
Proprietário:

N.º de lugares:

Data: Assinatura:

N.º de toalhetes  que gostariam de ter:

N.º de garrafas de vidro que gostariam de ter:

N.º de kits copos reutilizáveis que gostariam de ter:

Restaurante:

FICHA DE ADESÃO

Sim NãoFaz sentido aderir à campanha e incentivar o consumo de água?

#AGUADATORNEIRACOMTODOGOSTO

Os SMAS de Leiria em parceria com a ACILIS estão a promover uma ação de incentivo ao consumo de água da torneira nos 
restaurantes da nossa cidade.

Neste contexto, surge a campanha “ÁGUA DA TORNEIRA. COM TODO O GOSTO!”, que pretende promover o consumo de água 
da torneira e, simultaneamente, divulgar a excelente qualidade da água fornecida pelos SMAS de Leiria. Cabe a cada um de 
nós dar o exemplo! Assim, estamos a convidar os restaurantes de Leiria a aderir e a divulgar esta campanha, incentivando 
os seus clientes a consumirem água da torneira durante a refeição.

NOTA: Esta ficha de adesão deve ser enviada até 14 agosto 2020 para o e-mail: comunicacao@smas-leiria.pt

Porquê?

FICHA DE ADESÃO

ÁGUA DA TORNEIRA, 
COM TODO O GOSTO! 
FAZ DO SEU RESTAURANTE
UM AMIGO DO AMBIENTE.
#AGUADATORNEIRACOMTODOGOSTO

geral@smas-leiria.pt
www.smas-leiria.pt

SMAS de Leiria 
– a cuidar da sua água!

Telefone : 244 817 300  
Avarias : 800 202 252 
Leituras : 800 500 007

Os SMAS de Leiria estão a investir, de forma consciente e responsável, em ações de sensibilização e incentivo ao consumo de água da torneira, por este ser um recurso essencial à Vida mas finito. Esta 
campanha tem também a responsabilidade de alertar para o consumo consciente deste recurso natural, e divulgar a excelente qualidade da água fornecida pelos SMAS de Leiria, distinguida 
consecutivamente, desde 2016, pela ERSAR com o Selo “QUALIDADE EXEMPLAR DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO”.

Em parceria com:

Com a adesão a esta campanha, está a posicionar o seu restaurante como um pioneiro na preservação do ambiente 
e na sensibilização para um consumo mais sustentável e eficiente do recurso finito que é a água.

Irá beneficiar também de um conjunto de elementos que poderá colocar à disposição do seu cliente. Nomeadamente*: 
> Kits de copos reutilizáveis para disponibilizar aos clientes de take away;
> Garrafas de vidro para as mesas do restaurante com água da torneira para acompanhar a refeição;
> Toalhete/bases individuais para colocar nas mesas de refeição.

* Quantidades limitadas ao stock existente.

Ao aderir a esta campanha comprometo-me, enquanto responsável por este estabelecimento comercial, a sensibilizar os meus 
clientes para o consumo mais sustentável de água, em particular ao consumo de água da torneira.

(identificação do restaurante e do proprietário)
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