EKOenergia: O rótulo ecológico internacional para a eletricidade
EKOenergia é o rótulo ecológico internacional sem fins lucrativos para a electricidade
e é apoiado por uma crescente rede de mais de 40 organizações ambientais de mais
de 30 países.
EKOenergía não só exclui os combustíveis fósseis e a energia nuclear, mas exige
também rigorosos critérios de sustentabilidade para a produção renovável. Também
apoiamos nova produção de energia renovável via Fundo Climatico.
O rótulo ajuda os consumidores, de empresas a famílias, e as organizações públicas
a escolher um contrato de eletricidade amigo do ambiente. A eletricidade ecológica
está disponível para todos os tipos de organizações e corporações
internacionais.
Os usuários da EKOenergy incluem grandes empresas internacionais, como Yves
Rocher, SAP, VMware, Genelec e L’Oréal, além de cidades e outras organizações
públicas.

Critérios de sustentabilidade: valor adicional para o nosso planeta
EKOenergia
Nova produção de energia renovável via Fundo Climatico
Apenas a bioenergia mais amiga do clima
Energia eólica fora das áreas de pássaros e natureza
Energia hidrelétrica que tem em conta peixes migratórios.
Projetos de restauração fluvial via Fundo Ambiental
Energia renovável rastreada por GOs, RECs, I-RECs
Vento, solar, hidro, bio
Combustíveis fósseis, nucleares, possivelmente renováveis

Outros renováveis
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Apoiado por outros padrões
EKOenergia é mencionada pelos padrões ambientais internacionais mais conhecidos, como o
CDP, Greenhouse Gas Protocol, Greenkey para hotéis e certificação LEED para edifícios.
”EKOenergia representa a
melhor opção disponível
para o consumo sustentável
e adicional de eletricidade
renovável na Europa.”

”Os rótulos ecológicos são uma forma que
permite a os emprezas de fazer mais com
suas compras. EKOenergia, mencionada
pela orientação de GHG Protocol Scope 2,
é uma opção: é uma marca de qualidade
que que surge no topo dos certificados de
rastreamento. ”

info@ekoenergy.org

www.ekoenergy.org

“Um crescente número de hotéis na
Europa já mudou para a EKOenergia
e inclui o logótipo da EKOenergia
na sua comunicação com os seus
hóspedes. Siga o exemplo e
supere as expetativas.”

Steven Vanholme
Programme Manager
+358 50 568 73 85
steven.vanholme@sll.fi

