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Relação com a comunidade  

PRÉMIO SECIL ARQUITECTURA E 

ENGENHARIA CIVIL 

 

EMPRESA  

A Secil, Companhia Geral de Cal e Cimento tem como principal actividade a 

produção e comercialização de cimento. As fábricas da Secil a operar em Portugal 

são a Fábrica Secil – Outão, a Fábrica Maceira – Liz e a Fábrica Cibra – Pataias que 

no total englobam 682 colaboradores e contabilizam um volume de negócio de 315 

milhões de euros. No estrangeiro, a empresa possui várias fábricas: Fábrica de 

Gabés na Tunísia, Fábrica de Sibline no Líbano e Fábrica do Lobito em Angola. A 

Secil integra também um conjunto de empresas que operam a nível nacional e 

internacional, oferecendo uma vasta gama de produtos e serviços principalmente 

na área de matérias de construção como o betão pronto e agregados, argamassas, 

cal hidráulica, entre outros. 

 

ENVOLVIMENTO 

Os Prémios Secil constituem uma parte da responsabilidade social que a Secil 

assume perante a comunidade que de alguma forma está relacionada com a sua 

actividade. Neste caso específico, os arquitectos e engenheiros civis, e estudantes 

dos respectivos cursos. 

 

A empresa pretende distinguir o que de melhor é feito por portugueses no âmbito 

da Arquitectura e Engenharia Civil. O Prémio engloba dois concursos distintos – o 

Nacional e o Universidades. O Nacional ocorre em anos alternados – o Prémio de 

Arquitectura em anos pares e o Prémio de Engenharia Civil em anos ímpares. Os 

Prémios Universidades Arquitectura e Engenharia Civil acontecem todos os anos.  
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Os Prémios Secil contam com o Alto Patrocínio de Sua Excelência, o Presidente da 

República.  

 

OBJECTIVOS 

Prémio Secil Arquitectura e Engenharia Civil 

A Secil distingue autores portugueses, desde 1992, com o intuito de incentivar e 

promover o reconhecimento público da qualidade das suas obras que incorporam 

cimento, material que constitui o núcleo da sua actividade, e que contribuam para o 

enriquecimento da Engenharia Civil e Arquitectura portuguesa. 

 

PRÉMIO SECIL UNIVERSIDADES 

O Prémio Secil Universidades tem como objectivo incentivar a qualidade dos 

trabalhos académicos e o reconhecimento público dos jovens universitários das 

Escolas de Arquitectura e Engenharia Civil.  

 

Este concurso que ocorre todos os anos, desde 2002, tem vindo cada vez mais a 

suscitar interesse no meio universitário.  

 

O Presidente da República, Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva, elogiou a Secil 

pela atenção dada a estes profissionais e considera este prémio um estímulo na 

carreira dos jovens. “Iniciativas como o Prémio Secil Universidades constroem 

pontes entre a universidade e o mercado de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos recém-licenciados” disse o Presidente 

da República no seu discurso na cerimónia de entrega do Prémio em 2009. 

 

ACTIVIDADES 

Para a organização de todo o processo que envolve esta premiação, a Secil conta 

com a colaboração da Ordem dos Arquitectos, da Ordem dos Engenheiros e das 

Escolas de Arquitectura e Engenharia Civil. 
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Os Prémios Secil desenvolvem-se em várias fases, sendo que o seu ponto alto é a 

cerimónia de entrega dos prémios. O primeiro processo passa pelo lançamento dos 

concursos nos meios de comunicação e escolas e disponibilização dos respectivos 

regulamentos. Posteriormente é constituído o júri para cada um dos concursos, e 

que é composto por profissionais das áreas e nomeados para tal. O júri reúne-se 

para visitar as obras a concurso e analisar os trabalhos académicos até decidir o 

nome dos vencedores.    

 

A Secil organiza também uma exposição monográfica sobre a obra premiada e 

publica o respectivo catálogo monográfico, onde constam todas as soluções 

nomeadas.  

 

Todo o processo culmina com a cerimónia, onde estão reunidos os intervenientes 

envolvidos, os vencedores e o Presidente da República que entrega o prémio ao 

vencedor. Na cerimónia procede-se à entrega de troféus e diplomas aos vencedores 

dos dois concursos e de uma quantia pecuniária de 50 mil euros ao vencedor do 

Prémio Secil Engenharia Civil ou Arquitectura e uma quantia de 5 mil euros aos 

vencedores do Prémio Secil Universidades. Para além dos vencedores são também 

entregues troféus e diplomas ao gabinete de projecto, ao empreiteiro, ao gabinete 

de fiscalização e ao dono da obra vencedora.  

 

O regulamento do Prémio Secil prevê também a colocação de uma placa 

comemorativa da atribuição do galardão na obra premiada, realizando-se uma 

pequena cerimónia de descerramento da placa na presença de entidades 

convidadas. 

 

RESULTADOS 

O Prémio Secil tem um retorno para a empresa ao nível da visibilidade nos meios 

de comunicação social nacionais e de especialidade na área da arquitectura e 

engenharia civil, sobretudo na fase de divulgação do vencedor do Prémio. 

 


