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O manifesto e desmedido crescimento do espaço urbano, definido pela ininterrupta construção de infraestruturas,
resultado não só da inexistência de planificação como da especulação imobiliária, tem vindo, gradualmente, a
comprometer a ecologia humana das populações citadinas, assim como a capacidade de resiliência da própria cidade.
A fragmentação entre as paisagens urbana e agrícola concretiza-se de forma abrupta. Quando outrora, nos interstícios
da paisagem urbana, se produziam os produtos hortícolas necessários ao abastecimento da sua população, hoje, com
o proeminente e desregulado crescimento da cidade, essa produção é assegurada através do recurso a mão de obra
menos dispendiosa, tantas vezes contratada em locais recônditos do planeta. Resulta desta falaciosa premissa uma
crescente crise global que se repercute não só na alimentação como também energeticamente.
O betão foi arrasando o espaço urbano, eliminando todos os seus interstícios. Daqui resultou a impermeabilização dos
solos e o aumento da probabilidade de ocorrência de cheias, a diminuição da biodiversidade, o aumento da
temperatura ambiente. Estes fatores têm vindo, largamente, a contribuir para vários problemas ambientais a nível
global, dos quais se destacam as alterações climáticas.
Os escassos espaços intersticiais que ainda não foram urbanizados em prol de interesses especulativos são, hoje,
votados ao abandono. Sucede, muitas vezes, serem vítimas de quezílias cadastrais que impedem o seu usufruto e
que, consequentemente, os desproveem de identidade, contribuindo para a alienação do continuum característico da
paisagem. 
Os benefícios tanto ecológicos, como sociais que a memória do campo emprestou ao espaço urbano foram-se
dissipando, resultando numa substancial redução da qualidade de vida, física e emocional, das populações citadinas.
Na ausência de planificação, mas também de alguma sensibilidade para com o espaço urbano e as populações que
nele habitam, parece restar-nos aproveitar os interstícios urbanos. 
A agricultura urbana foi, desde sempre, assegurando a sustentabilidade do espaço urbano através da regulação
térmica, do aumento dos índices de permeabilidade dos solos, reduzindo a possibilidade de cheias, da promoção da
biodiversidade tanto florística como faunística no espaço urbano, factos que largamente contribuem para a
valorização estética da paisagem. 
Porém, as práticas agrícolas no espaço urbano beneficiam também as condições económicas de quem habita as
cidades. Permitem que os produtos hortícolas sejam adquiridos a preços inferiores e com mais qualidade, bem como
potencia as relações socioculturais, adensando a sociabilidade que se estabelece com base em pressupostos de
solidariedade e de procura por uma identidade cultural. Incentivar a agricultura urbana é, portanto, uma forma de
contribuir para a regeneração e desenvolvimento social de uma comunidade, estimulando as relações interpessoais.
É através da dicotomia produção-lazer que podemos contribuir não só para a multifuncionalidade da paisagem no
espaço urbano, potenciando a articulação entre os princípios de proteção, produção e recreio, mas também para uma
sociedade mais responsável e interessada pelos bens públicos.
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