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MUDE PARA

EKOenergia

A REDE E O ECORÓTULO
A EKOenergia é o rótulo ecológico para a eletricidade. Toda a eletricidade vendida
com o rótulo da EKOenergia cumpre critérios ambientais rigorosos e permite a recolha
de fundos para outros projetos de energia renovável.
O nosso rótulo é uma iniciativa sem fins lucrativos da Rede de EKOenergia; um grupo
de 40 organizações de 30 países. Juntos, os seus membros promovem a utilização de
energias renováveis em todo o mundo.

AJUDANDO AOS CONSUMIDORES A TOMAR UMA BOA DECISÃO
A EKOenergia centra-se na promoção das energias renováveis. Para ajudar os
consumidores a escolher uma eletricidade respeitadora do meio ambiente,
desenvolvemos um rótulo ecológico para a energia elétrica (não vendemos
eletricidade).
Os nossos critérios de atribuição do rótulo ecológico são baseados em consultas com
centenas de partes interessadas e são amplamente aceites.

FORTE APOIO
LEED, padrão internacional para edifícios verdes, recomenda o uso de
eletricidade com o rótulo EKOenergia: "A EKOenergia representa a
melhor opção disponível para o consumo sustentável e adicional de
electricidade renovável na Europa".
The Greenhouse Gas Protocol é um padrão mundial para a contabilização
do carbono. No seu guia, usa a EKOenergia como exemplo de como as
empresas poderiam reduzir a sua pegada de carbono.
Ekoenergia coopera com Green-e, o rótulo americano de electricidade
verde.

“A o usar EKOenergia, garantimos que estamos a comprar
eletricidade sustentável, e os nossos clientes apreciam. Isso
ajuda-nos a ser competitivos no mercado de isolamento verde.”
Pasi Typpö, CEO da Termex, produtor de isolamento de fibra de celulose

Siga-nos nas redes sociais

CRITÉRIOS DA EKOENERGIA
I nformações adequadas: os consumidores
conscientes querem saber mais sobre o tipo
de energia que compram e é por isso que a
EKOenergia oferece aos seus clientes uma
informação completa e detalhada sobre onde
e como foi produzida a sua eletricidade.
Sustentável e respeitadora da natureza:
Estabelecemos rigorosos critérios de
sustentabilidade a cumprir pelas centrais de
energia renovável. Excluimos biomassa não
europeia e a energia hidráulica só pode ser
vendida com o nosso rótulo ecológico após
consulta com organizações ambientais locais.

100% renovável: Só a energia proveniente
de fontes renováveis pode ser vendida como
EKOenergia. Para realizar a monitorização
da origem da eletricidade, a EKOenergia usa
o Sistema Europeu de Garantias de Origem.
Financiamento de projetos climáticos e
reabilitação de rios: Os fornecedores de
EKOenergia contribuem para o nosso
Fundo Climático e, no caso da energia
hidráulica, também contribuem para o
nosso Fundo Ambiental. Este dinheiro é
utilizado para financiar novos projetos
ambientais e de energia renovável.

O nosso rótulo garante aos consumidores que podem orgulhar-se da eletricidade
que escolheram. Os consumidores de EKOenergia podem usar o rótulo na sua
comunicação, por exemplo, sobre produtos produzidos com EKOenergia.

AJUDANDO AOS CONSUMIDORES A FAÇER A DIFERENÇA
A EKOenergia une centenas de consumidores. Juntos, somos capazes de pedir
aos fornecedores as melhores ofertas de eletricidade, que respeitem o clima e o
ambiente, a um preço justo.
Os fundos da EKOenergia garantem que as escolhas do consumidor trazem verdadeiras
mudanças.
As contribuições de 2014 e de
2015 foram destinadas a instalar
infraestruturas de energia solar na
Tanzânia, nos Camarões e na
Indonésia.
Os primeiros 50.000 € do Fundo
Ambiental foram utilizados num
projeto para trazer truta e lagosta
europeia
de
volta
ao
Rio
Murronjoki na Finlândia.
VOCÊ SOUBE …?
Começámos no início de 2013 e estamos a espalhar-nos rapidamente por toda a Europa.
Os nossos primeiros consumidores incluem a Jottacloud, empresa norueguesa fornecedora de
serviço de nuvem, a fábrica finlandesa de chocolate Brunberg e as lojas finlandesas de
The Body Shop.
Temos vendedores licenciados em 10 países. Eles podem vender em toda a Europa.
Fizemos uma história em banda desenhada sobre as energias renováveis, disponível para
download no nosso site.
Somos um orgulhoso apoiante da campanha "Global 100% Renewable Energy".

Estamos ansiosos por tê-lo connosco!

