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Oney Bank assume compromisso com o Acordo de
Paris e une-se à Origo para um consumo de
eletricidade 100% verde
O Oney Bank, especialista em soluções de pagamento, crédito ao consumo e experiência de compra,
anuncia a sua primeira colaboração com a Origo, uma fornecedora de Garantias de Origem de
eletricidade renovável, com o objetivo de contribuir para acelerar a diminuição da pegada carbónica.
Esta decisão permite ao Oney Bank cobrir 100% do consumo de eletricidade do Grupo e das suas
subsidiárias1 como é o caso do Oney Bank – Sucursal em Portugal, em todo o mundo com energias
renováveis, através do sistema de Garantias de Origem.
O compromisso do Oney com o Acordo de Paris para as Alterações Climáticas
Consciente dos desafios climáticos, o Oney Bank está empenhado em respeitar os compromissos
assumidos no Acordo de Paris e para tal realizou uma avaliação internacional da sua pegada de carbono,
definiu formas de a reduzir e planos de ação associados a quatro eixos: mobilidade, compras, tecnologias
de informação e energia.
Neste ponto da energia, há vários anos que o Oney Bank tem vindo a sensibilizar as suas equipas para a
adoção de comportamentos responsáveis, a fim de limitar emissões relacionadas com a eletricidade. Isto
refletiu-se nos resultados das ações de sensibilização que levaram a uma redução de 21% no consumo de
eletricidade média anual (em kWh) entre 2018 e 2019. Para ir mais longe e reduzir as emissões de CO2
relacionadas com o seu consumo de eletricidade, o Oney optou ainda por utilizar garantias energéticas para
assegurar o consumo de energia verde.
Dario Coffetti, Diretor Geral do Oney Bank em Portugal refere: "Esta parceria permite-nos reduzir a nossa
pegada de carbono, que é um objetivo totalmente alinhado com as iniciativas do Grupo, ao nível da
responsabilidade social e ambiental, que visam respeitar os compromissos do Acordo de Paris para
podermos também contribuir para o desenvolvimento de um mundo mais sustentável.”
Redução do consumo de energia: uma parceria inovadora e uma abordagem pragmática com a Origo
Desde 1 de janeiro de 2021, que o Oney Bank tem vindo a trabalhar com a Origo, uma empresa francesa
pioneira no seu setor, reconhecida e autorizada a negociar, comprar e fornecer Garantias de Origem no
mercado europeu da energia em nome dos seus clientes.
Concretamente o Oney Bank comunica o seu consumo real de eletricidade no ano de 2020 à Origo, que
compra o volume equivalente em Garantias de Origem a partir da produção de energia renovável (eólica,
solar, hidráulica, excluindo biomassa). Através destas Garantias de Origem, o Oney garante que o seu
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Exceto em Espanha, onde o consumo de energia deste país será coberto a partir de 2022 para consumo 2021 devido à evolução
dos regulamentos em curso.

consumo total de eletricidade em MWh (MegaWatt-hora) foi produzido e injetado na rede elétrica através de
energias renováveis. Com este processo pragmático o Oney cobre 100% do seu consumo de
eletricidade a partir de fontes de energia renováveis e apoia o desenvolvimento da energia eólica,
solar e hidráulica.

Oney: Por um mundo mais justo, humano e sustentável
Desde a sua criação, o Oney Bank orientou sempre o seu negócio na base do respeito pelos seus
clientes, parceiros, colaboradores e pelo meio ambiente. Esta preocupação resultou na adoção de uma
estratégia social por um mundo mais justo, mais humano e mais sustentável.
Esta estratégia, integrada no modelo de negócio do Oney, está associada a compromissos específicos
baseados em quatro áreas-chave de foco, que visam contribuir ativamente para as mudanças
necessárias que a empresa está a fazer:
•
•
•
•

Promover o “melhor consumo” para todos.
Reduzir a pegada de carbono para cumprir os compromissos da COP21.
Garantir a empregabilidade dos talentos Oney, para que cada um consiga construir o seu próprio
caminho.
Fazer da transformação digital uma força na melhoria da qualidade das relações humanas.

_________________________
Sobre o Oney Bank - Somos um banco diferente que nasceu do setor do retalho e cuja expertise tem sido desenvolvida
ao longo de 35 anos, com o objetivo de projetar soluções de pagamento e de serviços financeiros inovadores. Cada dia,
os nossos 2600 colaboradores, em todo o mundo, ajudam a reinventar a banca, em prol de uma relação mais humana e
tendo como missão ‘dar a cada um a liberdade de ser e de agir’. Com os nossos 550 parceiros de comércio físico e de
comércio eletrónico, apoiamos projetos de 7,8 milhões de clientes em 12 países, para que tenham uma experiência de
compra memorável, tanto em loja como online. Em Portugal estamos presentes desde 1994 e contamos com
aproximadamente 400 colaboradores. Desde 22 de outubro de 2019, temos dois acionistas: o BPCE com 50,1% e a Auchan
Holding com 49,9% no capital do Oney Bank.
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