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A iniciativa Selo Verde surge na 

sequência da adesão do Município de 

Setúbal ao Pacto dos Autarcas, e como 

medida estruturante do Plano de Ação 

para a Energia Sustentável de Setúbal 

(PAESS) na componente de 

comunicação e sensibilização 

ambiental. 

O Selo Verde tem por objeto melhorar 

a gestão ambiental, nomeadamente 

no âmbito da gestão de resíduos, da 

energia, da água, da mobilidade e 

consumo sustentáveis e, sobretudo, 

na redução das emissões de CO2 no 

Concelho de Setúbal. 

 

Quem pode concorrer? 

 Empresas 

 

 Escolas 

 

 Freguesias 

 

 Associações 
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1. Selo Verde – Público-alvo 

 

A atribuição do certificado de qualidade ambiental denominado Selo Verde, pretende incutir 

boas práticas ambientais nos hábitos quotidianos dos munícipes, empresas e instituições do 

Concelho de Setúbal, contribuindo para um melhor desempenho ecológico, ao nível coletivo e 

individual e, consequentemente para o desenvolvimento sustentável ao nível local. No final da 

qualificação e certificação ambiental os concorrentes serão reconhecidos publicamente como 

Empresa Verde, Escola Verde, Freguesia Verde ou Associação Verde. 

 

 

Empresa que adote boas práticas ambientais, sustentáveis nas várias 

vertentes, e que, de forma integrada, apresente um desempenho ecológico 

de excelência ou que promova ações de melhoria substancial de 

desempenho ambiental. 

 

 

 

 

 

Escola que adote boas práticas ambientais, sustentáveis nas várias 

vertentes, e que, de forma integrada, apresente um desempenho ecológico 

de excelência ou desenvolva ações estruturadas e continuadas de educação 

ambiental. 

 

 

 

 

 

Freguesia que adote boas práticas ambientais, sustentáveis nas várias 

vertentes, e que, de forma integrada, apresente um desempenho ecológico 

de excelência ou que promova ações de melhoria substancial de 

desempenho. 

 

 

 

 

 

Estrutura associativa que adote boas práticas ambientais, sustentáveis nas 

várias vertentes, e que, de forma integrada, apresente um desempenho 

ecológico de excelência ou que promova ações de melhoria substancial de 

desempenho ambiental. 

 

 

 

 
EMPRESA VERDE 

 
ESCOLA VERDE 

FREGUESIA VERDE 

 
ASSOCIAÇÃO VERDE 
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2. Metodologia para a implementação do Selo Verde 

 

 

2.1 Fase 1: Lançamento e divulgação do projeto 

O projeto será lançado em Julho 2017, sendo que de dois em dois anos é aberto novo concurso 

para a atribuição do Selo Verde. Fora dos períodos de candidatura, podem ser apresentadas 

candidaturas espontâneas que serão admitidas a partir da Fase 2, desde que a entidade 

candidata apresente os procedimentos de certificação conferida por entidade oficialmente 

qualificada para o respetivo certificado ambiental e sejam verificáveis as evidências de melhoria 

ambiental que preencham os critérios previstos na avaliação constante do Regulamento de 

Atribuição do Selo Verde (artigo 9.º). O lançamento e divulgação do projeto é da 

responsabilidade da Câmara Municipal de Setúbal. Prevê-se que esta fase tenha a duração de 1 

mês. 

 

2.2 Fase 2: Aceitação e notificação dos concorrentes 

As inscrições para o Selo Verde são voluntárias e gratuitas e devem ser feitas no prazo de 20 dias 

úteis após a publicação do anúncio de abertura nos sítios de Internet da Câmara Municipal de 

Setúbal. O formulário de candidatura (constante do Anexo I do Regulamento de Atribuição do 

Selo Verde) deve ser preenchido e enviado através de correio eletrónico para daae@mun-

setubal.pt ou entregue nos postos de atendimento municipal. A aceitação e notificação dos 

concorrentes é da responsabilidade da Câmara Municipal de Setúbal. Prevê-se que esta fase 

tenha a duração de 1 mês. 

 

 

2.3 Fase 3: Avaliação ambiental  

Nesta fase, cuja duração não deverá ser superior a 3 meses, deverá ser feito o 

diagnóstico ambiental, através da avaliação de vários critérios relativos aos domínios 

da Energia, Água, Resíduos, Mobilidade e Consumo. 

