




















Operações



Sistema de Gestão Ambiental, de acordo com a norma ISO 14001 e EMAS

Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, OHSAS 18001    

Sistema de Gestão de qualidade, 

ISO 9001:2000, ISO 17025

Sistema de Segurança Alimentar, BRC/IoP

Sistema de Gestão de Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação, NP 4457

Certificações



Harmonia



PORTICUS ŒCOLOGICUS
Política Ambiental

A Renova e a Natureza



1. Proteger o sistema ecológico e usar os recursos naturais e a energia de 
forma cuidadosa

PORTICUS ŒCOLOGICUS

PORTICUS ŒCOLOGICUS



2. Promover novos desenvolvimentos tecnológicos e aplicações que não 
tenham um impacto negativo no Ambiente

PORTICUS ŒCOLOGICUS



3. Desenvolver a consciência da proteção do Ambiente em cada um dos 
membros da Renova

PORTICUS ŒCOLOGICUS



4. Fortalecer a interação com os cidadãos e a comunidade 

PORTICUS ŒCOLOGICUS



Como materializamos estes conceitos ?

A Renova e a Natureza



As Florestas Virgens são grandes “armazéns” de vida e biodiversidade 
que têm sido destruídos a um ritmo acelerado

A Renova e a Reciclagem



A “Floresta Urbana” é uma fonte abundante de recursos…

A Renova e a Reciclagem



A prudente utilização dos recursos que a terra nos dá é uma questão ética a 
que damos toda a relevância

O Almonda



Reutilizamos no processo parte da água tratada nas nossas ETAR

A água

A água



Recorremos a novos métodos de tratamento para  uma utilização eficiente 
das fibras de celulose



Investimos na redução dos materiais de embalagem



Esforçamo-nos por encontrar as soluções mais corretas para todos os resíduos 
produzidos na fábrica...



Gestão inteligente dos percursos procurando reduzir os movimentos em vazio

Eficiência máxima



As energias renováveis fazem parte do nosso ADN. Desde os tempos da energia 
hídrica até aos atuais estudos para implementação de solar fotovoltaica

Energias renováveis



Cogeração de elevada eficiência



Recolha seletiva nos nossos escritórios



Alguns comentários

Pedro Pinto (1º ano)
“Nós vimos os robôs e as máquinas faziam papel higiénico.
Nós fomos lanchar na relva e fomos ao parque e comprámos gelado no café e eu 
comprei o perna – de –pau. Eu gostei do gelado.
Nós fomos à fábrica do papel e chamava-se Renova e era bonita.
Nós vimos a água suja, a água limpa e vimos a reciclagem.”

Em cada ano somos visitados por crianças e estudantes 
oriundos de mais de 150 escolas de todo o país

= 10 000 visitas /ano    

Comunicamos as vantagens da reutilização, redução e 
reciclagem de materiais, bem como as poupanças de 

consumo de energia

Abertura à comunidade



Produtos inspiradores da mudança social e ambiental necessárias para um mundo 
melhor

Produtos em que aplicamos conceitos de eco-conceção e análise do ciclo de vida dos 
materiais

Papel 100% reciclado 

Materiais de embalagem reduzidos e recicláveis

Matérias primas locais

Eco produtos



RenovaGreen  Bio 







Produtos inspiradores de mudança



Produtos inspiradores de mudança



“Quando a gente ama, é claro que a  gente cuida ! “


