PROJECTO HORTA À PORTA… SAIBA MAIS…
O Horta à Porta - Hortas Biológicas da Região do Porto é um projecto que visa promover a
qualidade de vida da população, através de boas práticas agrícolas, ambientais e sociais. Esta
iniciativa passa pela criação de espaços verdes dinâmicos e úteis, promovendo a biodiversidade e
boas práticas agrícolas, através da compostagem caseira e agricultura biológica, mas também pela
promoção do contacto com a Natureza, qualidade de vida, subsistência e responsabilidade social.
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Na prática, este projecto pretende disponibilizar talhões de no mínimo 25 m a
particulares interessados em praticar a agricultura biológica e a compostagem. Ao
receber o talhão de terreno, os futuros agricultores recebem também formação
em agricultura biológica (para amadores). É disponibilizada água, um local para
armazenar as ferramentas e ainda um compostor individual, tudo sem qualquer
custo para os utilizadores. Como forma de complemento ao orçamento familiar,
os produtos cultivados são para consumo próprio.
Actualmente, o projecto Horta à Porta conta com 16 hortas, que são dinamizadas
pela Lipor em parceria com as Juntas de Freguesia de Aldoar, S. Pedro de Rates,
Aver-o-mar e Maia, os Municípios de Matosinhos, Maia e Porto, a Comunidade
Terapêutica do Meilão e a empresa Nobrinde.

SABIA QUE…
Actualmente, o Horta à Porta disponibiliza 429 talhões, abarcando mais de 380
famílias, a que corresponde um agregado familiar médio de 3 pessoas. Os talhões
são maioritariamente em hortas localizadas em zonas urbanas.
São mais de 3,5 ha cultivados em agricultura de modo biológico e com
preocupações ambientais e sociais.

LIPOR DISTINGUIDA COM PRÉMIOS EUROPEUS DE INICIATIVA EMPRESARIAL
A LIPOR foi distinguida, na categoria Iniciativa Empresarial Responsável e Inclusiva, com o Prémio Europeu de Iniciativa Empresarial
(fase nacional), com o Projecto “Horta à Porta”. Este prémio distinguiu a LIPOR por ter uma das melhores práticas na promoção do
espírito empreendedor na Europa.
A candidatura da LIPOR foi, ainda, um dos dois projectos eleitos pelo júri nacional da iniciativa para representar Portugal na final
europeia dos European Enterprise Awards.
Este prémio representa o resultado da dedicação, envolvimento e o empenho colectivo de todos, Conselho de
Administração, Colaboradores, Municípios associados e todos os nossos Parceiros, sempre em busca da
Excelência.
A LIPOR agradece a todos os seus parceiros, em especial à Comunidade que nos envolve, porque é esta que
nos desafia a sermos SEMPRE MELHORES.

NO FUTURO, SEGUNDO O PLANO ESTRATÉGICO DA LIPOR 2007-2016:
O Projecto Horta à Porta deverá alcançar as 25 hortas comunitárias no ano de 2016!

