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Resumo 

A agricultura biológica tem evoluído e despertado a atenção de agricultores, cidadãos, investigadores e governantes. Interpretando 

esta tendência e antecipando-a, a Academia Lipor vem desenvolvendo, desde 2002, cursos de formação de curta duração em 

agricultura biológica a custos reduzidos, durante os fins de semana, os quais são alvo de uma procura intensa. O objetivo deste 

trabalho foi analisar as motivações e as expetativas dos 1 120 formandos que foram passando por estes cursos entre 2006 e 2016, 

bem como os seus efeitos a partir de uma análise extensiva baseada num inquérito on-line remetido aos que possuíam endereço 

eletrónico, num total de 840. A pesquisa integrou dois grandes eixos analíticos: um eixo descritivo de caraterização 

sociodemográfica dos formandos; um outro eixo de análise incidiu sobre as motivações e expectativas, bem como potenciais 

resultados sobre a alimentação e a saúde, a trajetória profissional e os próprios estilos de vida ao nível ambiental, familiar e 

comunitário. 

Abstract 

Portugal is following the global trend of an urban population more attentive to health and environmental sustainability. In 

response, the Intermunicipal Waste Management of Greater Porto (Lipor), developed several training courses, since 2002. The 

objective of this work was to analyse the impact of this great effort and inquire about its effects in the community, through 

evaluation of the training course in Organic Agriculture, running twice a year, in “Horta da Formiga/Academia Lipor”, between 

2006 and 2016. It was performed a quantitative analysis based on an online survey sent to the 840 trainees with an electronic 

address (from a total of 1120). The research integrated two major analytical axes: a descriptive axis of sociodemographic 

characterization of the trainees; a further axis of analysis focused on the motivations and expectations, as well as potential results 

on food and health, the professional trajectory and the own environmental, family and community life styles. 
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Introdução  

A produção biológica atua de forma mais sustentável nos sistemas de produção de 

alimentos, melhora a fertilidade dos solos, preserva a biodiversidade, emite menor 

quantidade de gases de efeito de estufa e potencia a redução da produção de resíduos 

orgânicos (FAO, 2007; Mourão e Brito, 2012; Smith et al., 2018), excluindo a utilização 

de produtos químicos de síntese na forma de adubos, pesticidas ou reguladores de 

crescimento. Por ser mais sustentável, a agricultura biológica garante a produção de 

alimentos a longo prazo e contribui, ainda, para a melhoria da saúde e da qualidade de 

vida das pessoas e de todos os outros seres vivos. Por estes motivos, a agricultura 

biológica tem vindo a ganhar destaque na sociedade, quer pela produção de alimentos 

saudáveis, quer pelo menor impacto ambiental decorrente da sua produção, em 

comparação com a agricultura convencional (por exemplo Tuomisto et al., 2012). Deste 

modo, tem sido apontada como um dos caminhos para o desenvolvimento sustentável e 

para a preservação dos recursos naturais (FAO, 2007; ENAB, 2017). 

O estudo das implicações para a saúde humana dos alimentos biológicos tem revelado 

que estes podem reduzir o risco de doenças alérgicas, obesidade e outras (Schmutz et al., 

2014). Se, por um lado, numa recente revisão da literatura se afirma que as evidências 

destas implicações não são ainda conclusivas, por outro sabe-se que, em geral, os 

consumidores de alimentos biológicos tendem a ter padrões dietéticos mais saudáveis 

(EP, 2016).  

A agricultura urbana consiste numa atividade que se desenvolve nas cidades ou nas 

suas imediações, praticada em pequenas áreas, com o objetivo de satisfazer as 

necessidades da população urbana (FAO, 2012). Inclui as hortas comunitárias, as quintas 

urbanas e as cadeias alimentares curtas, que geralmente surgem em terreno público e 

institucional e são apoiadas por municípios (Delgado 2017). A produção resultante 

destina-se ao autoconsumo, troca ou oferta, ou, ainda, a ser comercializada em circuitos 

curtos e informais. Em muitos países, as hortas comunitárias aumentaram com o rápido 

crescimento das cidades (De Bon e Parrot, 2010) e a agricultura urbana desempenha um 

papel relevante para diferentes aspetos da sociedade. A prática da agricultura urbana 

surge, em muitas situações, como resposta a períodos de crise económica, desemprego 

ou baixos salários, obtendo-se assim um rendimento complementar aos orçamentos das 

famílias, mas também promove a integração social de pessoas pertencentes a áreas mais 

desfavorecidas da sociedade urbana (Miguens et al., 2011).  
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O movimento de desenvolvimento urbano impulsionado pelas comunidades, como são 

as hortas comunitárias em meio urbano, tem aumentado significativamente em todo o 

mundo (EUGO 2012; Bryant et al., 2016; Delgado 2017; Partalidou e Anthopoulou 2017) 

e apresentam uma grande riqueza em recursos físicos, psicológicos e relacionais (Poulsen 

et al., 2014).  