Esta avaliação prévia destina-se a identificar fragilidades que, sendo alvo da implementação de 

medidas concretas, possam conduzir à atribuição do Selo Verde, e deverá ser efetuada de 

acordo com os seguintes passos: 

 

A - Reunião de abertura 

Cujo objetivo é a: 

- Apresentação das condições de atribuição do Selo Verde; 

- Definição de contactos e identificação das pessoas responsáveis por conduzir o processo; 

mailto:daae@mun-setubal.pt
mailto:daae@mun-setubal.pt
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- Definição das condições de acesso / acompanhamento; 

- Definição de um cronograma de implementação do processo; 

- Comunicação dos deveres dos concorrentes; 

- Definição de questões de confidencialidade. 

 

B – Avaliação ambiental de diagnóstico 

A avaliação de diagnóstico será efetuada segundo a atribuição de uma pontuação face à 

verificação da existência ou não de cumprimento relativamente aos vários critérios ambientais 

diagnosticados. Esta avaliação é efetuada com recurso a uma check-list que consta do Anexo I. 

Adicionalmente à avaliação ambiental será também efetuada uma avaliação de riscos baseada 

na identificação de situações que possam provocar um impacto negativo com consequências 

materiais, humanas e/ou ambientais. O método proposto para a análise do risco é baseado em 

cenários de acidente associados a cada risco identificado e à aplicação de uma matriz de risco 

com base na estimativa do grau de impacto dos danos potenciais e na probabilidade de 

ocorrência do risco (Anexo I). 

  

C – Conclusões da avaliação ambiental de diagnóstico 

Será elaborada e entregue ao concorrente uma apreciação relativamente aos critérios 

ambientais diagnosticados, bem como a pontuação obtida na avaliação de diagnóstico (Anexo 

II).  

Caso durante a visita de auditoria tenha sido identificada uma situação que constitua um risco, 

ela será comunicada neste documento. 

A avaliação ambiental é da responsabilidade da Câmara Municipal de Setúbal e da ENA – Agência 

de Energia e Ambiente da Arrábida. 

 

2.4 Fase 4 – Definição de medidas de melhoria de desempenho  

 

Nesta fase, cuja duração não deverá ser superior a 2 meses, e com base na avaliação de 

diagnóstico previamente realizada, será elaborado um parecer cujo objetivo é sugerir a 

implementação de medidas concretas que veiculem a melhoria da gestão e eficiência ambiental 

e energética adaptada a cada concorrente. Com base nesta análise será preenchida e entregue 

a cada concorrente uma ficha onde constam as medidas de melhoria identificadas (anexo III).  

 

Caso seja identificada uma situação de risco, é feita uma recomendação a fim de cessar ou 

minimizar o impacto.  
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A definição de medidas de melhoria de desempenho é da responsabilidade da Câmara Municipal 

de Setúbal e da ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida. 

 

 

2.5 Fase 5 – Implementação das medidas de melhoria indicadas  

Nesta fase, os concorrentes tem um prazo cuja duração não deverá ser superior a 6 

meses, para adotar as boas práticas recomendadas nas várias vertentes do projeto. Durante esta 

fase será efetuada a avaliação de acompanhamento, durante a qual será verificado o estado da 

implementação das medidas sugeridas na Fase 4. Com base nesta análise será preenchida uma 

ficha, onde constam as medidas de melhoria recomendadas, bem como a síntese do estado de 

implementação das mesmas à data da visita (anexo IV).  

 

Sempre que solicitado, a Câmara Municipal em articulação com a ENA – Agência de Energia e 

Ambiente da Arrábida, disponibilizarão informações adicionais aos concorrentes para a 

implementação das medidas de melhoria recomendadas. 

 

A definição de medidas de melhoria de desempenho é da responsabilidade da Câmara Municipal 

de Setúbal e da ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida. 

 

 

2.6 Fase 6 – Avaliação e monitorização das medidas de melhoria implementadas 

 

Nesta fase, cuja duração não deverá ser superior a 3 meses, será feita uma visita de auditoria 

onde, e com recurso a uma check-list (Anexo I), será pontuado o desempenho ambiental face ao 

cumprimento dos vários critérios ambientais previamente diagnosticados.  

