SELO
VERDE

CERTIFICADO
DE QUALIDADE
AMBIENTAL
DO MUNICÍPIO
DE SETÚBAL

O QUE É
O selo verde é um certificado ambiental
atribuído pela Câmara Municipal de Setúbal
em parceria com a ENA—Agência de Energia
e Ambiente da Arrábida que tem por objetivo a
promoção e reconhecimento das boas práticas
ambientais implementadas nos diversos
sectores da sociedade do Concelho de Setúbal,
nomeadamente:
Escolas
Empresas
Juntas de Freguesia
Movimento Associativo
Para mais informações consulte o regulamento
do Selo Verde em:
http://www.mun-setubal.pt/temps/temporaria
/10_14_16_26_aviso_final_selos.pdf
E também disponível em:
http://ambiente-setubal.pt/regulamento-deatribuicao-do-selo-verde-certificado-dequalidade-ambiental/

CONSULTE
http://www.mun-setubal.pt
http://ambiente-setubal.pt

Contactos
saen@mun-setubal.pt
265 537 000

COMO FAZER
O Selo Verde é um certificado gratuito
e de inscrição voluntária. Para participar
deve preencher o formulário destacável
neste folheto e enviar para:
saen@mun-setubal.pt
Ao aderir vai usufruir de uma auditoria
inicial de cariz energético e ambiental para
identificação de medidas de boas práticas,
assim como de aconselhamento técnico
para a sua implementação.
Se em auditoria posterior se verificar
melhoria da performance ambiental
e energética da instituição será atribuído
o Selo Verde.
Ambas estas auditorias serão
gratuitas e realizadas por técnicos
especializados da Câmara
Municipal de Setúbal
e da ENA—Agência
de Energia e
Ambiente da
Arrábida.

FORMULÁRIO
DE CANDIDATURA
1. Entidade:
2. Morada/Sede:
3. Código Postal:
4. Localidade:
5. Freguesia:
6. Contactos diretos:
N.º Telefone/Telemóvel:
Email:
Nome do responsável pela candidatura:
Cargo/Função na entidade candidata:
Data:

/

/

Assinatura:

DOCUMENTOS A ANEXAR
a) Cópia do Bilhete de Identidade ou do Cartão
de Cidadão;
b) Cópia do Cartão de Contribuinte;
c) Cópia de documento comprovativo do exercício
da atividade no Município de Setúbal;
d) Síntese descritiva dos objetivos de qualificação
ambiental propostos (Art. 5º) e/ou relatório
síntese com memória descritiva dos procedimentos já realizados e das certificações ambientais
obtidas (Art. 6º).

Depois de preenchido o Formulário de Candidatura,
recorte pelo picotado, junte os documentos
a anexar e envie para:
Praça de Bocage. 2901-866 Setúbal
ou para: saen@mun-setubal.pt

O Selo Verde é uma iniciativa inserida
na estratégia para o Plano de Ação para a
Energia Sustentável do Município de Setúbal, na
sequência da sua adesão ao Pacto de Autarcas:
http://ambiente-setubal.pt/pacto-de-autarcas/

PRÉMIOS
Todos os participantes recebem
um certificado de participação. Aos
participantes que obtiverem uma pontuação
mínima de 50 pontos serão atribuídos:
Bandeira Verde
Selo/dístico para montra
Diploma
À distinção do Selo Verde acresce o seguinte
prémio monetário:
Às freguesias será atribuído um apoio específico
para arborização urbana ou criação de novos
espaços verdes, em dinheiro ou em espécie,
no valor de € 3000,00.
Às escolas será atribuído um apoio específico
para arborização ou ajardinamento do espaço
escolar, em dinheiro ou em espécie, no valor
de € 1500,00.
Às empresas e associações será
disponibilizada a divulgação dessa
distinção nos sites www.mun-setubal.pt,
www.ambiente-setubal.pt, e nos
materiais impressos de iniciativas
ou eventos de caráter turístico
ou ambiental, promovidos pelo
Município de Setúbal.