A motivação dos seus utilizadores é variável. Vários estudos têm evidenciado efeitos 

benéficos da horticultura, no bem-estar e qualidade de vida dos indivíduos, 

principalmente pelo contacto com a natureza, a redução do stress e o aumento da atividade 

física (Hawkins et al., 2011; Davies et al. 2014; Axel et al. 2016). Tem sido reconhecido 

que a prática da horticultura e jardinagem têm efeitos benéficos para a saúde e para o 

bem-estar, existindo por parte da comunidade científica um crescente interesse nesta área 

(Davies et al., 2014). Os benefícios específicos para a saúde, através da redução do stress, 

aumento do contacto com a natureza e aumento da atividade física foram também 

documentados em projetos de hortas comunitárias nos Estados Unidos (Catanzaro e 

Ekanem, 2004). 

As hortas urbanas comunitárias são, assim, consideradas como um método promissor 

para melhorar o bem-estar e a resiliência dos indivíduos e das comunidades urbanas 

(Okvat e Zautra, 2011) e fortalecem os valores de vizinhança e de comunidade (Dunnet 

e Qasim, 2010). Deste modo, as hortas urbanas comunitárias combinam com a 

recomendação de medidas, para além de medidas económicas, que devem existir para a 

melhoria do bem-estar das sociedades (Stiglitz et al., 2009). Num estudo recente realizado 

nas hortas biológicas urbanas do Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão, foi 

sugerido que estas representam um meio de melhorar o bem-estar dos seus utilizadores, 

contribuindo positivamente para o sentimento individual de felicidade e satisfação com a 

vida e, ainda, para a mudança de comportamentos e desenvolvimento de capacidades 

pessoais (Mourão et al., 2018). A literatura tem sugerido que um elevado bem-estar 

subjetivo leva a uma série de resultados benéficos, incluindo saúde e longevidade, 

relações sociais de suporte, produtividade do trabalho e cidadania, e que este bem-estar 

não só se relaciona com esses resultados benéficos, como também os proporciona 

(Lyubomirsky et al., 2005 Whelan e Zelenski 2012, Diener et al., 2015, Diener et al., 

2017).  

A qualificação profissional, a aquisição de conhecimentos e de competências sociais 

dos cidadãos, representam, hoje em dia, um desafio das sociedades. Em particular, a 
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formação em agricultura biológica não só permite garantir práticas de produção biológica, 

mas também contribui para a literacia ecológica dos cidadãos, através da introdução e 

consolidação de conceitos como agroecossistemas, compostagem, biodiversidade, 

controle biológico e outros. Uma maior sensibilização ambiental contribui para melhorar 

o conhecimento ecológico e a compreensão dos cidadãos, o que está positivamente 

relacionado com o conceito de sustentabilidade (Pitman et al., 2018), alinhando com as 

preocupações fundamentais da humanidade visíveis, nomeadamente, no Programa de 

Ação da União para o Meio Ambiente até 2020: “Viver bem, dentro dos limites de nosso 

planeta” (EU 2013). 

Vários estudos demonstram que as hortas urbanas possuem inúmeros benefícios quer 

para os utilizadores, quer para a comunidade onde estão inseridos. Agrupam em si três 

aspetos chave do desenvolvimento sustentável: justiça social, desenvolvimento 

económico e proteção ambiental, porque contribuem significativamente para o 

desenvolvimento sustentável de qualquer cidade (Pinto, 2007). Os utilizadores são 

beneficiados pelo contacto com as plantas e com a natureza, desempenhando as hortas e 

jardins um papel importante na vida de muitos cidadãos, influenciando positivamente o 

seu bem-estar. Para além deste contributo na vida das pessoas, o estudo desenvolvido 

por Dunnet e Qasim (2010) sobre os benefícios percebidos para o bem-estar dos 

utilizadores de espaços verdes urbanos, demonstrou que os jardins e hortas urbanas 

fortalecem os valores de vizinhança e de comunidade.  

