CADA PROCEDIMENTO
É VITAL PARA O AMBIENTE
lixo indiferenciado,
só num saco bem atado

lixo bem espalmadinho,
arruma-se em qualquer cantinho

ESTE CERTIFICADO
PODE SER SEU!
Cumpra as regras e veja
o seu estabelecimento
distinguido.

CADA INGREDIENTE
TEM UM DESTINO DIFERENTE
NO CONTENTOR:
Lixo indiferenciado
é todo aquele
que não pode
ser depositado
no ecoponto

NO PAPELÃO:
Papel
e embalagens
de cartão
NÃO COLOQUE PAPEL: Vegetal,
sujo, absorvente, celofane, alumínio,
autocolante e loiça de papel

o sol já se está a pôr,
leve o lixo ao contentor
NO EMBALÃO:
Embalagens
e sacos de plástico,
latas de conserva
e de bebida
NÃO COLOQUE: Embalagens
sujas com tintas, gorduras alimentares
(excepto óleos) e produtos tóxicos
a tampa fica fechada,
e a rua mais asseada
NO VIDRÃO:
Garrafas,
frascos e boiões

Lixo Indiferenciado = Restos de comida
e todos os resíduos não recicláveis

NÃO COLOQUE: Lâmpadas, loiça,
vidros de janela, espelhos, rolhas
e cápsulas

PÔR TUDO
EM PRATOS
LIMPOS
...

Entrada

Entrada
Para uma ementa perfeita!...

Para entrada propomos falar-lhe de restauração. De dois tipos de restauração: restauração relacionada com a
exploração de um restaurante (que tão bem conhece) e restauração no sentido de recuperação. Recuperar o ambiente
com pequenos gestos. E porquê juntar estes dois assuntos?...

Prato principal
Satisfeito o cliente trate agora o ambiente!...

Prato principal

Como em qualquer sector, faz parte do seu negócio servir bem o cliente. Mas do desenvolvimento da sua actividade
são produzidos Resíduos Sólidos Urbanos. Pôr tudo em pratos limpos, é dizer-lhe que cumprir as simples regras de
triagem, acondicionamento e deposição do lixo, levam a que você restaure um bom ambiente. Além disso, só fica
a perder quem não cumpre estes procedimentos, porque fica sujeito a aplicação de coimas. Tudo isto, porque só
depende de Si uma boa restauração!

Sobremesa
Restauração Ecológica!...

Sobremesa

O doce. O toque especial, porque quem cumpre deve ser distinguido. Por isso, criámos um dístico que visa diferenciar
os estabelecimentos de restauração que respeitam as regras ambientais: quem realmente presta um bom serviço ao
cliente, a si próprio e ao ambiente – quem pratica uma restauração ecológica.

Um certificado para o seu estabelecimento
O cumprimento dos direitos dá-lhe o dístico, o cumprimento dos deveres,
a distinção de um serviço que restaura o ambiente!

...
É Saber que Cumprir Deveres,
Também dá Direitos!

