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Furacões em 2017



“Bonjour Dame Nature, j’aimerai

faire un contrat avec vous”

Michel Serres

“Bom dia Natureza, gostaria de 

fazer um contrato contigo”



PORTICUS 

ŒCOLOGICUS



Sistema de gestão organizacional que assegura a

implementação de medidas para proteger o meio ambiente

em consonância com os compromissos do nosso.

PORTICUS ŒCOLOGICUS
Renova eco-politica



A eco política da Renova, anunciada no Símbolo de Nice e tornada pública em

Junho de 1993, materializa o nosso desejo de, como organização, participar na

proteção do Ambiente Global.

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

cuidadosa

2. Promover novos desenvolvimentos tecnológicos e aplicações que não tenham

um impacto negativo na Natureza

3. Desenvolver a consciência da proteção do ambiente em cada um dos

membros da RENOVA

4. Fortalecer a interação com os cidadãos e a comunidade





Gama de produtos Toalhas de Mão Zig-zag

Papel Higiénico

jumbo

Papel higiénico 

12 rolos

Guardanapos

Tipo A



Todos os produtos da gama, resultam de processos de fabrico certificados, segundo

as normas mais exigentes em matéria de meio ambiente, segurança e saúde, bem

como da qualidade (ISO 14001 e EMAS, OSHAS 18001; ISO 9001), para além da

utilização de pasta certificada ou obtida a partir de florestas controladas.



A atribuição do Rótulo Ecológico da União Europeia reflete a atitude da Renova em
promover produtos com um impacto ambiental reduzido durante o seu ciclo de
vida, contribuindo desse modo para a utilização eficiente dos recursos e para um
elevado nível de proteção do ambiente.

O logo significa que um organismo público e independente, comprovou que os
produtos cumprem rigorosos critérios ambientais definidos a nível europeu.

Ajuda os consumidores a identificarem os produtos e serviços que mais respeitam o
ambiente.



Matérias-primas

recicladas e certificadas



Redução do impacto ambiental 

durante todo o ciclo de vida do 

produto.

Matérias-primas locais



Preferência pela utilização de matérias-

primas químicas mais concentradas.

• Menos água

• Menos energia

• Menos embalagem

• Menos resíduos

• Menos camiões

• Menos emissão CO2



Redução do risco para a saúde humana, danos 

ambientais ou riscos relacionados com o  uso de 

produtos químicos.



Baixo consumo de água

Processo de reutilização da água, tratada através da nossa estação de tratamento
de águas residuais



Baixa poluição das águas



Uso de gás natural como combustível,  fonte de energia 

mais limpa quando comparado com outros combustíveis 

fósseis



RENOVA

• Produção combinada de calor e electricidade

• Redução da emissão de gases de efeito estufa

• Produção de eletricidade de alta eficiência

• Optimização do consumo de energia

Cogeração

ELECTRICIDAD
E

AR QUENTE STEAM ÁGUA 
QUENTE



O que é o FSC?

O Forest Stewarddship Council (FSC) é uma organização não
governamental independente, sem fins lucrativos, criada para
promover uma gestão ambiental apropriada, socialmente
benéfica e economicamente viável da floresta mundial.

Visão

Satisfação dos direitos e necessidades sociais, ecológicas e
económicas da geração atual sem comprometer os das gerações
futuras.

Missão

Promover uma gestão ambiental adequada, socialmente benéfica
e economicamente viável das florestas do mundo inteiro.



O FSC proporciona a ligação entre a floresta e o utilizador final, assegurando que os
produtos com a marca FSC cumprem critérios e princípios que incluem elevados
benefícios sociais e ambientais.

Ao promover uma gestão florestal ambiental e socialmente benéfica, o FSC ajuda, 
tanto as comunidades locais, como a sociedade em geral, a desfrutar dos 
benefícios de longo prazos resultantes de uma gestão florestal responsável. 



Uma gestão ambientalmente adequada, assegura a proteção e preservação da
biodiversidade, a produtividade e os processos ecológicos da floresta.

Uma gestão florestal socialmente benéfica ajuda tanto a população local, como a
sociedade em geral a disfrutar de benefícios a longo prazo, incentivando ainda a
população local a manter os recursos florestais e a aderir a planos de gestão.

Uma gestão florestal economicamente viável significa que as intervenções florestais
são estruturadas e geridas de forma a serem suficientemente rentáveis, sem
gerarem lucros financeiros à custa dos recursos florestais , dos ecossistemas ou das
comunidades envolvidas.



A escolha da etiqueta FSC Mix permite adicionar à utilização de matérias primas
com a certificação FSC, matérias primas não certificadas. No entanto, a a matéria
prima não certificada tem que respeitar as normas de fibra recuperada ou de fibra
proveniente de florestas controladas.

Para isso, é necessário termos um certificado FSC de Chain-of-Custody (Cadeia de
Custódia – CoC).

A norma CoC exige um maior controlo da matéria prima não certificada. Todas as
fibras utilizadas no fabrico de produtos certificados FSC, tem de ser provenientes de
fontes controladas



O processo de 
certificação do 
CoC é feito à 

cadeia completa, 
desde o controlo da 

fonte até ao 
produto final.





Guardanapos Renova Love & 

Action Tipo A 

• SAP 200081091

• 36 maços/caixa

• 90 guardanapos/maço

• Dimensão guardanapo: 33x33 cm

• EAN 5601028027595

• DUN 15601028027592





Papel Higiénico Renova Love & 

Action 12 rolos  

• SAP 200081074

• 9 embalagens/saco

• 12 rolos/embalagem

• Nº serviços/rolo: 130

• EAN 560102827564

• DUN 15601028027561





Papel Higiénico Jumbo Renova Love & 

Action 12 rolos  

• SAP 200081020

• 12 rolos/embalagem

• Comprimento/rolo: 90 m

• EAN 560102827533



Toalhas de Mão Renova Love & Action

Zig-Zag

• SAP 200081152

• 15 maços/caixa

• 180 toalhas/maço

• 2 folhas

• Dimensão toalha aberta: 210x215 mm

• DUN 15601028027585
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Um estudo recentemente divulgado pela Nielsen revela que os 
consumidores valorizam as atitudes e comportamentos das 
marcas e estão realmente dispostos a pagar mais por marcas 
comprometidas com a diversidade e a sustentabilidade.

Bom trabalho!


