
 
Press release 

Lisboa, setembro 08, 2021 
REPSOL | 21 311 9000 

António Martins Victor | amvictor@repsol.com 
www.repsol.pt 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 

 

 

 

Repsol, Berry Superfos e Grupo Choví promovem 

embalagens circulares no setor alimentar  
 

- A Repsol será o fornecedor do material circular com que a Berry Superfos fabricará a 
embalagem emblemática do Grupo Choví, em forma de almofariz, para o seu “allioli” tradicional. 
 

- A nova embalagem é 100% reciclável e inclui plástico reciclado.  
 

- Reforçando o compromisso com a sustentabilidade, as três empresas vão trabalhar de acordo 
com a certificação ISCC Plus.  

 

 
A Repsol fornecerá o polipropileno circular que a Berry Superfos utilizará na sua fábrica de Pamplona para 

fabricar o icónico recipiente de “alioli” em forma de almofariz para o Grupo Choví, líder em produtos 

especializados no mercado dos molhos. 

A aliança entre as três empresas torna possível promover a embalagem circular no setor alimentar, um dos 

mais exigentes em termos de requisitos técnicos e de segurança. Graças a este acordo, as novas 

embalagens de “alioli” da marca Choví deverão conter 25% de material quimicamente reciclado, proveniente 

de plásticos pós-consumo, tornando-se a primeira empresa do setor a adotar esta solução sustentável. Além 

disso, todo o recipiente será 100% reciclável após a vida útil. 

Todos os complexos petroquímicos da Repsol são certificados pelo ISCC Plus desde o início de 2020, uma 

certificação que é sinónimo da utilização e rastreabilidade de materiais reciclados. Por sua vez, a Berry 

Superfos em Pamplona e o Grupo Choví receberam esta certificação no final de 2020 e início de 2021, 

respetivamente. 

A Repsol produz uma vasta gama de poliolefinas circulares sob o nome Repsol Reciclex®. A multienergética 

utiliza tecnologia de reciclagem, de origem mecânica e química, tornando possível tirar partido dos resíduos 

plásticos que não são adequados para a reciclagem mecânica e que de outra forma acabariam no aterro 

sanitário. Graças à combinação destas tecnologias de ponta, os resíduos transfomam-se em nova matéria-

prima nos processos de produção de novos materiais circulares. As poliolefinas circulares de reciclagem 

química comercializadas pela Repsol conseguem cumprir os rigorosos requisitos de qualidade e higiene da 

indústria alimentar.  

"Esta conquista vem juntar-se a todos os progressos que fizemos nos últimos anos em termos de 

sustentabilidade. O nosso compromisso com a inovação é forte, considerando sempre o impacto positivo no 
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desenvolvimento de soluções, produtos e embalagens mais sustentáveis. Por esta razão, esta aliança que 

nos permite ter uma ‘argamassa’ mais sustentável, é um marco significativo para Choví", afirma David Moya, 

Diretor Industrial do Grupo Choví. 

"Este projecto é mais um exemplo da intenção diária da Berry Superfos em apostar em novos 

desenvolvimentos e no reforço das relações com os nossos clientes. Fornecendo inovação, em conjunto 

com tecnologia, serviço, e compromisso com o ambiente que é hoje necessário", sublinha Ignacio Igea, 

Diretor Comercial da Berry Superfos na Península Ibérica. 

Nas palavras de Fernando Arroyo, Diretor de Polipropileno da Repsol Química, "Esta nova aliança 

representa uma oportunidade para a Repsol oferecer soluções sustentáveis para a cadeia de valor à luz das 

atuais exigências da sociedade e de produtos altamente diferenciados, tais como esta emblemática 

embalagem em forma de almofariz. Graças à aplicação de tecnologia de ponta, as nossas poliolefinas 

circulares mantêm as mesmas propriedades que as resinas virgens." 

Com esta aliança, as três empresas continuam a promover a economia circular, facilitando esta transição 

num setor com elevados requisitos de segurança e higiene. 
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Imagens para complementar a informação do comunicado de imprensa: 

 

 

 

  

http://www.repsol.pt/


 
Press release 

Lisboa, setembro 08, 2021 
REPSOL | 21 311 9000 

António Martins Victor | amvictor@repsol.com 
www.repsol.pt 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4 

 

 

 

Sobre a Repsol 

 

A Repsol é uma empresa multinenergética internacional comprometida com a transição energética e o desenvolvimento 

de soluções eficientes e sustentáveis, capazes de satisfazer as necessidades dos seus clientes. Em 2019, estabeleceu 

como meta ser uma empresa com zero emissões líquidas de CO2 em 2050, sendo a primeira empresa do setor a 

anunciar o desígnio. Presente em toda a cadeia de valor energético, a Repsol emprega 24.000 pessoas, distribui os 

seus produtos em quase 100 países para satisfazer as necessidades energéticas dos seus 24 milhões de clientes. 

 

Com presença expressiva em Portugal desde 1990, é uma das 10 maiores empresas nacionais. A Repsol desenvolve 

a sua atividade nas áreas Industriais, mais concretamente na Química, onde é uma das 10 maiores exportadoras do 

país, nas áreas Comerciais, através das cerca de 500 Estações de Serviço, do GPL, dos Lubrificantes, Asfaltos e outros 

produtos especializados, Aviação e Marinha. Está ainda presente no setor das Renováveis, através do WindFloat 

Atlantic (primeiro parque eólico flutuante da Europa Continental). 
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