Relativamente a ações tomadas que visem a alteração de comportamentos (por exemplo ações 

de sensibilização, ações com a comunidade, eventos, publicações, comunicados de imprensa, 

entre outros) recomenda-se a recolha de evidências para avaliação. 

Relativamente aos potenciais riscos identificados e comunicados, caso não tenham sido 

tomadas medidas, a pontuação associada ao grau de risco funcionará “por defeito”, sendo 

descontando um valor (proporcional ao grau de risco) à pontuação final.  

A avaliação e monitorização das medidas de melhoria implementadas é da responsabilidade da 

Câmara Municipal de Setúbal e da ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida. 
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2.7 Fase 7 – Elaboração do relatório final e divulgação dos resultados 

 

Com base nas visitas de auditoria realizadas e nas pontuações obtidas face ao 

cumprimento dos vários critérios ambientais previamente diagnosticados, será 

elaborada uma avaliação final, na forma de um relatório, que será submetido a um júri 

para deliberação. 

 

Do relatório deverão contar os seguintes pontos: 

1. Breve descrição da entidade concorrente 

2. Avaliação ambiental de diagnóstico 

3. Avaliação intermédia 

4. Avaliação final 

 

A elaboração do relatório é da responsabilidade da ENA - Agência de Energia e Ambiente da 

Arrábida. 

 

A avaliação é realizada por um Júri com cinco membros, designado pela Presidente da Câmara 

Municipal, e com a seguinte composição:  

a) Presidente da Câmara Municipal ou seu representante, que preside ao júri;  

b) Um representante convidado de entidade externa de reconhecida qualificação na área do 

Ambiente;  

c) Dois técnicos do Município de Setúbal responsáveis pelo acompanhamento dos concorrentes;  

d) Um técnico da ENA-Agência de Energia e Ambiente da Arrábida responsável pelo 

acompanhamento dos concorrentes.  

 

Será ainda preenchida e entregue aos concorrentes, uma ficha onde consta a avaliação obtida 

na Fase 3 vs. a avaliação obtida na Fase 6, bem como a decisão sobre a atribuição ou não do Selo 

Verde (Anexo V). 

 

Será atribuído o Selo Verde, a Bandeira do Selo Verde e o Diploma do Selo Verde do Município 

de Setúbal, a todas as empresas concorrentes que acompanhem e completem o ciclo de 

desenvolvimento do projeto, apresentando um pontuação mínima de 50 pontos na avaliação 

feita aos critérios ambientais (presentes no Anexo II do Regulamento de Atribuição do Selo 

Verde). 
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Às freguesias que obtenham o Selo Verde do Município de Setúbal, será atribuído um apoio 

específico para arborização urbana ou criação de novos espaços verdes, em dinheiro ou em 

espécie, no valor de € 3 000,00.  

 

Às escolas que obtenham o Selo Verde do Município de Setúbal, será atribuído um apoio 

específico para arborização ou ajardinamento do espaço escolar, em dinheiro ou em espécie, no 

valor de € 1 500,00.  

  

Às empresas que obtenham o Selo Verde do Município de Setúbal, será disponibilização a 

divulgação dessa distinção nos sites www.mun-setubal.pt e www.ambiente-setubal.pt bem 

como nos materiais impressos de iniciativas ou eventos de caráter turístico ou ambiental, 

promovidos pelo Município de Setúbal.  

 

 

 

 

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


Anexo I – Avaliação Ambiental (Fase 3 e 6) 

 

1. ENERGIA – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

1.1 Apresentar uma tendência de redução do consumo específico de energia nos três últimos anos 

 

Pontuação 

1.1.1 Identificar 1 ou mais Indicadores de Desempenho Energético (IDE); 

1.1.2 Recolher informação dos últimos 3 anos relativa aos IDE`s definidos; 

1.1.3 Analisar a evolução dos IDE`s; 

1.1.4 Classificar. 

 

 

0 a 4 (*) 

 

 

1.2 Implementar medidas de eficiência energética, nos três últimos anos, no principal consumidor de energia 

 

Pontuação 

1.2.1 Identificar o principal consumidor de energia; 

1.2.2 Identificar quais as medidas implementadas nos últimos 3 anos no principal consumidor de energia; 

1.2.3 Identificar quais as medidas implementadas nos últimos 3 anos com vista à eficiência energética, como por exemplo:  

 Utilização de equipamentos mais eficientes; 