Partindo do quadro teórico exposto, questionamos as motivações e as repercussões da 

frequência da formação em agricultura biológica ministradas pela Lipor. 

A Lipor – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto é 

responsável, desde 2002, no âmbito da Academia Lipor/Horta da Formiga, por uma oferta 

formativa, que incluiu, até meados de 2017, 708 ações de formação direcionadas à 

comunidade em geral e ajustadas às necessidades que foram sendo detetadas, envolvendo 

cerca de 19 000 formandos. Para além da formação, a Lipor tem promovido diversos 

projetos como a Horta à Porta, Terra à Terra, Dose Certa e Jardim ao Natural, destinados 

aos residentes na sua área de intervenção, nomeadamente nos municípios de Espinho, 

Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. 

Na Lipor a agricultura biológica enquadra-se na promoção de comportamentos 

sustentáveis num contexto da mudança e inclui a prevenção da produção de resíduos, 

como ponto forte da sua estratégia de gestão integrada de resíduos urbanos. Assim, a 
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promoção da agricultura biológica iniciou-se em formato de cursos práticos, com o 

objetivo de aumentar conhecimentos sobre o tema e promover um consumo mais 

sustentável, direcionados ao cidadão urbano. Esta formação foi disponibilizada 

inicialmente pela ‘Horta da Formiga’ e, desde 2015, foi integrada na ‘Academia Lipor’, 

com a designação de ‘Formação Bio’. Estes cursos eram obrigatórios para os cidadãos 

que pretendiam trabalhar um talhão nas hortas comunitárias do projeto Horta à Porta, cuja 

primeira horta biológica surgiu em 2004, no concelho da Maia. 

O curso de Agricultura Biológica I (16 horas) surgiu em 2002, realizando-se desde 

então com 2 edições anuais, onde se abordam temas como análise de solo, fertilização das 

culturas, mobilização do solo, controlo de infestantes, multiplicação de plantas, rotação e 

consociação de culturas, utilização de plantas aromáticas e medicinais, práticas culturais, 

rega, controlo de pragas e doenças e colheita e armazenamento. Em 2014, surgiu o curso 

de Agricultura Biológica II (16 horas), que incluiu a identificação e caraterização das 

plantas aromáticas e medicinais, a recolha e conservação de sementes, a identificação de 

pragas e doenças e a proteção fitossanitária das culturas. Este curso de Agricultura 

Biológica II tem sido também realizado igualmente duas vezes por ano e, desde novembro 

de 2014 até meados de 2017, foi frequentado por 93 pessoas.  

Entre 2006 e 2016, o curso de Agricultura Biológica I foi frequentado por cerca de 1 

200 pessoas em duas edições/ano e, devido à sua consistência e representatividade, serviu 

de base ao presente estudo, cujo objetivo principal foi o de analisar e compreender o 

impacto que a frequência deste curso de formação teve nos formandos, a nível 

profissional, social, de alimentação e de saúde. 

 

Abordagem metodológica extensiva 

A análise sociológica desenvolvida orientou-se por um paradigma de abordagem 

extensivo com o objetivo geral de avaliar a formação em agricultura biológica em 

contexto urbano, de modo a compreender as motivações dos cidadãos urbanos para a 

frequência desta formação, bem como captar as repercussões nas várias dimensões da 

vivência humana.  

Numa abordagem de teor hipotético-dedutivo, elegemos como objetivos específicos 

avaliar as repercussões da frequência da formação através da formulação das seguintes 

hipóteses teóricas: i) a frequência do curso de Agricultura Biológica constitui uma 

oportunidade de mudança na vida laboral; ii) a frequência do curso de Agricultura 

Biológica  promove uma alteração de hábitos e consumo alimentares; iii) a frequência do 
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curso de Agricultura Biológica fomenta a saúde física e psicológica dos formandos; iv) a 

frequência do curso de Agricultura Biológica promove benefícios sociais, comunitários e 

ambientais. 

Para as testar, optou-se por recorrer a técnicas quantitativas de recolha e tratamento de 

dados, construindo um inquérito por questionário aplicado online, com questões de 

resposta dicotómica e de escolha múltipla. 

