
FECO2: FERRAMENTAS PARA A 
DESCARBONIZACIÓN. MEDICIÓN DA 
PEGADA DE CARBONO EMPRESARIAL.
Xornada informativa sobre ferramentas de medición 
da pegada de carbono e fomento da descarbonización 
empresarial realizada co patrocinio da Deputación da Coruña.

DATA DE CELEBRACIÓN E INSCRICIÓN
A xornada terá lugar o vindeiro 18 de Decembro de 2018, de 
10:00 horas a 13:00 horas, na sala Torrente Ballester do Hotel 
Odeon Sercotel (Ctra. Castelao, 17. Polígono de A Gándara. 
Narón).

Para inscribirse, é preciso enviar un email a info@empresarios-
ferrolterra.org e indicar nome, apelidos, empresa e datos de 
contacto (email e teléfono)



A URXENCIA DA DESCARBONIZACIÓN
O obxectivo da presente xornada é o de formar ás empresas na temática da 
pegada de carbono e das ferramentas que xa existen neste eido.  Asimesmo,, 
servirá para realizar a  presentación da Guía de boas prácticas para a medición 
da pegada de carbono e descarbonización empresarial, e do seu espazo web.

Trátase dunha ferramenta para coñecer as vantaxes que ten para as 
empresas unha correcta planificación e xestión da súa pegada de carbono 
e xerar menos CO2, proporcionar aforros en custes, aportar unha distinción, 
polo seu compromiso de respeto do medio ambiente e loita contra o cambio 
climático e facilitar o cumprimento das obrigas para poder acceder a 
determinados contratos coa administración pública.

DIRECCIÓN

Punta Arnerla, s/n. 
Edif. Usos Múltiples,
2ª Planta, 
15405 Ferrol, C

CONTACTO

Teléfono | 981 33 33 05  
info@empresarios-ferrolterra.org
www.empresarios-ferrolterra.org



10:00 horas:

Presentación da Xornada a 
cargo de D. José Ramón Franco, 
presidente da Asociación de 
Empresarios Ferrolterra (AEF) e   
D. Jose Manuel Pequeño, 
Deputado e Infraestructuras 
Viarias, Vías 
e Obras e Medio Ambiente da 
Deputación da Coruña.

10:15 horas: 

“Un correcto enfoque enerxético 
nas empresas: ISO 50001”. A 
cargo de D. Ramón Paz, Director 
de FENIX ENERXÍA.

10:40 horas: 

“Sistemas de xestión para 
a medición e minimización 
da pegada de carbono: ISO 
14001:2015, GHG Protocol, a 
ISO 14064-1 ou a PAS 2050”.   

D. Victor Coira, representante da 
Certificadora EQA

11:10 horas: 

“Ferramentas para a posta en 
marcha dun plan para reducción de 
emisións na empresa: o proxecto 
FECO2”. A cargo de D. Nicolás Iván 
Vaqueiro Gradín, de SINERXIA 
CONSULTORA.

11:45 horas: 

“A pegada de carbono dende 
a perspectiva de xénero”. Dna. 
Arancha Mañas, (PMA Nutrigras) 
representante do colectivo 
EMPRESARIAS GALICIA

12:10 horas:

Mesa Redonda: “A pegada de 
carbono como obxectivo social e 
medio ambiental das empresas”.

Modera D. David Sobral Pidre 
(Federación Galega de Parques 
Empresariais FEGAPE). Intervirán:

X D. Oriol Sarmiento é presidente 
do Consello Galego de Enerxías e 
Decano del Colegio de Ingenieros 
Industriales de Galicia, enxenieiro 
da empresa ELINSA e editor da 
revista DINAMO TËCNICA.

X Representante da Asociación de 
Empresarios Ferrolterra.

X Dna. Raquel Sedes, representante 
da empresa Metal Ferrol.

13:00 horas:

Clausura da Xornada

PROGRAMA DA 
XORNADA




