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Sobre este e-book

Este é o meu e-book dedicado a um Natal mais sustentável e com

menos desperdício.

Lancei a primeira versão em 2018. Esta é uma nova versão, revista,

actualizada e com mais informação.

O grande propósito continua a ser o mesmo: partilhar dicas simples

e fáceis de implementar, de forma totalmente gratuita, que te permitam

usufruir do Natal com todo o conforto e qualidade, mas com menos

impacto no nosso planeta.

No final deste ebook, deixo-te um desafio: partilha nas tuas redes

sociais, os teus preparativos para um Natal mais sustentável com a

hashtag #natalvidalixozero para nos podermos inspirar uns aos outros e

para que este movimento tenha ainda mais força!

Sobre mim

Sou a Ana Milhazes, socióloga, coach, autora do blogue “Ana, Go

Slowly” e do livro “Vida Lixo Zero” e fundadora do movimento Lixo Zero

Portugal.

Adoptei um estilo de vida minimalista em 2011 e descobri o zero

waste em 2016. A minha vida nunca mais foi a mesma! Ganhei imensa

qualidade de vida, bem-estar e acima de tudo um propósito e uma

missão: tornar o mundo um lugar melhor e semear pequenas (grandes)

mudanças para uma vida mais simples, sustentável e feliz.

Saber que estamos a fazer a nossa parte e sentirmo-nos bem com

isso não tem preço 😊
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Sobre o Natal

Sempre associei o Natal ao tempo em família, de rever os primos e

tios e à azáfama de todos os preparativos para a ceia.

Guardo imensas memórias do jogo do rapa, da batalha naval, das

conversas com os meus primos, de ficar com a minha avó a arrumar a

casa até de madrugada.

E o que permaneceu comigo depois de todos estes anos? As

memórias.

O Natal é isto mesmo, uma época para estarmos com aqueles que

verdadeiramente importam, a recordar as velhas memórias e a construir

novas tradições. Aquilo que oferecemos na verdade pouco importa, o que

verdadeiramente interessa é o tempo que dedicamos às nossas pessoas.

Afinal as memórias estão em nós e não nos objectos.

Acredito que o Natal seja mais convívio e menos bens materiais,

mais tradições e menos comparações, mais aquilo que realmente importa

e menos fazer só porque é suposto.

Podemos fazer mais, muito mais. Tornar esta época festiva em algo

maior, com mais significado e com menos tralha e menos lixo.

Num tempo de emergência climática, precisamos todos de viver

um natal mais simples, consciente e sustentável.

E acrescentaria ainda mais presente. Está inteira/o para os teus.

Desliga-te das redes sociais. Planeia um detox durante o fim-de-semana,

uns dias, ou até mesmo uma semana.
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1. Desperdício Zero ou Lixo Zero

Esta filosofia de vida que consiste em reduzirmos a quantidade de

resíduos que produzimos tendo como meta o “Zero”, assenta num

conjunto de 5 práticas ou 5 R’s (exatamente por esta ordem):

● Recusar (Refuse) tudo aquilo que não necessitamos

verdadeiramente (amostras, brindes, descartáveis, mais tralha...)

● Reduzir (Reduce) tudo aquilo que não podemos mesmo recusar

(se todos reduzirmos um bocadinho o que vamos usando, imaginem o

impacto que teria no mundo inteiro!)

● Reutilizar (Reuse) tudo aquilo que não conseguimos recusar nem

reduzir. Passa por prolongarmos a vida útil de todas as coisas. Podemos

incluir aqui comprar em 2ª mão, fazer trocas, pedir emprestado, consertar

o que se estragou…

● Reciclar (Recycle) aquilo que não conseguimos recusar, reduzir ou

reutilizar, fazendo a devida separação do lixo (vidro, papel, plástico/metal,

pilhas, óleo de cozinha, electrodomésticos sem reparação…). Apesar de a

reciclagem ser importante, ainda assim gasta imensos recursos! Portanto

o nosso foco deverá estar nos 3 Rs anteriores

● Decompor (Rot) aquilo que não conseguimos recusar, reduzir,

reutilizar ou reciclar: fazer compostagem em casa utilizando os restos

alimentares/cascas ou entregar esta matéria-prima a quem faça

compostagem, como produtores locais ou em hortas comunitárias.

Felizmente há também cada vez mais municípios a fazer a recolha destes

resíduos orgânicos.
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Depois de seguirmos estes 5 Rs, o que sobra?

Gostava que entendesses o “Zero” como um desafio que te motiva

e não que te impede de avançares só porque achas que nunca chegarás

lá. Como seres humanos é obviamente impossível atingirmos essa meta!

Mas quero que leves isto contigo: podemos não conseguir fazer

tudo, mas há sempre alguma coisa que podemos fazer 😉.

