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Resumo 

O desenvolvimento de hortas urbanas em Portugal tem aumentado nos últimos 

anos, à semelhança de muitos países na Europa e no mundo. O contributo destas hortas na 

qualidade de vida e bem-estar das populações urbanas tem sido reconhecido, mas a sua 

avaliação é ainda muito escassa. O presente trabalho teve por objetivo avaliar este 

contributo nas hortas urbanas biológicas do Parque da Devesa de Vila Nova de Famalicão 

em Portugal. O estudo baseou-se na aplicação de instrumentos de caracterização 

sociodemográfica e na administração das Escalas de Satisfação com a Vida (Pais Ribeiro e 

Cummins, 2008) e de Felicidade Subjetiva (Pais Ribeiro, 2012).  

A percentagem de utilizadores das hortas “satisfeitos com a vida” foi de 74,5%, 

valor superior à média da população portuguesa (68,9%). Os resultados mostram, ainda, 

que a maior periodicidade de visita às hortas se relaciona com uma maior perceção pessoal 

da felicidade subjetiva. Verificou-se a existência de uma felicidade positiva percebida 

pelos utilizadores que, na sua grande maioria, se avaliaram como pessoas felizes consigo 

próprios, mais felizes comparativamente aos outros e com uma perspetiva otimista e 

positiva em relação à vida, independentemente das suas dificuldades e obstáculos.  

As hortas urbanas biológicas do Parque da Devesa revelaram-se um modelo de 

valorização e potenciação da qualidade de vida dos seus utilizadores, contribuindo de 

forma significativa para que as pessoas se sintam mais felizes e satisfeitas com a vida, 

alterando e melhorando os seus hábitos. 

 

Palavras-chave: agricultura urbana, satisfação com a vida, felicidade subjetiva. 

 

Abstract 

Relationship between well-being and the use of organic urban gardens 

The development of urban gardens in Portugal has increased in recent years, much 

like many countries in Europe and the world. The contribution of these gardens to the 

quality of life and well-being of urban populations has been recognized, but their 

evaluation is still very scarce. The present work had the objective of evaluating this 

contribution in the organic urban gardens of the Devesa Park, Vila Nova de Famalicão in 

Portugal. The study was based on the application of sociodemographic characterization 

tools and of the evaluation scales: Life Satisfaction (Pais Ribeiro and Cummins, 2008) and 

Subjective Happiness (Pais Ribeiro, 2012). 

The percentage of garden users that were "happy with their life" was 74.5%, higher 

than the average figure for the Portuguese population (68.9%). The results also showed 

that the greater frequency of visits to the gardens was positively related to a greater 

personal perception of subjective happiness. There was a positive happiness perceived by 

users who, for the most part, have evaluated themselves as, happy people with themselves, 
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happier in comparison to others and with an optimistic and positive attitude with life, 

regardless of their difficulties and obstacles. 

The organic urban gardens of the Parque da Devesa have proved to be a model of 

valorization and enhancement of the quality of life of its users, contributing significantly to 

make people feel happier and more satisfied with life, changing and improving their habits. 

 

Key words: urban agriculture, satisfaction with life, subjective happiness. 

 

Introdução 

Ao longo da história da humanidade verifica-se a existência e a importância dos 

pequenos espaços de cultivo nas populações urbanas, que assumem funções a nível 

económico, social e ambiental. A literatura tem vindo a mostrar que os espaços de 

horticultura urbana têm um impacto na qualidade de vida e bem-estar das populações, com 

a perceção de um conjunto alargado de benefícios na saúde e no bem-estar individual e da 

comunidade (Davies et al., 2014). 

