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BEM-VINDO AO SELO LCBA

Este guia apoiará os projetos avaliados pela União

Europeia com impacto ambiental positivo a utilizar

o selo da LCBA da melhor forma possível

para divulgar o projeto, evidenciando o impacto

ambiental positivo e mensurável deste.

Este guia definirá o significado do Selo LCBA e 

demonstrá como utilizá-lo em

materias promocionais.



Este certificado constituirá um elemento essencial dos esforços da LCBA na
promoção e no reconhecimento do processo de transição verde empreendido
pelas empresas sul-americanas. Desde o lançamento do projeto em setembro
de 2020, a LCBA tem apoiado a aceleração de projetos de transferência de 
tecnologia verde entre PMEs europeias e empresas do Brasil, Canadá, Chile, 
Colômbia, México e Argentina.

A concessão do selo a projetos que chegam à sua fase de implementação
representa a oportunidade de divulgar os esforços das empresas feitos na
busca por um futuro mais sustentável.

O selo representa a visão e o percurso feito para a sustentabilidade baseado
na melhoria constante e na responsabilidade compartilhada por parte das 
empresas da América do Sul.

Este guia foi criado para assegurar que o selo será utilizado de forma coerente
e precisa, de modo que permaneça um símbolo consagrado demonstrando a 
transição verde.

UM SÍMBOLO PARA A TRANSIÇÃO VERDE

Um certificado 
demonstrando a obtenção 
do impacto ambiental 
positivo.



INTRODUÇÃO AO SELO

Selo oficial da LCBA

Qual é o reconhecimento da certificação da LCBA?

O selo confirma o compromisso do projeto ao cumprimento de 
todas as condições avaliadas, certificando um impacto ambiental
positivo de acordo com os valores estimados da redução de 
emissões de carbono, redução de desperdícios de resíduos ou
produção de energia renovável, detalhados na carta de 
certificação fornecida pela LCBA.

Quem deve utilizar o Selo da LCBA?

O selo é concedido a projetos com um contrato certificado
legalmente oficial (LBC) que tenham recebido a carta de 
certificação da LCBA.

Ambas as partes, o fornecedor europeu de tecnologia e a 
empresa latino-americana envolvida no projeto, podem utilizaro 
Selo ao se referirem ao projeto em questão.

Quando pode ser utilizado o Selo?U
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Como utilizar o Selo?

O uso do Selo é voluntário, porém somente permitido para um projeto
previamente aprovado pela LCBA. 

Utilize-o para promover seu projeto nos seguintes formatos:

Materiais de marketing relacionados ao projeto que carrega o Selo.

Nesses materiais, se possível, o selo deve ser acompanhado de uma referência
ao site do programa para mais informação: link.

No caso de materiais em vídeo, o URL onde o vídeo é hospedado pode ser 
incluído (por exemplo, descrição do vídeo no YouTube, website, e-newsletter, 
etc.).

Comunicações corporativas sobre o projeto e referências em mídias sociais. 
Sempre que possível para aumentar a visibilidade, incentivamos as empresas a 
identificarem as mídias sociais da LCBA.

Quando o Selo é exibido no site das empresas em questão, este deve estar em 
uma seção específica referente ao Projeto e não na página inicial.

Para qualquer outro uso, por favor entre em contato com a equipe da LCBA.

A DIVULGAÇÃO DO SELO
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QUEBRA DE CORES

Versão verde e branca Verde, versão em cor única Versão em branco invertido

RGB 255 255 255 
CMYK 0 0 0 0 
Hex #FFFFFF

RGB 99 188 70
CMYK 47 0 63 26
Hex #63bc46

RGB 8 80 153
CMYK 95 48 0 40
Hex #085099
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ZONA DE EXCLUSÃO

Colocação

Para garantir que o Selo LCBA não seja comprometido, ele deve ficar
sozinho sem elementos concorrentes (texto, gráficos ou imagens).

O selo nunca deve ser exibido em uma posição onde possa ser 
confundido com o nome de uma empresa ou de qualquer forma que 
implique o apoio de outras iniciativas não aplicáveis ao projeto LCBA. 
O Selo LCBA deve ser exibido de forma destacada para maximizar a 
visibilidade e o reconhecimento deste.

Zona de exclusão

Para garantir o maior impacto visual do Selo LCBA, uma área livre 
mínima deve ser mantida ao seu redor, como visto na ilustração
mostrada. Nenhum outro elemento concorrente deve aparecer neste
espaço.

Idiomas

O Selo estará disponível em inglês, espanhol e português.

Exclusion zone
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Tamanhomínimo

O Selo LCBA nunca deve ser exposto

em um tamanho menor do que 13mm.

Tamanho mínimo 13mm

(Não à escala)

TAMANHO MÍNIMO
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