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Preâmbulo 

A atividade agrícola de subsistência, materializada sob a forma de hortas, é uma atividade que permite 

uma melhoria da qualidade ambiental, através da manutenção da qualidade do solo e da biodiversidade e, 

consequentemente, da estrutura ecológica. Além disso, têm um enorme potencial sociocultural permitindo 

um incremento da qualidade de vida dos seus utilizadores. 

 Assim, com as Hortas Comunitárias Sustentáveis pretende-se promover a prática da horticultura de forma 

sustentável, coerente com as necessidades e valores económicos, sociais e ambientais do concelho, 

podendo assim dar uma nova utilização ao espaço público onde diferentes gerações convivam e troquem 

experiências. Nestes espaços, os munícipes que não possuem terreno próprio poderão cultivar produtos 

hortícolas, assim como árvores de frutos, plantas medicinais, aromáticas e condimentares, constituindo um 

complemento ao orçamento familiar. Serve também um propósito pedagógico ao promover as boas 

práticas agrícolas, e incentivar à produção da terra e à preservação e conhecimento da natureza, ao 

mesmo tempo, poderão usufruir de áreas de convívio e descanso. 

A criação das Hortas Comunitárias Sustentáveis na Freguesia de Achadinha, Concelho de Nordeste, 

contempla ainda uma forte componente educativa, apresentando em espaço próprio acções de formação 

sobre técnicas de agricultura, manutenção de espaço público, trabalho comunitário, compostagem e 

promoção ambiental. 

 

Artigo 1.º   

Objeto  

O presente Regulamento estabelece as regras de participação nas Hortas Comunitárias Sustentáveis na 

Freguesia de Achadinha, Concelho de Nordeste e designado de agora em diante apenas por Hortas 

Comunitárias. 

Artigo 2.º 

Objectivos 

Os principais objetivos das Hortas Comunitárias são: 

a) Fomentar a prática da horticultura sustentável, dando a oportunidade de cultivar os seus próprios 

produtos aos munícipes que não possuem terreno próprio, privilegiando as famílias mais desfavorecidas; 

b) Promover uma alimentação saudável com produtos cultivados pelos utilizadores da horta (ou produtos 

vegetais provenientes de agricultura tradicional);  

c) Sensibilizar a população para o respeito e defesa pelo ambiente;  

d) Valorizar o espírito comunitário na utilização do espaço público e na manutenção do mesmo;  

e) Promover atividades ambientais para as famílias;  

f) Promover valores e/ou atividades que se insiram no espírito refletido nas alíneas anteriores. 
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Artigo 3.º 

Participantes 

Pode candidatar-se a Utilizador das Hortas Comunitárias qualquer munícipe, residente no Concelho de 

Nordeste, sendo dada prioridade aos residentes na Freguesia de Achadinha, mediante preenchimento das 

fichas de candidatura e elementos solicitados pela Associação de Jovens “Ser Diferente” de Nordeste, para 

o efeito. 

 

Artigo 4.º 

Instrução da Candidatura 

1 - As candidaturas serão efetuadas através do requerimento próprio, anexo I, devendo ser acompanhadas 

da seguinte documentação: 

1.1 - Documentos de identificação de todos os elementos do agregado familiar e respetivos contribuintes; 

1.2  - Atestado emitido pela junta de freguesia da área de residência, do qual deve constar morada e 

constituição do agregado familiar; 

1.3 – Última nota demonstrativa de liquidação do IRS e respetiva declaração; 

1.4 – Declaração de rendimentos obtida através da Segurança Social, de acordo com a situação do 

agregado, nomeadamente: extrato das remunerações dos últimos dois anos; subsídio de desemprego; 

RSI e pensões 

1.5 – Documento comprovativo de que nenhum dos elementos do agregado é possuidor de prédios 

rústicos. 

2 – Poderão ser solicitados outros elementos, sempre que se verifique necessário para a  análise da 

candidatura. 

3 – A não entrega da documentação referida nos números anteriores, implica a exclusão da candidatura 

Artigo 5.º 

Selecção dos Utilizadores 

1 – Quando o número de candidatos exceder o número de lotes disponíveis, a Associação de Jovens “Ser 

Diferente” de Nordeste, em colaboração com o Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de 

Nordeste fará a selecção dos candidatos às Hortas Comunitárias dando prioridade aos munícipes que se 

enquadrem nas seguintes situações: 

1.1 – Beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI);  

1.2 – Desempregados;  
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1.3 – Famílias numerosas (> = 6 elementos);  

1.4 – Idosos (> = 65 anos)  

Esgotadas as situações previstas no número anterior, será dado prioridade aos agregados com menores 

rendimentos, cujos fundamentos devem constar de relatório social, 3 –.  

