


Sustentabilidade
e o Design Circular

A SUSTENTABILIDADE e o DESIGN CIRCULAR são temas que 
fazem parte do dia-a-dia da Fenabel. Através da busca contínua 
por novas formas, podemos fornecer produtos mais sustentáveis 
aos nossos clientes, construindo um futuro melhor para todos.

Estamos determinados em ajudar a construir um futuro melhor, 
e muito entusiasmados por cada vez mais empresas terem a 
mesma preocupação.

Junte-se a nós!



Política
Qualidade e 
Ambiente

Na Fenabel existe um controlo rigoroso da qualidade em tudo o 
que fazemos.

Estamos certos de que só através da garantia de qualidade dos 
nossos produtos, nos poderemos afirmar no mercado.

Para isso, implementamos continuamente as seguintes políticas:

• Atuar sempre no interesse dos nossos clientes;

• Identificar as reais necessidades dos nossos clientes;

• Desenvolver produtos de valor acrescentado para os nossos 
clientes, de modo a proporcionar maior diferenciação;

• Ser eficiente para rentabilizar custos de produção e assim 
sermos competitivos;

• Cumprir, integralmente, os níveis de qualidade fixados; 

• Melhorar, sistematicamente, os processos de produção e a 
preservação da biodiversidade;

• Estabelecer rever objetivos e metas, considerando os 
impactos ambientais para garantir um desenvolvimento 
sustentável e uma melhoria contínua;

• Proteger o ambiente, incluindo a prevenção da poluição e a 
preservação da biodiversidade;

• Diminuir a pegada ecológica, reduzindo o consumo de 
água, energia, combustíveis, matérias-primas e produtos 
químicos, através de um uso mais racional;

• Reduzir a produção de resíduos através da reutilização, 
seleção e reciclagem, dando-lhes destinos finais mais 
sustentáveis;

• Consciencializar e formar colaboradores, fornecedores e 
parceiros para as melhores práticas ambientais.



Fenabel por um futuro 
melhor

A Fenabel tem como objetivo fornecer produtos de alta qualidade, 
seguros e com menor impacto ambiental. 
Implementámos várias medidas na cadeia de produção e fornecimento 
a pensar na melhoria do meio ambiente, através de uma maior 
eficiência de recursos, de energia e da reciclabilidade dos materiais.

As emissões resultantes do processo produtivo 
são tratados, retidos e filtrados antes de serem 
lançados na atmosfera.

As embalagens usadas para envio e 
acondicionamento dos nossos produtos são 
recicláveis.

Zero desperdício de madeira.
Toda a madeira é reaproveitada para segunda e 
terceira necessidade/vida. 
Sendo utilizada para componentes, aquecimento 
de onde as cinzas podem ser usadas na 
agricultura biológica.

Parte da nossa energia é obtida dos painéis 
solares instalados no topo das nossas instalações.
Com estes, a Fenabel consegue os seguintes 
benefícios ambientais.  

261.17 
toneladas de Carvão 

padrão salvo

310.14 
toneladas de CO2 

evitado

424 
árvores equivalentes 

plantadas

Porque acreditamos que a sustentabilidade é uma 
questão pertinente, a Fenabel oferece-lhe uma 
variedade de tecidos sustentáveis e reciclados, 
para que possa manter o seu projeto de interior 
design com estilo e amigo do ambiente.



A temática da sustentabilidade não é apenas um certificado 
ou um manual a ser seguido, é um processo intrínseco ao 
plano produtivo e ao produto.

A par das grandes aplicabilidades e ajustes feitos ao longo 
do processo criativo e produtivo, a sustentabilidade tem de 
perdurar para além disso, e considera um plano a longo prazo 
de Economia Circular. Para isso, a Fenabel participou num 
programa de capacitação e transformação, em parceria com o 
LNEG, IAPMEI e APA, chamado CIRCO HUB Portugal.

Neste seguimento, a Fenabel traçou um plano de 5 a 10 anos 
para implementação de um plano circular de potenciação 
de produto e capacitação de uma segunda vida do mesmo, 
aumentando a cadeia de valor e consciencializando o cliente.



Responsabilidade
Social

A prática de responsabilidade social da Fenabel tem por 
objetivo maximizar os impactos positivos da sua atividade, 
não só para promover o bem-estar dos seus funcionários, 
como também para contribuir para a prosperidade da 
comunidade onde está inserida. 

Participamos em diversos projetos de responsabilidade social, 
tais como:

• Uma fábrica para Timor Leste - doação de maquinaria; 

• Instituições de caridade (Mão Solidária e Associação 
Remar) - doação de produtos;

• Instituição EPIS - parceiro fundador;

• Liga Portuguesa Contra o Cancro – doação de produtos 
para leilão;

A Fenabel também apoia instituições como:

• IPO (Instituto Português de Oncologia);

• Fundação José Saramago (Casa dos Bicos); 

• Centro Social da cidade de Baltar; 

• Bombeiros Voluntários de Rebordosa; 

• Participou a convite do governo português em duas 
edições da série Duetos, evento internacional que promove 
o design e a criatividade contemporânea e que tem como 
objetivo contribuir para as Nações Unidas; 

• A Fenabel criou a cadeira OASIS, em parceria com o 
designer Paollo Rizzatto, inspirada na famosa cantora 
brasileira Maria Bethânia. Foram produzidas apenas 
cinco peças. Estas cadeiras foram leiloadas pela Christie’s 
e o dinheiro foi doado para apoiar projetos educativos 
e missões humanitárias em África. No ano seguinte 
produziu uma cadeira inspirada no jogador de futebol 
Diego Maradona e idealizada pelo designer português 
Pedro Sottomayor. 

Acreditamos que a ajuda ao próximo deverá fazer parte no 
ADN de todas as empresas de sucesso.



Certificações

UNE EN-ISO 9001:2015
Com foco em oferecer aos nossos clientes os melhores produtos e serviços, e antecipando as 
tendências da indústria, a Fenabel foi certificada para as atividades de “Design, fabricação, 
marketing e distribuição de móveis” pela organização EIC, no que diz respeito à ISO 9001.

UNE EN-ISO 14001:2015
Na Fenabel, pensamos que as questões ambientais nos afetam a todos e devem ser superadas 
de uma perspetiva global. Decidimos assim introduzir e trabalhar com o Sistema de Gestão 
Ambiental, sendo uma das poucas empresas do setor do mobiliário na nossa região a obter a 
certificação ISO-UNE-EN14001:2015. 

A Fenabel já processa toda a documentação necessária (Política Integrada de Qualidade e 
Ambiente, Manual de Procedimentos do Manual Ambiental…) e trabalha de acordo com a ISO 
14001.
Procuramos transmitir esta preocupação com o ambiente a todos os nossos clientes e 
fornecedores.

PEFC/ 13-31-146
Certificação PEFC de forma a assegurarmos aos nossos clientes que a madeira que usamos vem 
de uma floresta gerida de forma sustentável. A certificação Chain of Custody oferece garantias 
de que o produto final de madeira pode ser rastreado até uma fonte sustentável e que os 
processos de produção utilizados para transformar o produto acabado foram implementados 
com o devido respeito pelas normas ambientais, económicas e sociais. 



Via Rota dos Móveis I, nº624
4585-850 Rebordosa (Porto) 
Portugal

fenabel@fenabel.pt
fenabel.pt