 Iluminação eficiente; 

 Janelas Eficientes; 

 Isolamento Eficiente; 

 Calor Verde 

 Outras 

1.2.4 Classificar. 

 

 

 

0 a 4 (*) 

 

 

1.3 Ter uma estratégia de comunicação interna/externa de promoção da eficiência energética 

 

Pontuação 

1.3.1 Identificar qual a estratégia de comunicação interna/externa de promoção da eficiência energética; 

1.3.2. Classificar. 

0 a 3 (*) 

 

 



 
METODOLOGIA PARA A ATRIBUIÇÃO DO SELO VERDE 

DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL 

 

 

  11 

1.4 Respeitar a legislação aplicável   

 

Pontuação 

1.4.1 Identificar legislação aplicável; 

1.4.2. Verificar o cumprimento legal da legislação; 

1.4.3. Classificar. 

0 a 5 (*) 

 

 

 

1.5 Ter implementado um Sistema de Gestão de Energia Pontuação 

 

1.5.1 Verificar a existência de um Sistema de Gestão de Energia (SGE) implementado; 

1.5.2. Classificar. 

0 a 4 (*) 

 

 

 

     Pontuação total: __________ 

 

2. ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 

2.1 Fazer aproveitamento de fontes de energia renováveis 

 

Pontuação 

2.1.1. Identificar se foram introduzidas fontes de energia renováveis nos seguintes setores: 

 Aquecimento e arrefecimento (AA); 

- Solar térmico 

- Calor Verde 

 Eletricidade: 

- Fotovoltaica 

 Transportes: 

- Biocombustíveis 

- Mobilidade elétrica 

2.1.2 - Classificar. 

 

 

 

0 a 15 (*) 

 

 

Pontuação total: __________ 
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3. ÁGUA 

 

3.1 Implementar medidas de eficiência no uso da água 

 

Pontuação 

3.1.1 Identificar a existência de medidas tecnológicas que visem reduzir o desperdício de água, tais como: 

 Substituição de equipamentos por outros mais eficientes (redução do consumo): 

- Autoclismos de reduzida descarga/dupla descarga 

- Reguladores de fluxo/Arejadores nas torneiras 

- Torneiras com sensor infravermelho / temporizador 

- Chuveiro com arejadores/ de reduzido caudal 

- Sistema de rega por gotejamento (quando aplicável) 

- Máquina de lavar eficiente/ com sistema de ozonização (quando aplicável) 

 Adequação de procedimentos na lavagem de pavimentos e veículos (quando aplicável); 

 Adequação de procedimentos em piscinas (quando aplicável); 

 Instalação de sistemas de aproveitamento de água da chuva; 

 Instalação de sistemas de reaproveitamento/ reutilização de águas tratadas; 

 Controlo de perdas (substituição de redes de abastecimento e isolamento dos sistemas de distribuição de água quente); 

 Implementação de processos de certificação na eficiência hídrica; 

 Outras 

3.1.2 Identificar e verificar o cumprimento legal da legislação aplicável; 

3.1.3 Classificar. 

 

 

 

 

 

0 a 5 (*) 

 

 

 

3.2 Ter um plano de utilização racional dos recursos hídricos 

 

Pontuação 

3.2.1 Identificar a existência de medidas ao nível dos comportamentos que incentivem o uso eficiente da água, tais como: 

 Existência de instruções ambientais ou de informação visível sobre o uso eficiente da água nas instalações; 

 Existência de programas de sensibilização e informação com vista à redução da pegada hídrica, direcionados a todos os setores, e aos vários 

públicos-alvo; 

 

0 a 5 (*) 
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 Promoção de iniciativas relacionadas com o uso eficiente da água; 

 Lançamento de concursos escolares que estimulem o intercâmbio de práticas e ideias relacionadas com o uso eficiente da água (no caso das 

escolas). 