As hortas urbanas surgem essencialmente como suporte das populações urbanas em 

períodos de dificuldades económicas e sociais e de escassez de alimentos, como são 

exemplo os Jardins ouvriers (EUGO, 2012) ou os Victory gardens que, na segunda guerra 

mundial, produziram 42% dos vegetais frescos consumidos nos EUA nesse período 

(Lawson, 2009). Em muitos países, as hortas urbanas têm acompanhado o rápido 

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

papel relevante para diferentes públicos e aspetos da sociedade. As suas variadas funções e 

tipologias procuram responder às necessidades dos territórios e populações onde se 

inserem, em espaços temporais específicos ou tornando-se integrantes do próprio espaço 

urbano. Este desenho urbano, baseado na manutenção de paisagens multifuncionais, será a 

chave para o desenvolvimento de cidades mais resilientes e mais capazes de contribuir para 

o bem-estar das populações e da sua qualidade de vida (FAO, 2012).  

A prática da agricultura biológica em hortas urbanas justifica-se pela necessidade 

de respeitar os ecossistemas e de os preservar para as gerações futuras, e representa uma 

alternativa adequada de produção de alimentos, promovendo uma alimentação saudável e 

minimizando riscos para a saúde humana e para a degradação ambiental como é 

amplamente reconhecido, sendo um bom exemplo a rede de hortas urbanas biológicas de 

Barcelona (EUGO, 2012).  

Às hortas urbanas têm-se atribuído benefícios económicos, sociais e ambientais, 

destacando-se a produção de alimentos, promoção da saúde e do exercício físico, educação 

e promoção cultural, lazer, impacto nos ecossistemas urbanos, redução da pegada de 

carbono, assim como suporte de atividades terapêuticas, reeducativas e de integração social 

(Mourão, 2013). Os benefícios terapêuticos dos ambientes de jardins e hortas são 

atualmente aceites como uma modalidade terapêutica eficaz e benéfica (AHTA, 2014; 

Dias, 2013), sendo reconhecido por profissionais de saúde e pela comunidade científica, 

que a jardinagem e a horticultura têm efeitos benéficos para a saúde e para o bem-estar 

(Relf et al., 1992; Armstrong, 2000; Sempik et al., 2003; Twiss et al., 2003; Catanzaro e 

Ekanem, 2004; Stigsdotter e Grahn, 2004; Waliczek et al., 2005; Kingsley et al., 2009; 

Hawkins et al., 2011; Davies et al., 2014).  

A qualidade de vida é uma noção eminentemente humana, que se aproxima ao grau 

de satisfação encontrado na vida familiar, afetiva, social e até à própria estética existencial 

(Minayo, 2000). De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1996), a 

qualidade de vida é definida como a “perceção que cada indivíduo tem sobre o lugar que 

ocupa na vida, no contexto cultural e o sistema de valores em que vive, estando 

relacionada com os seus objetivos, expectativas, regras e preocupações”. 
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O bem-estar pode definir-se como a avaliação emocional e cognitiva que as pessoas 

fazem das suas vidas e inclui aquilo que as pessoas comuns designam por felicidade, paz, 

realização e satisfação com a vida (Pais-Ribeiro e Cummins, 2008). O conceito do bem-

estar subjetivo intercepta domínios da psicologia social, psicologia da saúde e psicologia 

clínica, e é visto como uma dimensão positiva da saúde (Galinha e Pais-Ribeiro, 2005). 

A avaliação da qualidade de vida e do bem-estar permite compreender o grau de 

satisfação e de felicidade dos indivíduos num dado momento da sua história, do ponto de 

vista cognitivo e afetivo, em resultado da participação em atividades que contribuam para a 

sua melhoria, como as hortas urbanas biológicas. Deste modo, utilizaram-se como 

instrumentos de avaliação do efeito da participação em hortas urbanas biológicas, a Escala 

da Satisfação com a Vida (Pais Ribeiro e Cummins, 2008) e a Escala da Felicidade 

Subjetiva (Pais Ribeiro, 2012), ambas validadas para a população portuguesa, a partir dos 

utilizadores das hortas urbanas biológicas do Parque da Devesa de Vila Nova de Famalicão 

em Portugal.  

 

Metodologia 

Participantes 

Neste estudo participaram 65 dos 133 utilizadores das hortas do Parque da Devesa 

de Vila Nova de Famalicão, que cultivavam um talhão familiar em 2014.  

