M i n d T h e Tr a s h C o n s u l t i n g , L d a
Mind The Trash Consulting Lda, atualmente sediado em Lisboa atua na indústria de ecommerce, de venda de produtos de cosmética e artigos para o lar, e conta atualmente com a
cooperação de 7 colaboradores.

WEBSITE

Breve descrição da Prática

Principais Conquistas

As nossas boas práticas são o que nos ajuda a tornar possível o nosso propósito e
missão.
Desde que começámos o nosso projeto em 2017, que o nosso foco tem sido sempre em
trazer opções de produtos que são realmente mais amigas do ambiente e ao mesmo
tempo implementar e incentivar à economia circular e à aplicação dos 5’Rs. Mais do que
uma loja online, queremos inspirar a nossa comunidade a ter práticas mais sustentáveis
e acreditamos que só o conseguimos fazer, se dermos o exemplo.

Boas práticas implementadas

Redução da pegada de carbono das nossas encomendas.

Estamos há mais de 1 ano a reutilizar material dos nossos
clientes, fomentando assim a economia circular.

• Recolha de materiais dos nossos clientes para usarmos nas nossas encomendas. Aqui
estão incluídos jornais, revistas, apontamentos e caixas de cartão.; 2019
• Método de entrega feito de Bicicleta e Levantar na Sede; 2020
• Transparência com os nossos clientes; 2017

Evitamos o desperdício de recursos ao não descartarmos
produtos que estavam ligeiramente danificados.

• Venda de produtos danificados a um preço mais baixo, para que não haja despedício
de recursos. 2020
• Cuidado com a nossa pegada digital. O nosso site está alojado num servidor que
funciona através de energias renováveis e temos imenso cuidado com a estética do
mesmo, para que seja o mais amigo do ambiente possível. Não colocamos imagens
muito pesadas e não usamos muitas cores. Não enviamos muitas newsletters e
evitamos enviar emails desnecessários e muito pesados! 2017
Nota : todas as nossas práticas têm o ano de início, mas não têm ano de fim, porque não
temos intenções de acabar com elas, só de as melhorar.

Galeria

Conseguimos criar uma comunidade que está cada vez
mais disposta a mudar os seus hábitos e a questionar as
opções convencionais que tanto prejudicam o nosso
planeta.