Pequenos passos levam a grandes mudanças! E eu acredito muito

no poder de cada um de nós!

Numa altura como o Natal em que sabemos que o desperdício é

muito maior em relação ao resto do ano, é urgente fazermos algo em

relação a isso. Preocuparmo-nos só com a separação do lixo não basta.

Mais do que Reciclar é preciso Recusar e Reduzir!

Vamos a isso? Acompanhas-me nesta viagem?
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Já passei por várias fases ao longo da vida. Quando era mais nova

adorava as decorações de Natal. Ajudava sempre a minha mãe a tratar de

tudo e era eu quem tratava de todas as decorações em casa da minha

avó. Depois de o meu avô ter falecido, a minha avó quis deixar de ter

decorações de natal. Como achei que era importante mantermos a

tradição, até porque toda a família passava o natal em casa dela,

continuei a tratar de tudo, mas desta vez sozinha. Comprava as coisas,

fazia a árvore, tratava da decoração no dia da ceia e no dia de Natal e

depois guardava tudo para o ano seguinte.

No início da vida adulta, por várias razões, fui perdendo o interesse e

quando me mudei para a minha primeira casa estive durante alguns anos

sem ter qualquer decoração de natal. Preferia apreciar as decorações dos

vizinhos pela janela e pensar como era bom não ter que me preocupar

com nada disso. Essa fase fez sentido naquela altura na minha vida, mas

hoje em dia já não me revejo nessa forma de estar.

Prefiro ter alguma coisa alusiva ao natal, nem que seja apenas umas

luzinhas e uma decoração feita por mim.

Um princípio se mantém ao longo dos últimos 10 anos: menos é sem

dúvida mais! Menos tempo a tratar das decorações e mais tempo para

fazer aquilo que gostamos. Menos tempo a limpar a casa e a arrumar as

decorações, mais tempo livre. Menos decorações, menos dinheiro gasto

em coisas que, afinal, só usamos uma vez por ano.

O segredo está em usar decorações simples e naturais. Aqui ficam

algumas ideias:

● Pequenos ramos de árvores que encontrarmos caídos no jardim

● Usar cordel que tenhamos em casa para pendurar a decoração na

árvore

● Ter uma árvore de natal sem plástico: usar ramos e colocar numa

jarra ou frasco; madeira e outros elementos naturais; rolhas, rolos

de papel higiénico, livros... Se já tiverem uma árvore com plástico

reutilizem-na durante muitos e muitos anos. Usar uma planta que
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já tenhamos em casa para fazer de árvore. Eu adoro fazer árvores

de natal com livros e umas luzinhas!

● Optar por velas ecológicas, são melhores para o planeta e também

para a nossa saúde

● Preferir objectos duráveis que possam ser usados todos os anos,

mas que sejam também versáteis para podermos fazer algo

diferente todos os natais

● Usar decorações em papel ou cartão. Pedir a ajuda das crianças

para pintar e desenhar

À mesa:

● Preferir toalhas e guardanapos em tecido e louça em cerâmica

● Enrolar os guardanapos e prendê-los com cordel. Escrever o nome

de cada convidado num pedaço de cartão reutilizado e fazer um

pequeno furo para passar o fio e prender ao guardanapo

● Usar aquilo que já temos em casa, como é o caso das especiarias

que ficam lindas à nossa mesa: estrelas de anis e paus de canela

● Colocar frutos secos na mesa, como nozes, avelãs e amêndoas com

casca

● Evitar os descartáveis nas refeições. Pedir aos convidados para

levarem louça caso necessário. Pôr toda a gente a ajudar a lavar e a

arrumar a louça

No final:

● Guardar os itens de decoração para o próximo ano. Todas as

plantas podem ser utilizadas noutras decorações ou podemos

colocar na compostagem
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Comida

• Preferir produtos biológicos

• Dar preferência a produtos locais/nacionais e de época

• Ter opções vegetarianas para toda a família

• Preferir produtos a granel

• Levar os nossos próprios recipientes para comprar comida

(supermercados e take-away, encomenda de bolos). Lembra-te que

os espaços já são obrigados a aceitar os nossos recipientes, não

podem recusar

• É mais fácil encontrar comida não embalada em mercearias a

granel especializadas, em algumas mercearias tradicionais e

também em mercados locais

• No caso de não ser possível comprar a granel, preferir papel

reciclado, vidro ou metal em detrimento do plástico

• Comida simples com poucos ingredientes ou ingredientes fáceis de

encontrar em locais perto de casa

• Aproveitar as sobras para outras refeições ou dar a quem necessita

• Fazer compostagem com aquilo que não puder ser reaproveitado

• Fazer café numa cafeteira italiana ou no caso de uma máquina de

cápsulas, optar pelas cápsulas reutilizáveis

À mesa

● Optar por alternativas mais sustentáveis: substituindo tudo o que é

descartável (copos, garrafas, pratos, talheres, sacos de plástico) por

opções reutilizáveis, preferindo materiais como metal/inox/vidro

em detrimento do plástico

● Evitar o uso de palhinhas descartáveis

● Usar louça, talheres e copos de verdade. Evitar os descartáveis

● Usar guardanapos de pano

● Beber água da torneira. Podes fazer uma água aromatizada com

fruta, ervas aromáticas e até com canela
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• Presente = a nossa oferta é símbolo da nossa presença. Por meio

da oferta dizemos que estamos presentes

• Prenda = entregamos à pessoa algo que faz com que ela fique de

algum modo mais enriquecida, possuidora de algo com valor (não

forçosamente material).

