
Prémio Selo Verde – Edifício 
Amigo do Ambiente



Objetivos do projeto

• Promover a Certificação Energética dos edifícios;

• Incentivar os profissionais do setor da construção a apresentar projetos mais    
ambiciosos  e inovadores do ponto de vista energético e ambiental;

• Promover critérios que não sejam exclusivamente energéticos (qualidade 
arquitetónica, ambiente,...);

• Mostrar o que se faz de melhor no concelho do Seixal, no que diz respeito ao 
setor da construção civil;

• Premiar projetos de “Excelência” e dar-lhes visibilidade.



Composição do Júri

Procurou-se a maior abrangência possível:

• Presidente do Júri: Presidente do Conselho de Administração da 
AMESEIXAL;

• Câmara Municipal do Seixal: Divisão de Gestão Urbanística e Empreitadas 
– DGUE;

• ADENE – Agência para a Energia;

• AECOPS – Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas;

• Instituto Superior Técnico (Prof. Manuel Correia Guedes, especialista  
reconhecido na área da construção sustentável e bioclimática).



Classe energética

2009:        65 edifícios com Classe A e A+
11 edifícios selecionados 

2010:        97 edifícios com Classe A e A+
22 edifícios selecionados 

2011:        71 edifícios com Classe A e A+
15 edifícios selecionados 

2012:      164 edifícios com Classe A e A+
15 edifícios selecionados 



Construção Bioclimática



Processo do concurso

1) A ADENE disponibiliza informação sobre de todos os edifícios com Classe 
Energética A e A+, do concelho do Seixal;

2) A AMESEIXAL seleciona 1 fração candidata por edifício e solicita, junto da 
ADENE, cópia dos respetivos Certificados Energéticos;

3) Com base na documentação recolhida, os elementos do Júri selecionam os 
edifícios da sua preferência;

4) A Divisão de Gestão Urbanística e Empreitadas fornece os contactos do 
Dono de Obra e o Projetista dos edifícios que obtiveram maior número de 
votos.



5) A  AMESEIXAL organiza visita aos imóveis selecionados;

6) O Júri visita os edifícios selecionados, reunindo-se, posteriormente, para 
atribuir os prémios. Poderão ser atribuídas Menções Honrosa a edifícios que  
demonstrem critérios de qualidade;

7) Ao vencedor do concurso será entregue um Diploma e Placa identificativa do 
projeto, a afixar no imóvel. As referidas distinções serão entregues num 
evento organizado pela Câmara Municipal do Seixal;

8) Toda a informação relativa ao Prémio Selo Verde é enviada, anualmente, à 
Divisão de Comunicação e Imagem da Câmara Municipal do Seixal para 
divulgação nos órgãos de comunicação social.









"Condomínio 9 - Quinta da Trindade”
(1º Prémio)

Isolamento ETICS (capotto);
Aproveitamento das águas pluviais para a rega
dos espaços verdes do condomínio;
Ventilação cruzada.

Ano de 2009



Ano de 2010

“Casas da Verdizela” (1º Prémio)

Qualidade construtiva; Iluminação natural; Qualidade estética; Sistema solar térmico com
circulação forçada para reduzir o impacto visual.

“Terraços d’Amora” (Menção Honrosa)

Qualidade construtiva; Isolamento com ETICS.



Ano de 2011

“Moradia na Verdizela” (1º Prémio)

Qualidade construtiva; Iluminação natural; 
Qualidade estética.



Ano de 2012

AURPIS – Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Seixal

(1º Prémio – Categoria Edifício de Serviços)

Moradia em Pinhal do General (1º Prémio – Categoria Edifício de
Habitação)

Moradia na Verdizela (Menção Honrosa – Categoria Edifício de
Habitação)



Elementos de sucesso do projeto

Colaboração com a ADENE, com a disponibilização dos Certificados 
Energéticos completos dos edifícios com Classe Energética A e A+ (totalidade 
da informação não acessível ao público em geral);

Cooperação com a Divisão de Gestão Urbanística e Empreitadas no processo 
de identificação do Dono de Obra e o Projetista dos edifícios selecionados 
pelo Júri;

Sem necessidade de inscrição. Todos os edifícios com Classe Energética A e 
A+ são automaticamente candidatos ao Prémio, o que alarga o leque dos 
potenciais candidatos;

Destaque do trabalho desenvolvido pelos Projetistas.



O processo de atribuição do Prémio incluiu visita aos edifícios candidatos pelos
membros do Júri, o que facilita a tomada de decisão.

Principais obstáculos encontrados

Não existindo incentivos de ordem financeira (redução do IMI, redução ou 
isenção de taxas,...), torna-se difícil dar relevo ao projeto junto dos Donos de 
Obra e Projetistas;

No caso do edifício / fração ter sido comercializado, o Projetista e Dono de Obra 
poderão não divulgar a identidade do comprador. 



Novas perspetivas

Novas regras do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE), do
Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH)
e do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e
Serviços (RECS) - Decreto Lei nº 118/2013.

Fase de transição e de adaptação do mercado às novas regras. Foi tomada
a decisão de adiar o concurso. Nova edição do concurso em 2018;

Reformulação do projeto de acordo com as novas premissas do Certificado
Energético;

Parâmetros mais exigentes do Certificado Energético, o que implicará um
menor número de edifícios candidatos ao Prémio.



Obrigado pela vossa atenção

Philippe Bollinger
AMESEIXAL – Agência Municipal de Energia do Seixal
Rua Paiva Coelho nº 23, Loja 42A
T: 21 227 56 56
Email: philippe.bollinger@cm-seixal.pt