 Outras 

3.2.2 Classificar. 

 

3.3 Ter uma estratégia de comunicação interna/externa de promoção do uso eficiente da água 

 

Pontuação 

3.3.1 Identificar qual a estratégia de comunicação interna/externa de promoção do uso eficiente da água; 

1.3.2. Classificar. 

 

0 a 5 (*) 

 

 

Pontuação total: __________ 

 

4. RESÍDUOS 

4.1 Implementar medidas que promovam a redução, reutilização e reciclagem de resíduos 

 

Pontuação 

4.1.1 Identificar e existência de medidas que visem a redução, reutilização e reciclagem de resíduos, tais como: 

 Existem contentores identificados 

 Fazem a separação seletiva dos resíduos e posterior deposição nos ecopontos 

 Utilizam recursos em rede e plataformas online e digitalizam documentos (desmaterialização documental) 

 Evitam impressões desnecessárias, e sempre que possível imprimir nos dois lados 

 Utilizam o papel usado como bloco de notas 

 Optam por utilizar papel proveniente de florestas e madeiras certificadas 

 Fazem a reciclagem dos Óleos Alimentares Usados (OAU) (por exemplo, no caso das cantinas das escolas) 

 Utilizam restos de resíduos orgânicos, como frutas e legumes, para fazer adubo (compostagem) 

 Reciclam os tinteiros das impressoras 

 Optam por produtos reciclados 

 

 

0 a 4 (*) 
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 Substituem garrafas de plástico por garrafas/ jarros/ copos de vidro 

 Substituem os toalhetes das mãos de papel por toalha de pano de enrolar/ sistema de secagem de mãos 

 Optam por pilhas recarregáveis 

 Outras 

4.1.2 Classificar. 

 
 
 
 
 

4.2 Dispor de um plano para a redução, reutilização e reciclagem de resíduos 

 

Pontuação 

4.2.1 Identificar a existência de medidas ao nível dos comportamentos que incentivem a redução, reutilização e reciclagem de resíduos, tais como: 

 Existência de instruções ambientais e ou informações visível sobre por exemplo a correta separação de resíduos nos ecopontos; 

 Existência de programas de sensibilização e informação relativamente à valorização dos resíduos como fonte de valor, de materiais e de energia 

no contexto da economia circular; 

 Promoção de atividades e ações que fomentam a redução, reutilização e reciclagem de produtos; 

 Lançamento de concursos escolares que estimulem o intercâmbio de práticas e ideias relacionadas com os 3R`s (no caso das escolas). 

 Outras. 

4.2.2 Classificar. 

 

0 a 3 (*) 

 

 

4.3 Respeitar a legislação aplicável 

 

Pontuação 

4.3.1 Identificar legislação aplicável; 

4.3.2 Verificar o cumprimento legal da legislação; 

4.3.3 Classificar. 

 

0 a 5 (*) 

 

 

4.4 Ter uma estratégia de comunicação interna/externa de promoção da redução, reutilização e reciclagem de resíduos 

  

Pontuação 

4.4.1 Identificar qual a estratégia de comunicação interna/externa de promoção da redução, reutilização e reciclagem de resíduos; 

4.4.2 Classificar. 

 

0 a 3 (*) 

 

 

Pontuação total: __________ 
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5. MOBILIDADE 

5.1 Dispor de um plano de mobilidade 

 

Pontuação 

 

5.1.1 Verificar se a empresa/instituição tem conhecimento relativamente: 

 À origem de onde de deslocam os seus funcionários/alunos; 

 Aos principais eixos de deslocação dos seus funcionários/alunos. 

5.1.2 Verificar a existência de políticas de mobilidade, nomeadamente: 

 A existência de uma política de deslocações em serviço; 

 As práticas empresariais para a redução de deslocações em serviço (no caso de empresas); 

 A caracterização da frota utilizada para deslocação em serviço e de atribuição pessoal; 

 O estacionamento disponibilizado; 

 A caracterização das deslocações por utilização de outros modos de transporte; 

 A disponibilização de acesso remoto a serviços informáticos no exterior; 

 A utilização de vídeo-conferência; 

 A promoção do tele-trabalho.  

5.1.3 Verificar se está definido um plano de mobilidade sustentável, que: 

 Disponibilize aos funcionários o serviço de transporte da empresa; 

 Disponibilize aos alunos o serviço de transporte escolar; 

 Promova a partilha de carro para as deslocações em serviço; 

 Elenque meios de transporte preferenciais para deslocações em serviço; 

 Disponibilize estacionamento preferencial para veículos “limpos”. 