 

Artigo 6.º 

Objeto de Concessão 

São concedidos os lotes de terreno numerado de 1 a 15, com uma área total de 2.364,80 m2, constituídos 

através do Alvará de Loteamento n.º 06/2008, de 24 de julho, titulado em nome da Região Autónoma dos 

Açores, sitos à Rua Direita, freguesia de Achadinha, concelho de Nordeste, a seguir identificados, e que são 

entregues no estado em que se encontram: 

Lote 1 – 167,20 m2, com artigo matricial 877, descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob 

o n.º 1217; 

Lote 2 – 159,40 m2, com artigo matricial 878, descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob 

o n.º 1218; 

Lote 3 – 160,30 m2, com artigo matricial 879, descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob 

o n.º 1219; 

Lote 4 – 156,70 m2, com artigo matricial 880, descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob 

o n.º 1220; 

Lote 5 – 170,70 m2, com artigo matricial 881, descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob 

o n.º 1221; 

Lote 6 – 151,60 m2, com artigo matricial 882, descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob 

o n.º 1222;  

Lote 7 – 147,50 m2, com artigo matricial 883, descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob 

o n.º 1223; 

Lote 8 – 161,40 m2, com artigo matricial 884, descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob 

o n.º 1224; 

Lote 9 – 156,20 m2, com artigo matricial 885, descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob 

o n.º 1225; 

Lote 10 – 155,50 m2, com artigo matricial 886, descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste 

sob o n.º 1226; 

Lote 11 – 182,00 m2, com artigo matricial 887, descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste 

sob o n.º 1227; 
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Lote 12 – 149,30 m2, com artigo matricial 888, descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste 

sob o n.º 1228; 

Lote 13 – 149,00 m2, com artigo matricial 889, descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste 

sob o n.º 1229; 

Lote 14 – 149,00 m2, com artigo matricial 890, descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste 

sob o n.º 1230; 

Lote 15 – 149,00 m2, com artigo matricial 891, descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste 

sob o n.º 1231; 

Artigo 7.º 

Natureza da cedência 

1 - Os lotes de terreno em questão são entregues a título precário e gratuito, não implicando a constituição 

de qualquer direito real sobre os mesmos. 

2 – A disponibilização dos lotes é efetivada através da assinatura de Acordo de Utilização (anexo II). 

Artigo 8.º 

Finalidade do comodato 

Os terrenos referidos destinam-se, exclusivamente, à implementação de hortas comunitárias, ficando 

vedada a sua utilização para outros e quaisquer fins, pelo prazo de 1 (um) ano. 

Artigo 9.º 

Limites de Utilização 

1. Em caso algum a Associação de Jovens “Ser Diferente” autoriza a cedência a terceiros, por qualquer 
forma ou título, mesmo que parcial. 
 

2. A utilização dos terrenos para um fim distinto do previsto no artigo 8.º, ou para um fim contrário à lei, 
implicará a entrega dos mesmos e dos bens a eles afetos para o património da Associação de Jovens 
“Ser Diferente”, com a consequente cessação de todos os efeitos do presente Regulamento. 

 
3. A entrega prevista no número anterior não confere ao utilizador qualquer direito a indemnização e 

implicará a entrega do lote e bens a ele afetos em perfeitas condições de conservação, segurança e 
higiene. 

 
Artigo 10.º 

 
Direitos dos Utilizadores 

Os Utilizadores têm direito:  
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a) A dispor de um lote de terreno cultivável, com área de 149 m2 a 182m2, para a prática de agricultura 

tradicional;  

b) Ao uso comum de recursos, espaços e materiais, para a prática da atividade agrícola (sistemas de água, 

áreas de estar e lazer, entre outras);  

c) A frequência de formação, quando se registe a necessidade da mesma. 

Artigo 11.º 

Deveres dos Utilizadores  

Os Utilizadores têm o dever e responsabilidade de: 

a) Utilizar e zelar pelas boas condições de salubridade e segurança do comodato de sua responsabilidade;  

b) Manter em boas condições quaisquer equipamentos ou infra-estruturas de uso comum, tais como, 

sistema de água, acessos, entre outros;  

c) Não utilizar sistemas de rega automática;  

d) Usar os espaços comuns de forma ordeira, respeitando as regras de uma sã convivência social;  

e) Zelar pela qualidade dos produtos cultivados, sem deixar que os mesmos ocupem áreas comuns ou 

áreas de outros comodatos;  

f) Utilizar apenas técnicas e produtos de agricultura tradicional;  

g) Avisar Associação de Jovens “Ser Diferente” ou a Câmara Municipal de Nordeste de qualquer 

irregularidade que contrarie os princípios da agricultura tradicional e os deveres e direitos dos restantes 