Das 1 120 pessoas que frequentaram o curso de Agricultura Biológica I nos 10 anos 

em análise, apenas 840 tinham disponível na base de dados o seu endereço eletrónico, 

requisito indispensável para contacto. Estes constituíram o nosso objeto empírico e os 

potenciais respondentes ao inquérito online, a quem foi enviado um e-mail a convidar 

para a participação no estudo com o link de acesso ao inquérito disponibilizado na 

plataforma Survey Monkey. O questionário esteve disponível durante 16 dias e o número 

de respostas obtidas foi de 265, representando um total de 31,5% dos formandos 

contactados. 

A plataforma utilizada permitiu, num primeiro momento, extrair a informação obtida 

para uma folha de cálculo Excel, tendo sido tomada a opção de adaptá-la, posteriormente, 

ao programa de tratamento estatístico de dados IBM SPSS – Statistical Package for Social 

Sciences, de modo a proceder a análises univariadas e bivariadas com objetivos 

meramente descritivos e exploratórios.  

 

Perfil sociodemográfico dos inquiridos 

O perfil sociodemográfico dos inquiridos exposto na tabela I carateriza-se por uma 

quase equiparação na distribuição sexual, com ligeira prevalência de mulheres. 

Maioritariamente casados e com diplomas do ensino superior (licenciatura e mestrado), 

têm, na sua maioria, idades compreendidas entre os 35 e os 64 anos. Salienta-se, no 

entanto, um maior número de pessoas com mais de 65 anos do que com menos de 34, 

constituindo um indício de que a aposta na agricultura biológica é uma caraterística menos 

comum entre os jovens adultos, sendo mais atrativa a partir dos 35 anos de idade.  

Do ponto de vista da origem territorial, são naturais e residem maioritariamente na 

Região Norte de Portugal, com destaque para a Área Metropolitana do Porto – a segunda 

mais importante do país –, de onde são originários e residem, respetivamente, 170 

(66,9%) e 220 (88,6%) dos inquiridos, e onde se localiza a Academia Lipor, local onde o 

curso é lecionado. 
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Tabela I – Caracterização sociodemográfica (n=254) 

  n % 

Sexo 
Masculino 112 44,1 

Feminino 142 55,9 

Escalão etário 

18-34 1 0,4 

25-34 25 9,8 

35-49 100 39,4 

50-64 98 38,6 

65 + 30 11,8 

Estado civil 

Solteiro 40 15,7 

Casado 154 60,6 

União de facto 36 14,2 

Divorciado/separado 19 7,5 

Viúvo 5 2,0 

Escolaridade 

Ensino primário 0 - 

Ensino básico 11 4,3 

Ensino secundário 51 20,1 

Licenciatura/Bacharelato 141 55,5 

Mestrado 42 16,5 

Doutoramento 9 3,6 

  Naturalidade Residência 

  n % n % 

Pertença 

territorial 

(NUTS II) 

Norte 222 87,4 244 96,1 

Centro 20 7,9 7 2,7 

Área Metropolitana de Lisboa 7 2,7 2 0,8 

Alentejo 1 0,4 1 0,4 

Algarve 2 0,8 0 - 

Região Autónoma dos Açores 2 0,8 0 - 
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Repercussões da formação  

As repercussões da frequência de formação em Agricultura Biológica foram analisadas 

a partir de 3 grandes dimensões: os impactos do curso ao nível profissional; as 

repercussões na saúde e bem-estar; as implicações social, comunitária e ambiental.  

O impacto profissional da frequência do curso parece ser o menos significativo (tabela 

II), com apenas 18,7% dos 265 formandos inquiridos a referirem que a formação 

promoveu algum tipo de mudança profissional. Entre estes, assume pouca relevância a 

mudança profissional para a área agrícola, posicionando-se com mais importância a 

complementaridade da agricultura com a profissão principal exercida, quer em termos de 

segunda atividade profissional complementar com a criação de negócio (6 – 12,7%), quer 

de dedicação para consumo próprio (7 – 14,9%). Em Portugal, a atividade ocupacional 

na agricultura desde sempre que se posicionou com uma atividade complementar e não 

como atividade principal (Pinto, 2000). Destaque ainda para os quase 25% que 

manifestam o desejo de, no futuro, virem a exercer uma atividade agrícola. 