Instrumentos 

Neste estudo foram administrados os seguintes instrumentos: questionário 

sociodemográfico, Escala de Bem-Estar Pessoal (BEP) (Pais Ribeiro e Cummins, 2008) e 

Escala da Felicidade Subjetiva (Pais Ribeiro, 2012), ambas validadas para a população 

portuguesa. O questionário sociodemográfico pretendeu caracterizar os participantes 

utilizadores de acordo com o sexo, idade, estado civil, grau de escolaridade, atividade 

profissional, constituição do agregado familiar, rendimento, tipo de habitação, freguesia de 

residência, atividade profissional, incluindo também a periodicidade de trabalho na horta, 

produção obtida, culturas mais significativas e destino dos produtos cultivados.  

A Escala BEP pretende avaliar o bem-estar subjetivo e define-se como uma 

avaliação emocional e cognitiva que as pessoas fazem das suas vidas, frequentemente 

referidas como o grau “satisfação com a vida em geral”. Este instrumento avalia o índice 

de bem-estar pessoal de acordo com sete domínios: satisfação com o nível de vida, a saúde, 

a realização pessoal, as relações pessoais, o sentimento de segurança, a ligação à 

comunidade, a segurança com o futuro e a espiritualidade ou religião, apresentando sete 

itens/domínios. Para cada domínio é apresentada uma escala resposta de likert de “0” 

(extremamente insatisfeito) a “10” (extremamente satisfeito), com uma posição intermédia 

neutra (Pais Ribeiro e Cummins, 2008).  

A Escala de Felicidade Subjetiva, desenvolvida por Lyubomirsky e Lepper em 

1999, foi adaptada para a população portuguesa por Pais Ribeiro, em 2012, e avalia o facto 

de se considerar a felicidade como indicador de bem-estar subjetivo. Esta escala inclui 

quatro itens compostos por afirmações em que se pede aos inquiridos para se 

caracterizarem a si próprios por comparação com os seus pares, em termos absolutos e 

relativos, e outros dois itens que consistem em descrições de felicidade e infelicidade. A 

resposta é dada numa escala de likert com sete posições, ancorada em duas afirmações 

antagónicas que expressam o nível de felicidade (Pais Ribeiro, 2012). Nesta escala, a 

avaliação da felicidade pessoal (“Em geral considero-me...”) varia entre o valor 1 “uma 

pessoa que não é o muito feliz” e o valor 7 “ uma pessoa muito feliz”. A segunda questão 

(“Comparativamente com as outras pessoas como eu, considero-me...”), que avalia a 

perspetiva da felicidade pessoal em comparação com os outros, varia entre o valor 1 “uma 

a pessoa menos feliz” e o valor 7 “uma pessoa mais feliz”. Na caracterização da perspetiva 
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pessoal de otimismo em relação à vida (“Algumas pessoas são geralmente muito felizes. 

Elas gozam a vida apesar do que se passa à volta delas, conseguindo o melhor do que está 

disponível. Em que medida esta caracterização o/a descreve a si?”), o valor 1 indica que o 

inquirido não se revê nessa caracterização indicado por “de modo nenhum” e o valor 7 

indica ser essa a sua caracterização “em grande parte”. A mesma escala é utilizada na 

última questão da caracterização da perspetiva pessoal do pessimismo em relação à vida 

(“Algumas pessoas geralmente não são muito felizes. Embora não estejam deprimidas, 

elas nunca parecem tão felizes quanto poderiam ser. Em que medida esta caracterização 

o/a descreve a si?”). 