Utilizadores;  

h) Não levar animais para a horta comunitária, exceto cães guia;  

i) Utilizar racionalmente os recursos;  

j) Não construir ou edificar qualquer estrutura, exceto estacarias e estruturas com lógica técnica, tendo 

estas de ser preferencialmente de materiais como canas (caso não seja possível, madeiras sem tintas ou 

vernizes). A instalação destas estruturas carece sempre de aprovação prévia pelo Município;  

k) Dentro das hortas, não jogar à bola, utilizar bicicletas e skates ou praticar outras atividades que possam 

danificar o espaço.  

 

Artigo 12.º 

Organização das Hortas Comunitárias  

1 – Cada horta comunitária terá áreas de atividades delimitadas:  
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a) Comodato: Pode ser partilhado por elemento do mesmo agregado familiar cumprindo estes, os mesmos 

deveres e direitos do presente regulamento; 

b) Áreas de passagem: permitem a circulação na horta comunitária, devendo estar desimpedidas e em 

bom estado de conservação.  

2 – A delimitação das áreas dos comodatos estará a cargo da Câmara Municipal de Nordeste. 

Artigo 13.º 

Custos  

A formação e a utilização das Hortas Comunitárias serão gratuitas para os seus utilizadores. 

Artigo 14.º 

Dúvidas e Casos Omissos  

As dúvidas e lacunas detetadas na aplicação do presente Regulamento serão devidamente apreciadas 

pelos técnicos do Município responsáveis pelas Hortas Comunitárias, cabendo à Câmara Municipal as 

tomadas de decisão.  

Artigo 15.º  

Delegação de competências  

A Associação de Jovens “Ser Diferente” poderá, nos termos legais, delegar as competências que lhe são 

atribuídas pelo presente Regulamento à Câmara Municipal de Nordeste, por não possuir Técnicos 

especializados. 

Artigo 16.º  

Entrada em Vigor  

Este Regulamento entra em vigor cinco dias após a sua aprovação pela Assembleia Geral desta Associação. 
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ANEXO I 

FICHA DE CANDIDATURA 

 

Nome completo: ________________________________________________________________  

Data de nascimento: ___/___/____ Estado civil: ___________ N.º de Contribuinte: ___________  

N.º de B.I./C.C.: __________________ Morada: ______________________________________  

Código Postal: ______ - ______ Localidade: ___________________ Tlf./Tlm: _______________  

E-mail: _______________________ @ _______________________  

É beneficiário do Rendimento Social de Inserção?  

Sim    Não    

(Se sim junte em anexo o respectivo comprovativo da Segurança Social)  

Encontra-se desempregado?  

Sim    Não     

(Se sim junte em anexo o respectivo comprovativo da DREQP)  

 

N.º de elementos do agregado familiar:  

Nome/Parentesco dos elementos do agregado familiar que pretende que participem:  

______________________________________________________________ ______________  

______________________________________________________________ ______________  

______________________________________________________________ ______________  

______________________________________________________________ ______________  

______________________________________________________________ ______________  

______________________________________________________________ ______________  

Data _____/_____/_____. Assinatura _______________________________________  

* NOTA: Junte em anexo fotocópia dos cartões de Contribuinte e B.I:/C.C. 
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ANEXO II 

ACORDO DE UTILIZAÇÃO 

Entre: 

1.º Outorgante: Associação de Jovens “Ser Diferente” de Nordeste, Pessoa Colectiva  com NIF 512 098 719 

representada pela Sr.ª Presidente da Associação ou/ ……………………………., adiante designada por Associação 

de Jovens; e  

2.º Outorgante: Nome ……………………………………………………………………, titular do B.I./C.C. n.º ………, emitido 

em ………, Contribuinte Fiscal n.º ………., residente em ……………., freguesia de ……………., Concelho de 

………………........ É celebrado o presente Acordo de Utilização que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

1.ª O Acordo de Utilização é válido por 1 (um) ano e passível de renovação nos termos do regulamento. 

2.ª O 1.º Outorgante, na senda da persecução dos objectivos constantes no artigo 2.º do regulamento, e de 

gratuitamente o comodato com a área de ……………, ao 2.º Outorgante para a prática de Agricultura 

Tradicional. 

3.ª O 2.º Outorgante declara que tem conhecimento do conteúdo do regulamento e compromete-se a 

respeitá-lo integralmente.  

 

Nordeste, ……… de ………………… de 2014. 

 

O 1.º Outorgante,  

___________________________________________________ 

 

O 2.º Outorgante,  

__________________________________________ 


