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A Zero Waste Lab é uma associação sem fins 
lucrativos, fundada em 2017, com a missão de 
promover o conceito Lixo Zero e contribuir para a 
sustentabilidade e transição para um futuro sem lixo.

Assumir o lixo zero como filosofia, inspirada na 
capacidade da natureza de transformar o que não 
serve a um como alimento para o outro, significa ir 
além de minimizar o impacto negativo, procurando 
uma participação regenerativa e de legado positivo. 
Não só na mitigação da produção de resíduos, mas 
também no poder de influência de uma organização 
no seu circuito e relações, como exemplo 
mobilizador de uma comunidade - Movimento gera 
movimento.

Criar colaborações para maior impacto positivo é a 
nossa missão.

Esfregão de Sisal
natural e vegan
40min.



Materiais: 
Linha de sisal/fio do norte, cânhamo, outro; Tronco 
médio 40cm (ou um cabo de uma colher de pau), 
10 peças de fio de 70 cm cada, por participante.

Passo a passo:

A) Distribui-se 1 tronco e 10 peças de fio por cada
    participante;

B) Explica-se aos participantes como se põem os fios 
    no tronco para começar a trabalhar o macramê;

C) Começamos então os pontos de macramê 
    monitoriza-se e ajuda-se a quem necessitar;

D) No final remata-se o esfregão, cortando as pontas 
    a aprox. 3 cm do final do trabalho,e em cima por  
    dentro dos pontos iniciais, junto ao tronco, deixar  
    um ponto intato para fazer de pega;

E) Está pronto a usar!





Pastilhas para 
a máquina da louça
natural e vegan
20min.



Materiais: 
1 chávena de bicarbonato de sódio, 1 chávena de 
carbonato de sódio, 3 colheres de sopa de sal de mesa, 
3/4 chávena de vinagre branco, dá para aproximadamente 
30 pastilhas de 10g.

Passo a passo:

A) Numa taça mistura-se o bicarbonato, o carbonato 
    de sódio e o sal;

B) Deita-se o vinagre branco e mistura-se até fazer
    uma pasta homegénea;

C) Depois põe-se na couvette de gelo acondicionando 
    com a ajuda de uma colher, para compactar;

D) Vai ao frigorífico durante 1 dia;

E) Está pronto a usar!





Multiusos
natural e vegano
10min. (não usar em pedra mármore)



Materiais: 
cascas de citrinos (muitas), frasco de vidro grande 1l ou 
mais, água, vinagre.

Passo a passo:

A) Limpa-se bem o frasco de vidro;

B) Enche-se com cascas aprox. ¾ da capacidade do frasco;

C) Cobrem-se as cascas com iguais quantidades de vinagre 
    branco e água;

D) Mexe-se bem;

E) Reserva-se com a tampa assente mas ligeiramente 
    aberta para libertar os gases, durante aprox. 2/4 semanas;

F) Coa-se, com um passador, espremendo bem as cascas;

G) Condiciona-se em frasco a gosto, borrifador, etc;

H) Está pronto a usar!

    versão pedra mármore: substituir cascas de citrinos por ramos 
    de alecrim, pinhas pequenas ou folhas de eucalipto.





Limpa vidros
natural e vegano
10min. (não usar em pedra mármore)



Materiais: 
1 chávena de vinagre branco, ½ chávena de álcool, 
1 colher de sopa de amido de milho, maizena, os óleos 
essenciais são opcionais.

Passo a passo:

A) Deitar os ingredientes acima descritos, num frasco 
    borrifador;

B) Mexe-se bem;

C) Está pronto a usar! (mexer sempre antes de usar)





Ambientador
purificante
natural e vegano
10min. 



Materiais: 
2 chávenas de água destilada, 1 colher de sopa de álcool, 
umas gotas (12)de óleo essencial de pinho/alecrim/
eucalipto.

Passo a passo:

A) Num borrifador reutilizável, deita-se os ingredientes;

B) Mexe-se bem;

C) Está pronto a usar!



Família com práticas Lixo Zero:
Casal + 1 filho

15 participantes
Quem podemos influenciar?

Resultados de 
impactos ambientais
e poupança resultantes 
do workshop



Pegada _ embalagens

6 Esfregões sintéticos
Vida útil reduzida de difícil reciclagem e/ou reutilização.

5 Embalagens Pastilhas Máquina da Loiça (x44 uni.)
Vida útil reduzida e difícil reciclagem e/ou reutilização.

6 Embalagens de Líquido Multiuso
Vida útil reduzida, caso chegue ao destino certo, possível 
para a reciclagem e/ou reutilização.

2 Embalagens Líquido Limpa Vidros
Vida útil reduzida, caso chegue ao destino certo, possível 
para a reciclagem e/ou reutilização.

2 Embalagens Ambientadores
Vida útil reduzida e difícil reciclagem e/ou reutilização.

CONSUMO TRADICIONAL _ ANO

1 Esfregão Fio Natural Sisal
Vida útil alargada e de fácil degradação natural.

1 Caixa para guardar Pastilhas Máquina da Loiça
Vida útil muito alargada, por muitos anos.

6 Frascos Vidro Reutilizáveis
Vida útil muito alargada, caso chegue ao destino certo, possível 
reciclagem do vidro infinitamente.

2 Borrifadores Reutilizáveis
Vida útil alargada, pela reutilização para diversos fins. Caso chegue 
ao destino certo, possível para a reciclagem e/ou reutilização.

2 Frascos de Vidro Reutilizáveis
Vida útil muito alargada, caso chegue ao destino certo, possível 
reciclagem do vidro infinitamente.

CONSUMO COSNCIENTE _ ANOS



Poupança _ carteira

6 Esfregões sintéticos
Unidade: 1€ | Total Ano: 6€

5 Embalagens Pastilhas Máquina da Loiça (x44 uni.)
Unidade: 0,31€ | Total Ano: 48,75€

6 Embalagens de Líquido Multiuso
Unidade: 1,09€ | Total Ano: 6,54€

2 Embalagens Líquido Limpa Vidros
Unidade: 3,99€ | Total Ano: 11,97€

2 Embalagens Ambientadores
Unidade: 13,30€ | Total Ano: 26,60€

CONSUMO TRADICIONAL _ ANO

1 Esfregão Fio Natural Sisal
Unidade: 0,40€ | Total Ano: 0,40€

1 Caixa para guardar Pastilhas Máquina da Loiça
Unidade: 0,18€ | Total Ano: 28€

6 Frascos Vidro Reutilizáveis
Unidade: 0,23€ | Total Ano: 1,38€

2 Borrifadores Reutilizáveis
Unidade: 1,5€ | Total Ano: 5€

2 Frascos de Vidro Reutilizáveis
Unidade: 0,5€ | Total Ano: 1€

CONSUMO COSNCIENTE _ ANOS

Poupança anual de 64,50€



Impacto Ambiental
Anual com receitas
Goethe Institut
1 família Lixo Zero

15 participantes

Influenciar 1 família 
_ 30 famílias a reduzir
   o n  ̊de embalagens

Menos 21
embalagens 
Menos 315
embalagens
Menos 630 
embalagens

Poder de 
mudança
que está 
nas nossas
mãos



zerowastelab.pt