Procedimento 

Obtida a autorização por parte dos autores das escalas e do Município de Vila Nova 

de Famalicão, a aplicação dos instrumentos foi feita em contexto de grupo. Foi solicitada a 

participação de todos os utilizadores das hortas urbanas biológicas, do Parque da Devesa, 

em seis sessões planeadas durante um mês, que incluíram o convite a 30 utilizadores por 

sessão. No final da realização das seis sessões obtiveram-se 65 participantes que 

constituíram a amostra do presente estudo. Nas sessões, foi explicado aos participantes o 

procedimento e objetivos do estudo, o seu caráter anónimo, confidencial, não remunerado 

e voluntário e foram recolhidos os consentimentos informados de cada um dos indivíduos 

da amostra. Cada sessão decorreu aproximadamente em 90 minutos, tendo sido necessário 

esclarecer diversas dúvidas relativas ao preenchimento individual dos instrumentos. 

A análise estatística dos resultados foi efetuada com o programa SPSS, v20 (SPSS 

Inc.), e incluiu análise de variância (ANOVA), análise multivariada e o coeficiente de 

correlação de Pearson para medir o grau de correlação entre variáveis quantitativas. Foram 

consideradas as correlações entre as variáveis sociodemográficas e a periodicidade de 

visita à horta e, entre estas e as duas escalas utilizadas. As correlações de Pearson que se 

revelaram significativas (p <0,05) foram posteriormente confirmadas pelo teste de 

ANOVA. 

 

Resultados 

Da amostra de 65 participantes que cultivavam um talhão familiar, 90,8% 

habitavam nas freguesias urbanas do concelho e os restantes fora do perímetro urbano, 

sendo 56,9% do sexo masculino, 30,8% na faixa etária 56-65 anos de idade, 23,1% de            

36-45 anos, 16,9% de 46-55 anos, 15,4% com mais de 65 anos e 13,8% de 25-35 anos. Os 

utilizadores eram maioritariamente casados (72%), sendo o nível de escolaridade mais 

representativo entre o 12º ano ou formação superior (56,9%) e 45% tinham uma atividade 

profissional ativa. A maioria dos agregados familiares era composta por marido, esposa e 

filhos (44%); o rendimento mensal líquido mais representativo situava-se entre os 500 e 

1750 euros/mês (69,2%) e habitavam maioritariamente em apartamentos (56%) ou 

moradias (26%) que possuem. Relativamente à periodicidade de trabalhos na horta, a 

maior parte dos utilizadores dedicava alguns dias por semana a essa tarefa (47,7%), 

enquanto outros trabalham diariamente no seu talhão (41,5%), e os restantes trabalham, 

pelo menos, uma vez por semana (10,8%).  

As perspetivas percebidas por muitos dos utilizadores das hortas, face às mudanças 

nas suas vidas desde que iniciaram o cultivo do talhão, foram a ocupação do tempo livre e 

relaxamento (24,4%) e a produção de alimentos saudáveis (23,7%). Destacaram-se 

também a maior sensibilização para questões ambientais, aumento do consumo de produtos 

biológicos, maior cuidado na alimentação, prática de exercício físico e interação com 

outros (quadro 1). Ainda que se tenham revelado menos significativos, foi também 

percecionada uma maior interação com filhos e netos e uma diminuição do recurso a 

serviços médicos. 
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O valor médio global encontrado na amostra para o grau de satisfação com a vida, 

foi de 52,1 numa escala de 0 a 70 valores, com um desvio padrão de 9,9, um valor mínimo 

de 21 e máximo de 70. Em escala percentual, a média do bem-estar subjetivo obtido pela 

Escala da Satisfação com a Vida, foi de 74,5%. 

Na análise dos resultados referente à Escala da Felicidade Subjetiva, o valor médio 

da avaliação da felicidade pessoal foi de 5,65 (acima do valor neutro, entre 1 e 7 -“uma 

pessoa muito feliz”), com um desvio padrão de 1,04 e um valor mínimo de 2 e máximo de 

7, sendo que 33,8% dos participantes apresentou resultados com valores de nível 5. Na 

avaliação da segunda questão, perspetiva da felicidade pessoal em comparação com os 

outros, a média da amostra foi de 5,62 (acima do valor neutro, entre 1 e 7 -“uma pessoa 

mais feliz”), com um desvio padrão de 0,99, um valor mínimo de 2 e máximo de 7, tendo 

43,1% dos participantes avaliado a sua felicidade comparada com os outros, com o valor 

de nível 6.  