5.1.4 Classificar 

 

 

 

 

 

 

 

0 a 4 (*) 
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5.2 Implementar medidas facilitadores de uma mobilidade sustentável Pontuação 

 

5.2.1 Identificar parcerias realizadas com as empresas de transportes públicos: 

 Identificando os principais eixos de deslocação dos seus trabalhadores/alunos; 

 Estabelecendo protocolos com operadores com vista à obtenção de condições privilegiadas. 

 

5.2.2 Verificar se são utilizadas novas tecnologias aplicadas à gestão de frotas da empresa/instituição: 

 Veículos híbridos / elétricos. 

 

5.2.3 Verificar se são atribuídos incentivos para a utilização de transportes públicos: 

 Atribuindo passes de transporte; 

 Coordenando horários de entrada e saída no trabalho, com os horários dos transportes públicos. 

 

5.2.4 Verificar se existem incentivos para a utilização de modos suaves de transporte (mobilidade pedonal e mobilidade em bicicleta):  

 Disponibilizando parqueamento seguro para bicicletas; 

 Disponibilizando balneários com duches. 

 

5.2.5 Verificar se são adotadas novas tecnologias de informação, reduzindo as necessidades de deslocação: 

 Promovendo e utilizando a vídeo-conferência; 

 Rentabilizando as tecnologias com base na internet (email, telefone via internet, entre outros); 

 Identificando áreas onde seja possível implementar o tele-trabalho. 

5.2.6 Outro 

5.2.7 Classificar 

 

 

 

0 a 10 (*) 

 

 

 

5.3 Promover ações de formação/sensibilização para uma mobilidade sustentável 

 

Pontuação 

5.3.1 Verificar se são promovidas ações de sensibilização sobre a utilização de transportes alternativos: 

 Elaborando e divulgando um guia de mobilidade (transportes, horários e frequência); 

 Realizando campanhas de promoção e sensibilização aos trabalhadores/alunos sobre a utilização dos transportes alternativos; 

 

 

0 a 6 (*) 



 
METODOLOGIA PARA A ATRIBUIÇÃO DO SELO VERDE 

DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL 

 

 

  17 

 Sensibilizando para a contribuição individual de cada trabalhador/aluno (por exemplo, o car-sharing) 

5.3.2 Verificar se são promovidas ações de formação sobre mobilidade sustentável. 

5.3.3 Verificar se são promovidas ações de sensibilização sobre eco-condução. 

5.3.4 Classificar. 

 

 

 

Pontuação total: __________ 

 

6. CONSUMO 

 

6.1 Ter critérios de compras assentes em princípios energéticos e/ou ambientais Pontuação 

 

 

6.1.1 Verificar se é fomentado um consumo responsável e sustentável, que: 

 Privilegie uma política rigorosa de compras sustentáveis; 

 Utilize produtos com maior durabilidade, no lugar dos descartáveis ou que apresentem obsolescência acelerada; 

 Privilegie produtos provenientes de cadeias produtivas com certificações, rótulos ambientais, produtos orgânicos, éticos e de comércio justo; 

 Privilegie a produção e o desenvolvimento locais, ao invés da produção global; 

 Privilegie bens que utilizem menos recursos naturais em sua confeção e que possam ser facilmente reaproveitados;  

 Inclua nos critérios de aprovisionamento valores sociais, energéticos e ambientais; 

 Promova o uso compartilhado dos produtos, em substituição à posse e ao uso individual; 

 Adote modos de produção, de produtos e serviços que sejam socio-ambientalmente sustentáveis (caso se aplique); 

 Promova a reparação de equipamentos estragados ao invés da aquisição de equipamentos novos; 

 Promova a redução do desperdício de alimentos e produtos, por meio do aproveitamento integral desses itens e do prolongamento de sua vida 

útil; 

 Promova ações de sensibilização e/ou formações com os alunos/funcionários que estimulem a adoção de comportamentos conscientes e 

informados; 

6.1.2 Classificar 

 

 

 

 

0 a 15 (*) 

 

 

 

Pontuação total: __________ 
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AVALIAÇÃO DE RISCOS – Matriz de risco 

Matriz de Risco – Grau de impacto / probabilidade de ocorrência 

 

Critérios para definição dos vários GRAUS DE IMPACTO: 

Impacto residual Não há impacto no ambiente. Não há perdas 
financeiras. Não há feridos nem vitimas mortais. 

