
A etiqueta “Produto Eco2Seia” visa distinguir aqueles produtos que, originários do concelho de Seia, 

incorporem ou venham a incorporar no método de produção características alinhadas com o desígnio Seia – 

Cidade Baixo Carbono. Este formulário destina-se a fazer uma primeira abordagem ao cálculo do consumo 

de energia e pegada de carbono dos produtos Eco2Seia.

Um produto alinhado com o desígnio Seia – Cidade Baixo Carbono é aquele que é produzido num sistema 

que visa o aumento contínuo da eficiência energética e a redução da pegada de carbono, o que inclui a 

redução dos consumos de energia por unidade produzida, a redução do consumo de energia proveniente de 

combustíveis fósseis (como o gás e o gasóleo) e o aproveitamento de fontes renováveis de energia.

O preenchimento deste formulário é vital para o sucesso do processo de acreditação, tendo como principal 

objetivo recolher dados para o cálculo da pegada de carbono e o diagnóstico energético, permitindo a 

verificação dos parâmetros, cálculo e posterior validação da acreditação.Estes cálculos serão efetuados 

pelos serviços da CMS, no processo de validação da acreditação. Os pontos abrangidos incluem o consumo 

de eletricidade, gás e outros combustíveis e a caracterização do processo produtivo e permitirão calcular os 

indicadores referentes à intensidade energética do produto e correspondente pegada de carbono 

(kWh/produto e gCO2e/produto).

Envie este formulário preenchido juntamente com qualquer outra informação que considere relevante para
seia.ambiente@cm-seia.pt

Agradecemos desde já a sua colaboração. 



Caraterização da Empresa e do Produto

 (por favor, prencha a informação solicitada nas células abaixo do requerido com fundo picotado a verde)

Identificação e Contactos

Nome da Empresa

Morada da Sede

Telefone da Sede

Website

Morada da Fábrica (se diferente da sede)

Telefone da Fábrica (se diferente da sede)

Nome do Responsável pela decisão de acreditar o(s) produto(s)

Cargo

Nome do Contacto Operacional

Cargo

Telefone

Endereço de e-mail

Descrição da actividade, processo produtivo e produto(s)

Breve descrição da actividade da empresa

Data da fundação



Nº de trabalhadores

Volume de negócios

Percentagem da produção para exportação

Descrição do(s) Produtos (incluir linha e gama e identificar características que pemitam distinguir claramente 

o(s) produto(s) em causa

Descrição do posicionamento do produto no mercado

Produtos a Acreditar

Por favor, indique quais os produtos as quais pretende associar a acreditação

Por favor, indique o total de produção anual da instalação (incuindo todos os processos associados a todos os 

produtos escoados, numa unidade que ache adequada, por ex.: t)

Para aqueles produtos que pretende acreditar, indique, por favor, a produção anual (na mesma unidade da 

resposta anterior, por ex.: t)



Consumo Unidade

Gás Natural

Gás Propano

Gás butano

GPL

Gasóleo (não-frota)

Gasóleo frota

Gasolina frota

Eletricidade

Pinheiro

Eucalipto

Pellets

Outra

Consumos de energia

Pegada Energética

Indique, por favor, os consumos por tipo de fonte de energia na célula abaixo de consumo 

e indique a unidade delecionando da lista. Caso não se registe consumo de algum dos 

tipos de nenergia, indique, para evitar omissões, o valor "0".

Combustíveis fósseis

Biomassa

Eletricidade



Fontes de Energias Renováveis (FER) e Eficiência Energética

Caraterização da utilização (ou planos para a utilização) de fontes de energia renováveis

Descreva a utilização ou planos para a utilização (com data de concretização)  de fontes de energia 

renováveis, incluindo biomassa (lenha), solar térmica, solar fotovoltaica, eólica.

No caso de já utilizar fontes de energia renováveis, tem estimado o quanto já poupou em energia?

Caraterização das medidas (ou planos) de eficiência energética

Descreva as medidas implementadas ou a implementar (com data de concretização) que aumentem a 

eficiência energética do processo produtivo

No caso de já ter implementado medidas de eficiência energética, tem estimado o quanto já poupou em energia?



Outros comentários

Por favor, utilize este espaço para nos fazer chegar quaiiquer comentários e/ou sugestões, 

nomeadamente relativos a aspetos que gostasse de ver considerados.

Comentários

Sugestões



Por favor identifique aqui a informação cuja confidencialidade não permite a respectiva 

divulgação ou o cálculo da pegada ou do indicador de consumo de energia por unidade de 

produto.

Descreva as condições em que tal informação pode ser verificada para efeitos de 

validação do processo de acreditação


