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Hortas/pomares comunitários com produção de frutíferas, hortaliças, legumes e ervas medicinais
são espaços de produção coletiva da agricultura urbana, onde trabalham famílias oriundas do
meio rural e outras que desejam participar do projeto de produção de hortifrutigranjeiros,
educação ambiental, geração de renda, diminuição de desperdício e aproveitamento integral dos
alimentos. Surgem como alternativa para a ocupação de benéfica de terrenos em áreas urbanas
e para a produção de alimentos, sendo instrumento e forma de ação social voltada a enfrentar as
situações emergenciais de fome que afetam os chamados grupos vulneráveis. Tais iniciativas
são criadas e desenvolvidas com o propósito de garantir a segurança alimentar para famílias em
vulnerabilidade social, atender a qualidade de vida das pessoas e também para gerar renda às
famílias envolvidas. Os resultados obtidos em hortas comunitárias no país têm sido satisfatórios
por atenderem o mercado com produtos naturais de boa qualidade (normalmente obtidos sem a
utilização de agrotóxicos). Os alimentos são cultivados de forma comunitária, com uso de
tecnologias de base agroecológica, em espaços públicos urbanos e periurbanos. Neste contexto,
o presente projeto propõe a organização de uma horta e pomar comunitários no IFRS-Campus
Restinga envolvendo servidores discentes e comunidades e respeitando o tripé
Ensino/Pesquisa/Extensão da instituição. A experiência aqui proposta pretende fortalecer os
laços comunitários entre os participantes, a valorização das redes de economia solidária e
favorecer a segurança alimentar Na instituição IFRS Campus Restinga, tivemos algumas
dificuldades por ser o começo do projeto, como as mudança do local no espaço dentro da
instituição e para conseguir os matérias para horta e pomar. Estamos trabalhando na divulgação
do projeto primeiro na instituição e pessoas de fora se informam sobre nosso progresso pelo
page no facebook. O projeto horta e porta já realizou uma oficina com os alunos do IFRS
Campus Restinga que teve muito interesse dos alunos da instituição.
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