
 
VISITA DE ESTUDO À FÁBRICA DA RENOVA 

 

No dia 20 de fevereiro os alunos do 12º L1 e do 9ºC visitaram a fábrica de papel do Almonda S.A. – RENOVA, no âmbito das 

disciplinas de Geografia, Economia, Ciências Naturais e do Programa Eco-Escolas. 

 
Ficámos surpreendidos com a dimensão comercial e empreendedora desta empresa portuguesa, mas comprovamos, mais 

uma vez, que a RENOVA contribui como empresa para a preservação do ambiente, reciclando o papel.  

 

Este papel é recolhido em vários pontos do nosso país e novamente transformado nesta fábrica.  

A água utilizada na produção da pasta de papel sofre também tratamento, sendo 40% devolvida ao rio e a restante volta a 

ser utilizada em várias aplicações no funcionamento da empresa. 

 

 

Observação da nascente do Almonda,  onde foi construída a fábrica 1 

 

Para quem quer ficar a saber um pouco mais... 

A Renova  é uma marca internacional de produtos de consumo descartáveis à base de celulose. Foi fundada em 1939, 

sendo ainda hoje constituída por capitais privados portugueses, tal como na sua origem. Está presente em dezenas de 

países. 

Os seus principais mercados de actuação são: Portugal, Espanha, França, Bélgica e Angola, ao que se somam uma série 

de outros mercados, do Japão aos EUA, passando por Singapura. 

O seu nome e localização têm forte raízes históricas, localizando-se junto à nascente do Rio Almonda (no Parque Natural 

da Serra de Aire e Candeeiros), fonte de uma condição prévia à produção de papel: a água. 

Presente nos cinco continentes, a marca funde-se e cresce entre raízes tradicionais e uma necessidade de inovação que 

continuamente aprofunda. 

Líder de produtos de marca em Portugal, a Renova continua a apostar em novas soluções para responder às expectativas 

e necessidades do consumidor, seguindo o lema: Para um novo bem-estar do corpo, do espírito e dos sentidos. 

A empresa tem em Portugal as suas principais competências de gestão, desenvolvimento e produção, nomeadamente 

duas unidades industriais de grande dimensão nas quais trabalham cerca de 650 pessoas. Detém filiais comerciais em 

Madrid, Paris e Bruxelas. 

A Renova reconhece a importância da natureza e desenvolve esforços no sentido de a proteger. 

Promove o desenvolovimento sustentável, através de um sistema de gestão ambiental, ou seja, um sistema 

organizacional que garante a implementação das medidas de protecção do ambiente. Este sistema é auditado por 

entidades externas e independentes à organização. 
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