 

Tabela II – Repercussões na esfera profissional 

Tipo de mudança profissional n % 

Fui trabalhar para a área agrícola  10 21,28 

Mantenho a minha profissão e complementei a minha atividade com 

a dedicação à área agrícola  
13 27,66 

Mantenho a minha profissão, mas pretendo vir a ter uma atividade 

profissional na área agrícola 
11 23,4 

Outra 13 27,66 

Total 47 100,0 

 

Conclui-se que a frequência do curso de agricultura biológica tem repercussões pouco 

significativas ao nível das mudanças profissionais, ao invés do que acontece com a 

dimensão consumo, saúde e bem-estar, apontada por mais de ¾ dos formandos como 

tendo sido alvo de alterações decorrentes da frequência do curso de Agricultura Biológica. 

Entre os formados que alteraram os hábitos de consumo (191 – 76,4%) (tabela III), a 

grande maioria das pessoas passou a optar por alimentos de produção biológica, sendo 

igualmente significativa a percentagem das que passaram também a optar por produtos 

de origem nacional e por produtos que os próprios produzem. A justificação para estas 
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opções alimentares está no reconhecimento quase unanime de que promovem uma 

alimentação saudável para a família. Fundamenta-se igualmente com a 

consciencialização e preocupação com as questões ambientais, bem como com a 

segurança alimentar, razões apontadas sempre por mais de 30% dos inquiridos. 

 

Tabela III – Consumo e alimentação após a frequência do curso 

Opções de consumo alimentar após a formação (n=188) n % de casos(*) 

Alimentos de produção biológica 145 77,13 

Alimentos de produção nacional 132 70,21 

Alimentos produzidos pelo próprio 132 70,21 

Outra 6 3,19 

Razões para as alterações nas opções alimentares (n=188)   

Alimentação saudável para mim e para a minha família 182 96,81 

Segurança alimentar 59 31,38 

Contributo para diminuir a poluição ambiental 67 35,64 

Contributo para preservar os recursos para as próximas 

gerações 
63 33,51 

(*) Aos inquiridos foi colocada uma questão de resposta múltipla, podendo assinalar mais do que uma 

opção de resposta. A percentagem de casos apresentada diz respeito, por isso, ao número de respostas 

obtido em cada opção em relação ao número de respostas consideradas válidas. 

 

No mesmo sentido se alinha a opinião de 76,4% dos inquiridos que consideram que a 

frequência do curso lhes trouxe benefícios para a saúde, confirmando aquilo que a 

literatura sobre esta temática salienta, nomeadamente os estudos de Catanzaro e Ekanem 

(2004) e Schmutz et al. (2014). 

Na tabela IV pode observar-se os benefícios físicos e psicológicos referenciados pelos 

formandos. O destaque vai para o aumento da atividade física, ao qual se associam outros 

dois diretamente relacionados, designadamente o aumento da mobilidade e flexibilidade 

e o aumento da resistência e força. De referir ainda a diminuição do colesterol e dos 

fatores de risco de patologias cardíacas. Já do ponto de vista psicológico, os benefícios 

mais referidos dizem respeito à sensação de bem-estar e à sensação de orgulho e sentido 

de produtividade. Entre as respostas obtidas, parece ainda importante destacar a redução 

do stress e do cansaço. 
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Tabela IV – Benefícios psicológicos e físicos da frequência do curso 

Benefício físicos (n=190) n % de casos* 

Diminuição do colesterol e dos fatores de risco de patologias 

cardíacas 

61 32,11 

Aumento da atividade física 141 74,21 

Aumento da mobilidade e flexibilidade 80 42,11 

Aumento da resistência e força 78 41,05 

Outro 20 10,53 

Benefícios psicológicos  (n=190)   

Melhoria da autoestima e autoconfiança 26 13,68 

Redução do stress e do cansaço 80 42,11 

Diminuição da ansiedade 25 13,16 

Diminuição do consumo de medicamentos 17 8,95 

Sensação de orgulho e sentido de produtividade 103 54,21 

Sensação de bem-estar 125 65,79 

Outro 4 2,11 

(*) Aos inquiridos foi colocada uma questão de resposta múltipla, podendo assinalar mais do que uma 

opção de resposta. A percentagem de casos apresentada diz respeito, por isso, ao número de respostas 

obtido em cada opção em relação ao número de respostas consideradas válidas. 

