interessados e assinará com cada
pessoa, um acordo de utilização que terá a validade de 1 ano (renovável).
A cedência de talhões para criação de hortas é gratuita; contudo, cada munícipe a quem for atribuído um título de utilização deverá respeitar as regras fixadas para a utilização dos espaços, nomeadamente no que se refere a vedações, eventuais abrigos ou caixas para guardar ferramentas, etc., e
que devem sempre ser executadas segundo os padrões que forem fixados.
O projeto terá o apoio da Câmara Municipal, das Juntas de Freguesia ou das associações que queiram ser parceiras, existindo em cada uma das hortas uma pessoa responsável que procurará auxiliar
na resolução dos problemas que venham a surgir.

