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Do 31 de outubro ao 4 de novembro de 2021 terá lugar en Glasgow a Conferencia de 
Cambio Climático de Nacións Unidas (COP26) que entre as súas metas destácase o lema 
de “4. Traballar xuntos para conseguir afrontar os restos da crise climática”. Non cabe 
dúbida de que unha das forzas impulsoras máis importantes é a sociedade civil, xa que 
como cidadáns e consumidores responsables podemos potenciar aquelas accións e 
produtos que vertebren o respecto ao medio ambiente como eixo central. 

Desde que en 1978 publicásese en Alemaña a considerada como primeira  ecoetiqueta, 
“El Angel Azul”, proliferaron un bo número de ecoetiquetas orixinadas pola demanda do 
mercado para identificar e, por tanto, diferenciar aqueles produtos que cumpren 
requisitos ambientais. Así, no directorio Ecolabel Index recompílanse máis de 455  
ecoetiquetas presentes en 199 países e que abarcar 25 sectores industriais (Figura 1) 
que tratan de trasladar e inducir no consumidor a bondade dos produtos ou procesos 



 

co selo de “sostible”. Ante a avalancha é importante ter uns criterios mínimos que 
poidan clasificalas e saber a súa representatividade e impacto real. 

 

Figura 1. Espectro de ecoetiquetas que podemos atopar nos produtos, empresas ou servizos 

 
Una proposta para esta sistematización consiste na definición de 4 criterios sobre os que 
podemos avaliar as principais características das ecoetiquetas (Figura 2): 

I. Regulación. Fai referencia ao organismo ou institución que outorga a 
ecoetiqueta, entre os que podemos diferenciar: 

a. Autodeclaración. Ecoetiqueta promovida pola propia empresa do 
produto e, por tanto, os datos/requisitos ecolóxicos forman parte 
dunha autodeclaración 

b. Certificación. Neste caso existe un axente externo á empresa 
propietaria do produto que valida os datos e, por tanto, a concesión 
da ecoetiqueta. 

c. Gobernamental. A ecoetiqueta está supervisada por un organismo 
que pertence ao goberno baixo a regulación dun decreto ou directriz. 

II. Ámbito. Fai referencia ao vector ambiental, económico e/ou social que analiza. 
A súa vez, cada un destes vectores pode definirse cunha ou varias dimensións. 

III. Alcance. Fai referencia ao número de etapas do ciclo de vida que son avaliadas 
á hora de cuantificar os indicadores ambientais e económicos. 

IV. Destino. Fai referencia ao obxectivo da ecoetiqueta: (i) produtos, (ii) empresas 
ou (iii) sectores. 

 



 

 

Figura 2. Criterios para caracterizar os diferentes tipos de Ecoetiquetas. 

Exemplo I: Ecoetiqueta Enerxética Europea 

No ano 1989 a Comisión Europea desenvolveu unha iniciativa para contribuír ao aforro 
enerxético a través da etiquetaxe enerxética1. O propósito desta medida era informar 
aos clientes do consumo de enerxía do electrodoméstico no momento da súa utilización, 
tanto na forma de uso da enerxía, eficiencia e custos desta. A Figura 3 mostra os criterios 
fundamentais desta  ecoetiqueta. 

A normativa sobre etiquetaxe enerxética de electrodomésticos entrou en vigor en 
España no ano 1994. As etiquetas teñen unha parte común que fai referencia á marca, 
denominación do aparello e clase de eficiencia enerxética; e outra parte que varía duns 
electrodomésticos a outros, e que fai referencia a outras características, segundo a súa 
funcionalidade: por exemplo, a capacidade de conxelación para frigoríficos ou o 
consumo de auga para as lavadoras. 

O sistema de etiquetaxe ten as seguintes características: 

                                                        
1 DIRECTIVA 2003/66/CE DA COMISIÓN de 3 de xullo de 2003 pola que se modifica a Directiva 94/2/CE, 
pola que se establecen as disposicións de aplicación da Directiva 92/75/CEE do Consello no que respecta 
á etiquetaxe enerxética de frigoríficos, conxeladores e aparellos combinados electrodomésticos 



 

o É obrigatorio para electrodomésticos como frigoríficos, conxeladores, lavadoras, 
secadoras, lavalouzas e secadoras de uso doméstico. 

o Existen sete clases de etiquetas enerxéticas que se tipifican, en función dos 
consumos eléctricos en diferentes cores e con letras do abecedario da A (que se 
corresponde á clase máis eficiente) hasta la G (vinculada a la menos eficiente) 

o As etiquetas só son comparables dentro dun mesmo grupo de 
electrodomésticos. 

 

Figura 3. Ecoetiqueta de eficiencia enerxética. 

 

Exemplo II: Rainforest Alliance Certified™ 

Os produtos que exhiben o selo orixínanse – ou conteñen ingredientes que proveñen – 
de fincas ou bosques certificados Rainforest Alliance (Figura 4). Estas fincas ou bosques 
son administrados de acordo con rigorosos criterios ambientais, sociais e económicos 
deseñados para conservar a vida silvestre, protexer os solos e as vías acuáticas, asegurar 
o benestar dos traballadores, as súas familias e as comunidades locais, así como mellorar 
os medios de vida para lograr a verdadeira sustentabilidade a longo prazo. 



 

 

Figura 4. Características da Certificación Rainforest Alliance 

 

As explotacións que desexan obter a certificación Rainforest Alliance son auditadas 
regularmente, tal que aseguren: 

o Manter ou aumentar a cobertura boscosa 

o Conservar a calidade do solo e previr a erosión 

o Reducir o uso de compostos químicos 

o Protexer a vida silvestre 

o Asegurar o benestar dos traballadores e as súas familias facilitando o acceso 
á educación e a atención en saúde 

 

Varios produtos de Latinoamérica que se exportan a Europa teñen este selo. Por 
exemplo, banana (Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú 
ou República Dominicana), cacao (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México ou 
Perú) ou café (Brasil, Colombia, Honduras, México ou Perú). 

 



 

Un consumidor responsable debe definir primeiramente as súas necesidades e en 
segundo lugar optar por aqueles produtos que, co menor impacto ambiental, fomenten 
o desenvolvemento socioeconómico da área onde se producen e consumen. 

 

Artigo orixinal publicado en The Conversation: https://theconversation.com/consumo-
responsable-guia-basica-para-interpretar-las-ecoetiquetas-170380 

 


