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Sta. Maria da Feira
4505-602 Sanguedo
TEL: 227 474 110 | FAX: 227 474 111 

GERAL
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LICENCIAMENTOS
ALVARÁ DE LICENÇA PARA OPERAÇÃO DE GESTÃO DE RESÍDUOS

A empresa Renascimento está licenciada pelas entidades competentes 
para a gestão e para o tratamento dos vários fluxos específicos de resíduos.

ALVARÁ DE TRANSPORTE

Alvará para o exercício da actividade de transporte por conta de outrem, 
emitido pelo Ministério do Equipamento Social, Direção Geral de 
Transportes Terrestres.

CERTIFICAÇÕES
A empresa Renascimento está certificada em Qualidade, Ambiente e 
Segurança pelas normas pela ISO 9001, ISO 14001 e OSHAS 18001, 
tendo como âmbito a prestação do serviço nas instalações do cliente, o 
transporte e a gestão dos resíduos em todas as suas unidades.

PARCERIAS
Dispomos de várias parcerias com entidades gestoras de forma a 
proporcionar uma solução global de gestão de resíduos a nível nacional.

VALORCAR - Sociedade de Gestão de Veículos em Fim de Vida;
SPV - Sociedade Ponto Verde;
VALORPNEU - Sociedade de Gestão de Pneus;
AMB3E, ERP PORTUGAL e ECOPILHAS - Sistema Integrado de Gestão 
de Resíduos e Equipamentos Elétricos e Eletrónicos e Pilhas;
SOGILUB - Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes 
Usados;
FIMET - Fileira Metal.
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Dias úteis:
08h30 - 13h00 e das 14h00 - 17h30

Sábados só na Zona Centro:
08h30 - 13h00 | VFV: 08h30 - 12h00

RENASCIMENTO
O nosso Processo

UNIDADE DA ZONA SUL 
Zona Industrial de Algoz 
(Pavilhão 3) 
Faro - Silves 
8365-907 Algoz 
TEL: 282 570 030 | FAX: 282 570 031 GESTÃO AMBIENTAL

Um desafio para o Futuro



FILTRO
ECO

RENASCIMENTO
Gestão Global de  Resíduos

Renascimento - Gestão e Reciclagem de Resíduos, Lda, é uma 
empresa vocacionada para a Gestão Ambiental, sendo uma 
referência no mercado da gestão global de resíduos, sobretudo 
pela originalidade da sua postura. Sendo a sua cultura 
empresarial, os seus serviços e o seu sólido código de ética a 
base do desenvolvimento de uma filosofia de gestão orientada 
para a procura das melhores soluções para os seus clientes e 
parceiros, possuíndo uma política de gestão integrada.

Trabalhamos para promover soluções de gestão 
de resíduos sustentáveis, através de tecnologia, 
talento e agilidade, maximizando o valor para os 
nossos clientes, acionistas e sociedade em geral.  

Áreas de Negócio
RENASCIMENTO

Sabia que...
Temos disponíveis para si um conjunto de 1500 
contentores, uma frota de 50 viaturas pesadas e 
uma equipa jovem e especializada!

Resíduos de Construção e Demolição (RCD) - A área de negócio de Reciclagem de 
Resíduos de Construção e Demolição da Renascimento é suportada pela 
experiência da empresa e pelas infraestruturas existentes, que têm como 
principal objetivo a definição de uma estratégia que permita à empresa e aos 
seus clientes atingir elevadas metas de reciclagem e reutilização de resíduos.

Metais Ferrosos e Não Ferrosos de Várias Origens - Estes resíduos de metal 
são sujeitos a processos de triagem, processamento, acondicionamento e 
encaminhamento e para a indústria recicladora.

Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico (REEE) - A Renascimento funciona 
como centro de receção de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e como 
unidade de tratamento e valorização, que visa maximizar a sua reciclagem e 
reutilização.

Resíduos Industriais Não Perigosos (RIB) - A Renascimento gere resíduos 
industriais banais, equiparados a urbanos. Estes são sujeitos a processos de 
triagem, processamento, acondicionamento para reciclagem, CDR e ou aterro 
industrial.

Resíduos Industriais e/ou Perigosos (RIP) - A Renascimento gere resíduos 
perigosos de várias tipologias.
Estes são sujeitos a processos de triagem, processamento, acondicionamento e 
encaminhamento para reciclagem, CDR e ou aterro industrial.

Combustível Derivado de Resíduos (CDR) - A área de negócio do Combustível 
Derivado de Resíduos consiste na valorização de resíduos aparentemente não 
valorizáveis, com elevado poder calorífico, dando origem a um Combustível 
Derivado de Resíduos, cujo destino é a valorização energética.

Acondicionamento, Recolha e Transporte de Resíduos  - Os serviços de recolha 
e transporte de resíduos perigosos e não perigosos da Renascimento 
desenvolvem-se de acordo com planos operacionais que visam otimizar os 
recursos disponíveis em questões de espaço, cumprimento da legislação, 
equipamentos e recursos humanos.

Descontaminação de Solos e Lamas - A área de descontaminação/reabilitação de 
solos constitui um pilar de intervenção da Renascimento, colocando à disposição 
dos clientes, parceiros e outras partes interessadas soluções adequadas e eficientes 
e em conformidade com as exigências legais e de segurança.

Remoção de Fibrocimento com Amianto - A Renascimento encontra-se preparada 
tecnicamente em conjunto com os seus Parceiros para a remoção, transporte e 
encaminhamento para tratamento de resíduos de fibrocimento contendo amianto, 
dispondo para tal de todas as condições necessárias para a realização de cada tipo 
de intervenção. 

Destruição de Documentação e Abates Fiscais para Empresas - O nosso serviço de 
destruição de materiais garante aos nossos clientes tranquilidade, confidencialidade 
e segurança nos abates fiscais de bens, imobilizados ou resíduos. A destruição dos 
seus stocks, documentação, produtos fora de prazo ou matérias primas obsoletas, é 
efetuada de uma forma rápida e eficiente, podendo ser assistida pelo cliente e/ou 
pela alfândega e finanças.

Reciclagem e Abate de Veículos em Fim de Vida (VFV) - A Renascimento funciona 
como centro de recepção de VFV dispondo ainda de centros de abate de viaturas em 
fim de vida que estão munidos de toda a tecnologia necessária à descontaminação 
e ao desmantelamento das viaturas tendo como objectivo maximizar a reutilização 
e reciclagem.

Eco Filtro (Limpeza de Filtros de Partículas) - O Eco Filtro é novo serviço de 
reabilitação de filtros FAP em Portugal. Trata-se de um serviço inovador, ecológico e 
com garantia. Este processo de reabilitação de FAP’s distingue-se dos restantes 
pelas garantias que asseguramos:

• Serviço de qualidade certificado 
pelas associações nacionais do 
ambiente e do consumidor

• Melhor relação preço / qualidade

• Garantia de um ano ou 60.000 km

• Processo de reparação inovador 
garantindo a proteção do filtro e o 
cumprimento da lei associada

•

• Em termos de instalações próprias, a empresa 
possui 3 unidades, uma em Lisboa, concelho de 
Loures, outra no distrito de Faro, Algoz e outra no 
Norte do país, em Sta. Maria da Feira.


