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QUEM SOMOS?
Programa Z(h)ero - projeto de educação ambiental da Maria Granel, com a

colaboração de vários especialistas nacionais e internacionais e que recebeu

em 2019 o Prémio Terre de Femmes Portugal 2019, da Fundação Yves Rocher -

Fundação internacional que luta pela preservação da biodiversidade.









DESPERDÍCIO 
ZERO

Meta ética, económica, eficiente e visionária para

guiar as pessoas a mudar os seus modos de vida e

práticas, de forma a incentivar os ciclos naturais

sustentáveis, em que todos os materiais são

projetados para permitir sua recuperação e uso pós-

consumo (ZWIA). Considera-se que uma instituição

atingiu a meta “lixo zero” quando cumpre uma

redução 90% ou mais de redução da destinação de

resíduos sólidos para aterro sanitário.



OBJETIVOS DO PROJETO

O2

Formar pessoas

comprometidas

com a

mudança do

mundo; alunos

como atores

dessa

mudança.

O1

Reduzir o

desperdício

gerado por

cada escola e

desviá-lo até

90% do aterro

ou incineração.

O4

Promover e

garantir a

saúde das

pessoas e do

planeta.

O3

"Empoderar" a

comunidade

através de

ferramentas

que permitam

um consumo

responsável e

sustentável.



BIOLOGIA

NUTRIÇÃOARQUITETURA

EQUIPA
(INTER)NACIONAL

MULTIDISCIPLINAR

ENGENHARIA
AMBIENTAL

COMUNI
CAÇÃO

DESIGN 
E  ARTE



O2

Diagnóstico

inicial:

identificação,

classificação e

quantificação dos

resíduos.

Otimização;

soluções. 

ETAPAS

O1

Formação intensiva

(8h) das equipas de

cada escola;

Já na escola: equipa

comunica e apresenta

projeto

O4

Diagnóstico final.

Apresentação dos

resultados.

Evento para

partilha de boas

práticas.

O3

Plano de ação: novos

procedimentos e

definição de 

 responsabilidades.

Formação por setores.



IMPACTOS

. ambientais

. sociais

. pedagógicos e curriculares

. saúde e nutrição

. poupança nas despesas com a

gestão de resíduos; materiais de

limpeza; recursos humanos

. novas fontes de receita

. visibilidade e reconhecimento de

boas práticas

. comunidade ativa e

transformadora



APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS
Cuidar de uma horta; compostar; aproveitar integralmente os alimentos



APRENDIZAGENS
SIGNIFICATIVAS

Economia circular

Ressignificação dos resíduos

Prolongar a vida dos objetos

Valorização do SER, em

detrimento do TER

Colaboração



WORKSHOPS

Receitas DIY de higiene,

beleza, limpeza

Introdução ao estilo de vida

"zero waste"

Como montar um kit "zero

waste"

Como fazer lanches sem

embalagens.



MUITO
OBRIGADA!


