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ANA VITORIA É ARQUITETA,
URBANISTA E MESTRE EM
ORDENAMENTO MARINHO.

MA I S  P LANETA  

Nos últimos cinco anos estudou e se

especializou em

desenvolvimento sustentável entre Itália,

Espanha, Bélgica, França e Portugal.

 

Mantém hoje o Blog MaisPlaneta.com em

Lisboa e se dedica a dar palestras e talks

sobre sustentabilidade e o papel individual

na mudança.

@ANAVTORIA



Eu ............. me comprometo a aplicar estes
10 passos descritos no Guia, para

contribuir com um futuro sustentavel.
 

WWW .MAISPLANETA .COM



ENTENDA A LEGENDA:
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BAIXO ALTO

BAIXO ALTO



#1 bolsa 
reutilizável

Esta
bolsa reutilizável vai te

ajudar toda vez que
você sair de casa. 

 
 

Ela é ideal para carregar 
compras que viriam

normalmente em
sacos plásticos como

frutas, legumes.
 

Não esqueça de usar a
bolsa  também para

compras menos obvias,
como roupas
ou farmácia.



PROCURE SEMPRE SAIR
DE CASA COM AS SUA
BOLSA REUTILIZÁVEL.
 
EXISTEM ALGUNS
MODELOS DE BOLSAS
QUE PODEM SER
DOBRADAS, E ASSIM
OCUPAM MENOS
ESPAÇO DENTRO DA
MALA.
 
É IMPORTANTE TAMBÉM
RECUSAR OS
SACOS PLÁSTICOS 
EVITANDO
EDUCADAMENTE :) 
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#2 palhinhas
reutilizáveis

 Palhinhas descartáveis 

representam cerca de 4%

de todo o lixo nos

oceanos.*

 

Trocar as palhinhas por

opções reutilizáveis é a

melhor forma de alongar

a vida útil dos objetos e

ainda evitar a geração de

lixo desnecessário.

http://bit.do/plasticstraw

https://phys.org/news/2018-04-science-amount-straws-plastic-pollution.html


#3 esponjas
naturais

Esponjas plásticas soltam 
muitas microparticulas de 
plástico na água*, além
de não serem recicladas.**
 
Algumas plantas fazem o
papel de esponja: sendo
elas opções perfeitas para
substituir o plástico.
 
Uma opção é a Luffa,
encontrada a venda em
lojas naturais e lixo zero.
 
Pode também
ser compostada e
é biodegradável.

*http://bit.do/microplastics
**http://bit.do/esponjalavar



#4
comprar
a granel
Existem muitas lojas a
granel ou mesmo a
"moda antiga", que
vendem alimentos a
peso, sem embalagens.
 
Se não tiver na sua
regiao, sugira aos
comerciantes para
começarem a oferecer
este serviço.
 
E lembre-se, para
comprar a granel você
precisa de:
 
- Bolsa reutilizável
- Sacos de algodão 
- Potes de vidro



ANTES DE COMPRAR A
GRANEL, MAPEIE AO

REDOR DA SUA CASA,
LOJAS OU MERCEARIAS
QUE PODEM TER ESTES

TIPOS DE ARTIGOS
"SOLTOS".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MAPA PODE FICAR
GRAVADO NO GOOGLE

MAPS, ASSIM AJUDANDO
A RELEMBRAR DOS

PONTOS PROXIMOS DE
COMPRA A GRANEL
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DICA:
 
UMA  GRANDE  CESTA  DE
PALHA  PODE  FACILITAR  O
PROCESSO  DA  COMPRA ,
AJUDANDO  A  LEVAR
POTES  DE  VIDRO  E
BOLSAS  DE  ALGODÃO .
 
 
PARA OS PONTOS DE
COMPRA EM LISBOA
RECOMENDO:
 
 
@MERCEARIACRIATIVA
@MARIAGRANEL .LX
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#5 cosméticos
sólidos

Existem hoje

muitas opções para

cosméticos naturais,

inclusive

cosméticos sólidos

em barras.

 

Barras de champô ou

condicionador,

podem ser perfeitas

para solucionar o

problema das

embalagens plásticas 

na hora do banho.

 

Atenção: cuide dos

seus

cosméticos sólidos.

Eles precisam de

lugar seco e arejado

para não derreter.



A TRANSIÇÃO PARA
COSMÉTICA NATURAL

PODE DEMORAR UM
POUCO, MAS VALE A

PENA!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMECE POUCO A
POUCO, E NÃO DESISTA, É

UM PROCESSO QUE
PRECISA DE AMOR

E PACIÊNCIA 
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ONDE COMPRAR?
 
OS  COSMÉTICOS  SÓLIDOS  
PODEM  SER  VENDIDOS  POR
PEQUENOS  PRODUTORES ,
FEIRAS  DE  RUA  ARTESANAIS
OU  LOJAS  ECOLÓGICAS .
 
 
 
EM LISBOA RECOMENDO AS
LOJAS:
 
@SAPATOVERDE
@MINDTHETRASH
@LUSHPORTUGAL
@MARIAGRANEL .LX
@SAPONINA_NATURE
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#6 pasta de
dentes sólidas
Existem pastas de dente solidas, em barras e até e
pastilhas.
 
Para quem gosta da cosmética natural,
é possível fazer pasta de dente também em casa,
com óleo de coco, bicarbonato e óleo essencial de
menta.



ONDE COMPRAR?
 
DA  MESMA  FORMA  QUE  OS
COSMÉTICOS  SOLIDOS ,  EM
LOJAS  ESPECIALIZADAS .
 