Há já alguns anos que combinamos não oferecer prendas na minha

família e sinceramente adoro! Afinal podemos dar prendas em qualquer

altura do ano.

Se não queres abdicar dos presentes, há inúmeras alternativas que

podes oferecer:

• Produtos sustentáveis

• Produtos locais

• Consumíveis

• Experiências

• Feitos por ti!

Podem também fazer o famoso “amigo secreto”, em que cada

pessoa só oferece uma prenda a uma outra pessoa. Assim evita-se

oferecer prendas a todos!

Deixo-te também aqui uma outra sugestão partilhada por uma

amiga, o “amigo secreto” com mas com um twist:

Cada um compra um presente, válido para qualquer pessoa de

diferentes idades. No dia, colocamos os presentes todos no mesmo lugar,

e sorteamos a ordem de quem vai escolher o primeiro presente.

A 1ª pessoa escolhe o presente que quer abrir e abre à frente de

todas. A 2ª pessoa pode escolher se quer tirar um presente do monte, ou

se quer "roubar" o presente da primeira. Se decidir roubar, a 1ª volta a

escolher um presente do monte de prendas e por aí adiante... 😄
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Produtos sustentáveis

● Kit de compras zero waste (sacos de pano e frascos de vários

tamanhos, saco grande para as compras, saco para frutas e

legumes)

● Outros kits zero waste: escova de dentes em bambu, escova da

louça também em bambu, copo para café ou sumo, palhinha de

aço inoxidável ou bambu

● Encontras estes e outros produtos na Mind the Trash. Podes usar o

meu código de 10% de desconto: vidalixozero

É super simples, após colocares o(s) produto(s) no carrinho

(produtos sem desconto), finalizas a compra e inseres o código

onde diz: Clique aqui e indique o código do seu cupão de desconto.

● Toalha e guardanapos de pano

● Kit de talheres
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● Garrafa reutilizável

● Produtos de cosmética naturais e sem plástico: óleos corporais,

champô e condicionador sólidos, pasta de dentes sólida, barra de

massagem, discos em tecido para retirar a maquilhagem

● Livros sobre sustentabilidade: “Defender o futuro” da Leila Teixeira;

“Plasticus Maritimus” da Ana Pêgo; “Ecoguia para mudar o mundo”

da Maria de Oliveira Dias

● O meu livro “Vida Lixo Zero” assinado por mim com uma

mensagem especial à tua escolha e com um embrulho sustentável.

Podes encomendar aqui

Se a tua empresa/organização gostaria de oferecer o meu livro aos

seus colaboradores, deixa-me dar-te uma óptima notícia. Há

descontos a partir de 20 unidades: 20% a 50%, em função das

quantidades encomendadas. Podes sempre fazer esta sugestão à tua
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empresa 😉 A encomenda deverá ser feita directamente para o meu

editor rui.couceiro@bertrand.pt

● Vale de compras numa loja sustentável

● Roupa em 2ª mão

● Smartphone em 2ª mão ou o Fairphone

● Livro em 2ª mão

● Copo menstrual

● Compostor + curso de compostagem

● Difusor para óleos essenciais

● Almofada de cereais e alfazema (óptimas para relaxamento e alívio

das dores)

Consumíveis

● Chás (folhas) em lata ou frasco

● Sementes biológicas (de diferentes vegetais) para plantar

● Café comprado a granel e colocado em frasco

● Mistura de frutos secos

● Azeite biológico

● Velas ecológicas

● Cabaz de frutas e vegetais bio

● Garrafa de vinho ou licor

● Compotas

● Óleos essenciais

● Maquilhagem com recarga

● Produtos de cosmética vegan (de preferência com embalagens

sustentáveis ou sem embalagem)

● Sabonetes

● Champô sólido

● Cabaz com produtos biológicos e a granel
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● Cabaz com produtos ecológicos para rosto e corpo

● Sal ou azeite aromatizados

Experiências

● Convidar alguém para um almoço ou lanche em tua casa

● Cartão bonito com uma dedicatória

● Donativo para uma instituição

● Bilhetes para concertos ou peças de teatro

● Bilhete para jogo de futebol

● Voucher para massagem

● Assinatura/mensalidade da netflix ou HBO

● Almoço (nós pagamos!) e ainda oferecemos a nossa presença

● Picnic surpresa (nós tratamos de tudo!)