 

A última dimensão analítica avaliava as implicações social, comunitária e ambiental 

da frequência do curso (tabela V). Destaca-se de novo o sentido de responsabilidade 

ambiental que o curso propicia, corroborando as preocupações ambientais igualmente 

observadas a propósito das alterações alimentares, já apontadas pelos estudos da FAO 

(2007) e de Smith et al. (2018), que consideram a agricultura biológica como o sistema 

agrícola menos nocivo, tanto para o ambiente como para a saúde humana. 

A dedicação a práticas sociais saudáveis constitui a segunda consequência mais 

apontada, não devendo deixar de se assinalar o sentimento de pertença ao “Mundo da 

Agricultura Biológica” com todo o significado que esta assume como orientação 

ideológica de vida.  

Já a vertente da interação social e familiar é a menos beneficiada em Portugal, 

comparativamente com os resultados de outros de estudos, nomeadamente os de Dunnet 
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e Qasim (2010) para Inglaterra, o que nos levaria a refletir sobre as caraterísticas culturais 

e de modelos de interação entre países.  

O aumento de práticas sociais saudáveis referido por 47,4% dos inquiridos incluiu 

mais do que o aumento da interação social que foi apontado por apenas 15,8% dos 

inquiridos. No entanto, a socialização que as práticas de agricultura urbana desencadeiam 

foram percebidas positivamente pelos seus adeptos em diferentes estudos de contextos 

urbanos, por exemplo, na Europa (Schmutz et al., 2014; Mourão et al., 2018) ou nos 

Estados Unidos (Draper e Freedman, 2010). A menor percentagem de aumentos na 

interação social encontrada pode dever-se ao nível de interação social que os 

entrevistados já teriam, presumivelmente como consequência da sua situação académica 

(76% tinham ensino superior) e profissional (59% eram especialistas em trabalhos 

intelectuais e científicos e 60% estavam empregados). 

 

Tabela V – Implicações sociais, comunitários e ambientais da frequência do curso  

Implicações sociais, comunitários e ambientais (n=190) n % de casos(*) 

Aumento da interação social 30 15,79 

Aumento da interação familiar 37 19,47 

Aumento de práticas sociais saudáveis 90 47,37 

Sentimento de pertença ao “Mundo da Agricultura Biológica”  70 36,84 

Sentido de responsabilidade ambiental 152 80,0 

Outro 1 0,53 

(*) Aos inquiridos foi colocada uma questão de resposta múltipla, podendo assinalar mais do que uma 

opção de resposta. A percentagem de casos apresentada diz respeito, por isso, ao número de respostas 

obtido em cada opção em relação ao número de respostas consideradas válidas. 

 

Considerações finais 

O curso de agricultura biológica parece ter um impacto positivos nas vidas quotidianas, 

introduzindo algum tipo de alterações que excluem, contudo, a esfera profissional. Entre 

as mudanças enunciadas destacam-se: i) as transformações nos hábitos alimentares e 

práticas de consumo, tendo introduzido as opções por compra de produção biológica, 

nacional e mesmo de produção própria; ii) os benefícios para a saúde física e psicológica, 

respetivamente com a dedicação a atividades físicas e a sensação de bem-estar; iii) as 

implicações sociais, comunitárias e ambientais, com destaque para a consciência 

ambiental.  
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Apesar de os resultados para Portugal corroborarem grande parte dos estudos 

internacionais, há particularidades que suscitam pistas de análise para indagação em 

estudos futuros. Como é que as caraterísticas culturais nacionais condicionam as 

repercussões das práticas da agricultura biológica e quais as representações e os 

significados que caraterizam o sentimento de pertença ao “Mundo da Agricultura 

Biológica” são duas linhas de investigação sociológica que se nos afiguram pertinentes.  

 

i Uma parte deste artigo encontra-se em fase de publicação no Conference Proceeding do II International 

Symposium on Organic Horticulture for Wellbeing of the Environment and Population. Parente, C., 

Ferreira, C. e Mourão, I. (in press). Impact of organic agriculture training in urban context. Acta 

Horticulturae (https://www.ishs.org/acta-horticulturae). 
ii Por decisão pessoal, os/as autores/as do texto escrevem segundo o novo acordo ortográfico. 
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