
10 RAZÕES PARA ESCOLHER 
 O RÓTULO ECOLÓGICO EKOENERGIA

      www.ekoenergy.org/                              

Para saber mais, contacte-nos em: info@ekoenergy.org

PELA NATUREZA E BIODIVERSIDADE
Os critérios de sustentabilidade de
EKOenergia garantem um impacto
ambiental mínimo, permitindo ao
consumidor vincular a sua compra com a
proteção da natureza.

ESTÁVEL, SÓLIDA E CONFIÁVEL
Ampla experiência e expansão global
desde 2013.

FLEXÍVEL, PRAGMÁTICA, FÁCIL DE
APLICAR
Aplicável a todos os métodos de
compra de energia renovável e pode ser
usada para o total ou parte das operações.

UM RÓTULO PARA ABORDAR 6
OBJETIVOS GLOBAIS
O uso de EKOenergia cria um impacto
positivo e ajuda ao cumprimento dos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas.

Mencionada como uma boa prática de
ODS pela UN DESA, da ONU.

RECONHECIMENTO ADICIONAL
Greenhouse Gas Protocol, CDP e LEED
referem-se a EKOenergia como uma
solução com impacto.

Vencedora do European Citizen's Prize
2020 e finalista dos EU Sustainable
Energy Week Awards.IMPACTO ADICIONAL

Por cada MWh de energia rotulada, 0,10€
vão para o financiamento de novos
projetos de energia limpa.

Se EKOenergia vier de energia hidro-
elétrica, 0,10€/MWh adicionais vão para
projetos de proteção da
biodiversidade.

Usando as melhores práticas, EKOenergia
promove o uso de energia renovável em
todo o mundo.

OUTROS ESTÃO A FAZÊ-LO
TAMBÉM! 
Junte-se a outros, desde PMEs locais a
grandes multinacionais, tais como
várias empresas RE100, e escolha
EKOenergia!

DISPONÍVEL GLOBALMENTE
Energia rotulada de EKOenergia é usada
em mais de 60 países, sendo que o
rótulo ecológico está disponível em todos
os continentes.

111 SEM FINS LUCRATIVOS
EKOenergia é  uma iniciativa inter-
nacional e premiada  da Associação
Finlandesa para a Conservação da
Natureza.

USO DO LOGÓTIPO
Produtos, materiais de comunicação e de
marketing, websites e escritórios  podem
usar o logótipo para demonstrar o
compromisso para com o ambiente.
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https://www.xing.com/pages/ekoenergie/news
https://www.instagram.com/ekoenergy/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/2697699/admin/
https://twitter.com/ekoenergy_?lang=fr
https://www.facebook.com/EKOenergy.ecolabel/
https://www.youtube.com/c/EKOenergy-ecolabel
http://www.ekoenergy.org/es/