● Viagem

● Aulas de Yoga/Surf ou outras

● Sessão de fotos

● E-books

● Assinatura premium para o spotify

● Música em formato digital

● Voucher para workshop ou curso

● Sessão de coaching

Encontras cartões presente na minha loja online, que poderão ser usados

para sessões de coaching comigo e em masterclasses e workshops dados

por mim. Usa o código de desconto de 10%: natalvidalixozero
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Feito por nós

● Bolo, bombons, bolachas

● Frasco com ingredientes secos + receita (bolo, pão, sopa). Quem

receber só tem que seguir a receita e acrescentar os ingredientes

líquidos

● Mistura para fazer chocolate quente com receita, em frasco

● Misturas de especiarias em frasco

● Detergente para lavar a roupa

● Cosméticos

● Esfoliantes

Para as crianças

● Reduzir o número de brinquedos oferecidos e explicar aos amigos

e familiares previamente

● Brinquedos em madeira ou crochet em vez de plástico

● Explicar às crianças a necessidade de partilhar e doar alguns

brinquedos a crianças que não recebem prendas nesta altura
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● Também é possível dar experiências: bilhetes para

concerto/espectáculo, para uma feira que gostem ou para o

cinema, uma viagem (por exemplo à neve)

● Prendas úteis (falem com os pais e com as crianças!)

● Kit zero waste para crianças

● Livro “Plasticus Maritimus” da Ana Pêgo

● Livro “Miúdos contra o plástico”
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Será que é realmente necessário embrulhar aquilo que vais oferecer?

Na verdade, o elemento surpresa pode existir na mesma, se escondermos

algo na nossa mão, atrás de nós, num determinado local da casa... Enfim,

podemos puxar pela cabeça e sermos criativos. Na verdade, o facto de

não optar por algo de uma loja convencional, com um embrulho

convencional, torna a sua prenda mais original e mais especial. Isso

mostra que verdadeiramente nos importamos com a pessoa que estamos

a presentear.

Podemos fazer uma espécie de caça ao tesouro, em casa, com os

nossos filhos e familiares, escrevendo as pistas em cartão ou papel

reutilizado. Ou fazer um verdadeiro mapa do tesouro.

Caso optes ainda assim por comprar as tuas prendas nas lojas

habituais, evita estar nas filas e perder tempo, faz os teus embrulhos em

casa. Serão de certeza embrulhos muito mais originais.

Embrulhos mais sustentáveis

• Sacos de papel ou papel de embrulho reutilizados

• Papel com desenhos feito pelas crianças, desta forma temos um

papel de embrulho totalmente personalizado

• Escrever diretamente o nome no papel de embrulho e evitar usar

as etiquetas, pois são autocolantes e não podem ser recicladas

• Tecido ou restos de tecidos diferentes que podem ser costurados e

fazer um embrulho original

• Sacos de pano

• Jornais ou publicidade não endereçada

• Cesto de verga

• Preferir fita de papel em vez da tradicional fita-cola ou usar apenas

cordel

• Decorar com elementos naturais, como folhas ou ramos caídos

• Papel liso sem elementos alusivos ao Natal (pode ser reutilizado em

qualquer altura do ano)
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• Desembrulhar as prendas com algum cuidado para poder reutilizar

o papel

E mais algumas dicas, não só para o Natal mas para todo o ano:

• Consumir menos: a compra mais sustentável é aquela que não

fazemos!

• Adquirir em 2ª mão ou pedir emprestado

• Usar o que já temos e apenas substituir à medida que se for

estragando por alternativas mais sustentáveis, prolongando assim

a vida útil dos objectos

• Dar sugestões às marcas/lojas para que adoptem práticas mais

sustentáveis

• Ter uma atitude mais consciente e informada: comprar é votar!

• É importante cuidarmos do que é de todos: o nosso planeta, a

nossa casa

• Não existe “deitar lixo fora”. O planeta Terra é a casa de todos e

quando colocamos o lixo na rua, ele não desaparece como que por

magia. Os resíduos que produzimos são da responsabilidade de

todos nós

• Comprometermo-nos com uma mudança já hoje: qual vai ser o teu

próximo passo?

Desejo-te um Feliz Natal, junto dos teus ❤

Partilha o teus preparativos para um Natal mais sustentável com a

hashtag #natalvidalixozero para nos podermos inspirar uns aos outros e

para que este movimento tenha ainda mais força!

Se gostaste deste ebook, partilha-o com amigos e familiares. Quem

sabe se não é graças ao espírito natalício que adoptam algumas práticas

mais sustentáveis? Tudo pode acontecer!
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