A avaliação da perspetiva pessoal de otimismo em relação à vida resultou no valor 

médio de 5,31 (acima do valor neutro, entre 1 e 7- em grande parte me identifico com 

“Algumas pessoas são geralmente muito felizes”), com um desvio padrão de 1,25, um 

valor mínimo de 2 e máximo de 7. Cerca de um terço dos inquiridos (32,3%) avaliou o seu 

otimismo para com a vida no valor 6, seguida do valor 5 (27,7%) e do valor 7 (18,5%). Na 

última questão da caracterização da perspetiva pessoal do pessimismo em relação à vida, a 

média da amostra foi de 3,26 (abaixo do valor neutro, entre 1 e 7- em grande parte me 

identifico com “Algumas pessoas geralmente não são muito felizes”), com um desvio 

padrão de 1,75, um valor mínimo de 1 e máximo de 7. A maioria dos participantes não se 

revê na perspetiva pessimista da vida, dado que os valores 1 e 2 foram referidos por 36,9% 

e os valores 5 e 6, por 12,3%, dos inquiridos. 

Na relação entre a periodicidade de visitas às hortas urbanas biológicas e as 

variáveis sociodemográficas, verificaram-se correlações positivas significativas para as 

variáveis idade, escolaridade, atividade profissional, duração da situação de reformado e 

rendimento mensal. A periodicidade das visitas à horta aumentou com a idade e com o 

baixo nível de escolaridade dos indivíduos. Os profissionais ativos e os estudantes 

representaram a amostra de utilizadores com menor periodicidade de visita à horta, 

relativamente aos utilizadores desempregados e reformados. Entre os utilizadores 

reformados verificou-se que as pessoas recém-reformadas tinham uma maior periodicidade 

de visita à horta, em comparação com os utilizadores reformados há mais tempo                    

(1-3 anos). Quanto ao rendimento e à sua relação com a periodicidade de visita, os 

resultados indicaram que as pessoas com menos rendimentos (550 € a 750 €) eram os 

utilizadores com maior periodicidade de visita à horta.  

No que se refere às relações entre a atividade profissional (empregados ativos, 

desempregados e reformados) e cada uma das mudanças percebidas pela amostra de 

utilizadores das hortas, verificou-se que existia uma correlação positiva significativa entre 

os empregados ativos e a ”prática de mais exercício físico” e o “falar com mais pessoas”, 

assim como, entre os reformados e o “cuidado com a alimentação”, a “alimentação com 

produtos biológicos” e o “falar com mais pessoas”. Verificou-se, ainda, que são os 

inquiridos profissionalmente ativos aquelas que mais valorizam a produção de alimentos 

saudáveis e uma ocupação que preencha e relaxe. Os inquiridos em situação de 

desemprego, valorizaram uma maior interação com os filhos e netos.  

Análise multivariada 

A análise multivariada entre o somatório global da Escala da Satisfação com a Vida 

(BEP) e os fatores sociodemográficos não revelou valores estatisticamente significativos. 

No entanto, verificaram-se valores significativos entre os parâmetros da BEP “satisfação 

com as relações pessoais” e “satisfação com a segurança” com, respetivamente, as 
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variáveis da perspetiva alterada pelo cultivo da horta (“agora sei que como alimentos mais 

saudáveis, produzidos por mim”, e “passei a ter uma interação mais intensa e próxima 

com os meus filhos/netos”). 

As variáveis da Escala da Felicidade, quando relacionadas com as variáveis 

sociodemográficas, confirmaram a existência de uma correlação estatisticamente 

significativa entre a periodicidade de visita às hortas e a perspetiva pessoal de felicidade, 

na qual os utilizadores que visitam as hortas com maior periodicidade se consideram mais 

felizes (quadro 2). 

As correlações entre a perspetiva pessoal de felicidade comparada com os outros e 

a periodicidade de contacto com as hortas, bem como, entre parâmetros da Escala de 

Felicidade e as variáveis da perspetiva alterada pelo cultivo da horta, não revelaram valores 

estatisticamente significativos. 