 
 
 
EM LISBOA
RECOMENDO AS
LOJAS:
 
@SAPATOVERDE
@MINDTHETRASH
@LUSHPORTUGAL
@MARIAGRANEL .LX
@SAPONINA_NATURE
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#7
garrafas
reutilizáveis Tendemos a ficar

com sede
quando saímos de
casa, e a comprar

garrafas
de plástico com

bebidas. 
 

As
garrafas reutilizáveis 

representam uma
economia de
dinheiro e de

recursos!
 

As garrafas podem
ser recarregadas em

bebedouros. 
 

Existem
varias opções  desde

inox até bambu.



#8 café e
chá
Esqueça dos
filtros descartáveis 
capsulas de café e
saquetas de chá.
 
Substitua por
aparatos reutilizáveis 
como coadores de pano
e infusores de chá.



#9
detergentes

Existem diversas receitas
caseiras sem  micro-
plásticos e até marcas de
detergentes 
biodegradáveis.
 
Nozes de saponária
também  são uma opção
ecológica para a lavagem
de roupas.
 
Desinfetantes podem ser
feitos com limão ou
cascas de citrus.
 
Se encontrar detergentes
a granel, melhor: assim
também se evita as
embalagens plásticas.
 
 



ONDE COMPRAR?
 
 
DETERGENTES  A  GRANEL ,
BIODEGRADÁVEIS  E  NOZES  DE
SAPONÁRIA  PODEM  SER
COMPRADOS  
 
 
 
 
 
EM LISBOA:
 
@SAPATOVERDE
@MARIAGRANEL .LX
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#10 roupas

Muitos tecidos são feitos
de poliéster, que é plástico.

 
A lavagem deste tipo de material,

resulta na soltura de micro-
partículas de plástico na água.

 
 

Sem contar que: apenas 1% dos
recursos têxteis do

mundo, são efetivamente
reciclados.* 

 
As melhores opções são tecidos
naturais feitos com tingimento

também natural. Algodão, linho,
fibra de cacto e até

abacaxi são ótimas opções de
fibras que substituem as fibras

de poliéster.

* http://bit.do/reporttextiles



REPENSAR O MODO COMO
COMPRAMOS, USAMOS E
DESCARTAMOS ROUPAS,

É NECESSÁRIO PARA CRIAÇÃ
O DE UMA ECONOMIA

CIRCULAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPÇÕES COMO GUARDA-
ROUPAS COMPARTILHADOS
E FEIRAS DE TROCA (SWAP
MARKETS) , REEDUCAM O

CONSUMIDOR ALÉM DE
PROMOVER UM NOVO
ESTILO DE CONSUMO.
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ONDE COMPRAR?
 
COM  UMA  PEQUENA  BUSCA  NA
INTERNET ,

É  POSSÍVEL  ENCONTRAR :
 
-  LOJAS  DE  SLOW  FASHION
-  LOJAS  DE  ROUPAS  NACIONAIS
-  LOJAS  DE  TECIDOS/ROUPAS
TINGIDOS  NATURALMENTE
 
 
 
EM LISBOA RECOMENDO:
 
@NAZ .FASHION
@VESTE .CLOSETPARTILHADO
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Com a revolução industrial, mais produtos em larga

escala foram criados. Todos estes produtos

precisavam ser vendidos rapidamente, pois a linha

de produção, não para.

 

Este evento histórico fez com que a cultura do

consumismo emergisse.

 

Com o tempo as marcas passaram a ter

mais concorrência  e então pasaram a usar técnicas

de neuro-marketing para vender, convencendo mais

pessoas a comprarem cada vez mais.

 

Para o consumidor, lados bons e ruins emergiram. O

consumidor agora tem acesso a bens que antes

eram inimagináveis - mas tampouco sabe onde e com

o que seus produtos são feitos. E corre o grande risco

de viver submerso em dívidas, pois foi "convencido"

que precisava comprar mais.

PROMOVER NOVOS HÁBITOS DE 
CONSUMO



O consumo consciente é um movimento

que surgiu como forma de recuperar os 

 contatos humanos com os processos

produtivos, assim também valorizando cada

material e cada pessoa que trabalhou para

que o seu produto ficasse pronto.

 

É também o processo de valorizar cada cêntimo

de dinheiro, entendendo que é um recurso que

pode ser melhor utilizado - promovendo novas

indústrias.

 

Esse livro tem como intenção guiar novos

consumidores para padrões de consumo

mais conscientes, económicos e assim

solidificando o que chamamos de novas

economias.

 

Somente mudando o "mindset"

com relação ao consumo, poderemos criar

novas economias.

 

Conto com vocês !

WWW . MA I SP LANETA . COM



O canal do Youtube do Mais Planeta, tem

muitos materiais frescos sobre

sustentabilidade e educação ambiental.

 

Também ensinamos mais pessoas a como

transitar para um estilo de vida mais presente

e sustentável.

 

Assine nosso canale fique por dentro das

novidades:

 

 

 

 

 

 

 

www.youtube.com/maisplaneta

GOSTEI ! QUERO MAIS!



 

WWW .MAISPLANETA .COM

Agradeço a você por ter dedicado o seu
tempo: um dos mais preciosos bens a ler

este e-book. 
 

Estes 10 passos foram feitos para ajudar
qualquer pessoa a reduzir o consumo

de plásticos de uso único, criando assim a
cultura para um futuro mais sustentável.

 
O gesto simples de reduzir consumo

de plástico pode despertar mudança e
mudar o rumo da sustentabilidade ao

redor do mundo
 

Obrigada!
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ONDE  ME  
ENCONTRAR ?

www.youtube.com/maisplaneta

www.maisplaneta.com

www.instagral.com/anavtoria

@ANAVTORIA