Impacto reduzido Pequeno impacte no ambiente sem efeitos duradoiros. 
Alguma perda financeira. Pequeno número de feridos 
sem vítimas mortais. 

Impacto 
moderado 

Impacte moderado no ambiente sem efeitos 
duradoiros. Alguma perda financeira. Tratamento 
médico necessário, mas sem vítimas mortais. 

Impacto 
acentuado 

Alguns impactes com efeitos a longo prazo. Perda 
significativa e assistência financeira necessária. Número 
elevado de feridos e vítimas mortais. 

Impacto crítico Impacte ambiental significativo com danos irreversíveis. 
A comunidade deixa de conseguir funcionar sem 
suporte. Grande número de feridos e vítimas mortais. 

 
Critérios para definição dos vários GRAUS DE PROBABILIDADE: 

Probabilidade 
remota 

Muito improvável.  

Probabilidade 
baixa 

Probabilidade de ocorrência de acidente reduzida. 

Probabilidade 
moderada 

Probabilidade de ocorrência de acidente moderada. 

Probabilidade 
elevada 

Probabilidade de ocorrência de acidente elevada. 

Probabilidade 
muito elevada 

Probabilidade de ocorrência de acidente muito 
elevada. 

 

 

 

GRAU DE RISCO ASSOCIADO 

 

Risco extremo   
Risco elevado 
Risco moderado 
Risco baixo 
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Anexo II – Relatório de avaliação de diagnóstico (Fase 3) 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DIAGNÓSTICO  

Local auditado:                                                          a       /         /2017 

Data:                                         

Avaliação de Diagnóstico Domínio Apreciação dos critérios ambientais diagnosticados 

 

Domínios Pontuação 

Energia – Eficiência Energética  / 20 

Energia – Energias Renováveis / 15 

Água / 15 

Resíduos / 15 

Mobilidade / 20 

Consumo / 15 

 

Pontuação Total 

_____ / 100 

 

Identificação de riscos: 

 

 
 
 
Grau de risco associado: 

 

Energia – Eficiência 

Energética 

 

 

 

Energia – Energias 

Renováveis 

 

 

 

Água 

 

 

 

Resíduos 

 

 

 

Mobilidade 

 

 

 

Consumo 
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Anexo III – Oportunidades de melhoria identificadas no âmbito da Avaliação de Diagnóstico (Fase 4) 

 OPORTUNIDADES DE MELHORIA – AVALIAÇÃO DE DIAGNÓSTICO  

Local auditado:                                          a       /         /2017 

Data:                  

Domínio 
 

Oportunidades de Melhoria 

Energia – Eficiência 

Energética 

 

 

 

Energia – Energias 

Renováveis 

 

 

 

 

Água 

 

 

 

 

Resíduos 

 

 

 

 

Mobilidade 

 

 

 

 

Consumo 

 

 

 

 

Sugestão de mitigação de riscos: 
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Anexo IV – Avaliação de Acompanhamento (Fase 5) 

 AVALIAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO   

Local auditado:                         a       /         /2017 

Data:                    

Oportunidades de melhoria identificadas 

(a preencher pelo auditor) 
Síntese da Implementação 

Notas 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Avaliação de risco: 

Auditado por: 
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Anexo V – Avaliação Final (Fase 7) 

AVALIAÇÃO FINAL 

Local auditado: 

Data: 

Avaliação de Diagnóstico (Data:__/__/____)  

Avaliação de risco: 
 

 

 
 
 
 

 
Avaliação final: 

 
 
Tendo o concorrente obtido uma pontuação final de ___/100, ficou deliberado 

pelo júri a Atribuição / Não Atribuição do Selo Verde. 

Domínios Pontuação 

Energia – Eficiência Energética ____ / 20 

Energia – Energias Renováveis ____ / 15 

Água ____ / 15 

Resíduos ____ / 15 

Mobilidade ____ / 20 

Consumo ____ / 15 

Pontuação Total _____ / 100 

Avaliação Final (Data:__/__/____) 

Pontuação Total_____ / 100 

Domínios Pontuação 

Energia – Eficiência Energética ____ / 20 

Energia – Energias Renováveis ____ / 15 

Água ____ / 15 

Resíduos ____ / 15 

Mobilidade ____ / 20 

Consumo ____ / 15 

 

 