 

Discussão 

Dos vários benefícios percebidos pelos utilizadores das hortas do Parque da 

Devesa, destacam-se os relativos à ocupação de tempo e relaxamento e a produção de 

alimentos que foram considerados como sendo mais saudáveis. Estes benefícios, indicados 

por quase metade dos utilizadores que participaram neste estudo, evidenciaram a relação 

entre a utilização as hortas e o bem-estar, assim como o prazer do cultivo dos próprios 

alimentos e a segurança alimentar, o que tem sido também referido na literatura (Dunnet e 

Quasim, 2000; Catanzaro e Ekanem, 2004; Stigsdotter e Grahn, 2004; Van den Berg e 

Clustre, 2011). A satisfação pela produção e colheita dos próprios alimentos tem sido 

também realçado por alguns estudos (Draper e Freedman, 2010), validando um conjunto de 

benefícios percebidos, associados à promoção de uma alimentação saudável e à produção 

de alimentos.  

A alteração de hábitos alimentares foi um dos pontos importantes percebidos pelos 

utilizadores, nomeadamente, o consumo regular de legumes e o consumo de produtos 

biológicos. Draper e Freedman (2010) também concluíram que as melhorias nutricionais 

na alimentação foram um dos benefícios mais reconhecido por utilizadores de hortas 

urbanas.  

Para além dos benefícios supramencionados, foi ainda identificado por parte dos 

utilizadores das hortas, maior sensibilização para as questões ambientais, o que poderá 

estar relacionado com a adoção da agricultura biológica como modo de produção, 

traduzindo-se na qualidade e segurança dos alimentos, bem como, na valorização do 

contacto/relação com a natureza e na preservação dos recursos naturais. Diversos estudos 

referem o benefício da interação com a natureza percebido por parte de utilizadores de 

hortas (e.g., Dunnet e Quasim, 2000; Twiss et al., 2003; Catanzaro e Ekanem, 2004).  

A prática do exercício físico e a socialização foram também percebidos como 

benefícios pelos utilizadores das hortas, estando a atividade física associada ao cultivo e ao 

facto de as hortas estarem inseridas num parque urbano, uma vez que o seu acesso obriga a 

atravessar o parque a pé. Também alguns estudos (Dunnet e Quasim, 2000; Hawkins et al., 

2011) revelaram que o exercício físico praticado nas hortas tem um efeito 

significativamente superior na redução de alguns fatores como o stress, em comparação 

com a atividade física que é praticada em locais fechados. Quanto à socialização, os 

utilizadores mostraram que as hortas são um espaço de partilha e de convívio onde existe 

uma relação transversal entre classes sociais e integração na comunidade, benefícios 

também identificados em vários estudos (Armstrong, 2000; Twiss et al., 2003; Kingsley et 

al., 2009; Draper e Freedman, 2010).  

A satisfação com a vida por parte dos utilizadores das hortas urbanas biológicas do 

Parque da Devesa (74,5%) foi superior à média obtida para a população portuguesa 



I Colóquio Nacional de Horticultura Social e Terapêutica 

Actas Portuguesas de Horticultura, n.º 27  11  

(68,92%) e enquadra-se no intervalo de satisfação com a vida, de 60% a 80%, obtido nos 

44 países considerados no estudo de Pais Ribeiro e Cummins (2008). Este nível de 

satisfação pode ser explicado pela avaliação positiva da utilização das hortas, resultado 

também referido por Waliczek e colaboradores (2005). Salienta-se o facto de que a amostra 

do presente estudo incluiu 45% de pessoas com uma atividade profissional ativa e que 

apresentavam uma relativa estabilidade familiar, social e económica, cuja satisfação com a 

vida tenderá a ser positiva, em função da satisfação com o nível de vida, segurança e 

relações pessoais.  

A análise dos resultados de todas as questões da escala da Felicidade Subjetiva, 

revelou a existência de uma felicidade positiva percebida por parte dos utilizadores destas 

hortas, que na sua grande maioria se auto avaliaram como sendo pessoas felizes consigo 

próprios, mais felizes comparativamente com os outros, tendo também uma perspetiva 

otimista e positiva em relação à vida. Essa positividade e perceção de felicidade pessoal e 

comparada pode, na globalidade, ser explicada pela proximidade à natureza e pelo cultivo 

de plantas, mas também pela sociabilização no espaço comunitário.  

Os valores da felicidade subjetiva aumentam com a regularidade de visita às hortas, 

mostrando que as pessoas são mais felizes quando as frequentam regularmente. Este facto 

foi validado em estudos similares, nos quais a perceção do trabalho regular nas hortas 

influenciou diretamente a felicidade pessoal e a relação com os outros, através de fatores 

como a criatividade e a expressão pessoal (Dunnett e Quasim, 2000), a sensação de 

relaxamento (Stigsdotter e Grahn, 2004), autoestima, autoconfiança (Sempik et al., 2003), 

valorização pessoal (Kingsley et al., 2009) e humor positivo (Van den Berg e Cluster, 

2011).  

 

Conclusão 

Esta investigação permitiu destacar como benefícios percebidos mais relevantes da 

utilização das hortas urbanas biológicas do Parque da Devesa, a ocupação do tempo e o 

relaxamento, a produção de alimentos saudáveis e o aumento da sensibilização para as 

questões ambientais, incluindo as técnicas de produção biológica. Verificou-se ainda a 

existência de alteração de hábitos alimentares, e de outros benefícios como a prática de 

exercício físico, a sociabilização e a interação com os outros, apesar de surgirem com 

menor incidência.  

Os utilizadores das hortas mostraram uma avaliação da satisfação com a vida 

superior à da média da população portuguesa, revelando que são mais felizes consigo 

próprias quando frequentam regularmente as hortas. Neste sentido, e face aos resultados 

obtidos neste estudo, as hortas urbanas biológicas do Parque da Devesa são um 

instrumento de valorização e potenciação da qualidade de vida e do bem-estar dos seus 

utilizadores e o uso deste espaço contribui de forma significativa para que as pessoas se 

sintam mais felizes e satisfeitas com a vida, alterando os seus hábitos e desenvolvendo as 

suas capacidades pessoais. 
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Quadro 1 - Perspetiva dos utilizadores das hortas urbanas biológicas, relativamente ao 

impacto das hortas na sua vida. 

Perspetiva dos utilizadores 
Frequência de 

indivíduos 

Percentagem 

(%) 

Alimentos saudáveis produzidos pelo próprio 31 23,7 

Ocupação que preenche e relaxa 32 24,4 

Prática de exercício físico 11 8,4 

Mais cuidado com a alimentação 12 9,2 

Mais interação com filhos e netos 5 3,8 

Menos idas ao médico 3 2,3 

Mais atento a questões ambientais 15 11,5 

Mudança na alimentação para produtos biológicos 13 9,9 

Falar com mais pessoas 9 6,9 

 

 

Quadro 2 - Relação entre a perspetiva pessoal de felicidade e a variável de periocidade de 

visita às hortas e respetiva ANOVA, para os utilizadores das hortas urbanas biológicas. 

Felicidade consigo próprio 

Periodicidade da visita à horta 

Todos os dias 

(%) 

Alguns dias/ 

semana (%) 

Pelo menos 

1 vez/semana (%) 

2 0,0 0,0 14,3 

Neutro 3,7 12,9 14,3 

5 33,3 32,3 42,9 

6 29,6 38,7 14,3 

Uma pessoa muito feliz 33,3 16,1 14,3 

 

ANOVA entre perspetiva pessoal de felicidade e a periocidade de visita às hortas 

Perspetiva pessoal 

de felicidade 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6,604 2 3,302 3,288 0,044 (S) 

Within Groups 62,257 62 1,004   

Total 68,862 64    

 


