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REPSOL REFORÇA O PAPEL DE FORNECEDOR
CHAVE DE POLÍMEROS PARA A INDÚSTRIA
AUTOMÓVEL
-

A Repsol reforça o compromisso com o setor automóvel, ampliando a oferta de polímeros
especializados para o setor, com a instalação de um novo reator para o fabrico de
polipropileno, muito resistente ao impacto, no seu complexo industrial em Tarragona.

-

O projeto tem um orçamento de 31 milhões de euros para novos investimentos e
desenvolvimento da linha de produção, e faz parte da sua estratégia de fabrico de produtos
diferenciados.

-

A fábrica, que já se encontra operacional, é a primeira com estas características na Península
Ibérica.

-

Adicionalmente, devido à extraordinária resistência ao impacto, estes materiais representam
uma proposta de valor diferenciado aos seus clientes, presentes em mercados com elevados
requisitos mecânicos, tais como malas topo de gama, novas caixas de bateria ou equipamento
desportivo.

-

Os produtos serão comercializados sob a marca Repsol Impacto®. Graças ao seu elevado
desempenho mecânico, proporcionam segurança ao mesmo tempo que reduzem o peso dos
automóveis e a sua pegada de carbono, reforçando o papel da Repsol como um fornecedor
chave da indústria automóvel e como empresa comprometida com o ambiente, parte integrante
do objetivo de atingir zero emissões líquidas até 2050.

A Repsol iniciou a primeira fábrica na Península Ibérica para o fabrico de polipropileno com uma
resistência muito elevada ao impacto. A fim de produzir estes materiais avançados, foi necessário
transformar uma das unidades do seu Complexo Industrial de Tarragona, o que envolveu um
investimento total de 31 milhões de euros.
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A Repsol tem uma estratégia completa de crescimento no setor automóvel. Um setor em que
trabalha com OEMs (Original Equipment Manufacturer) europeus desde os anos 80 com uma vasta
gama de compostos de polipropileno para peças interiores. Agora a empresa reforça o seu papel
como fornecedor com esta nova gama de polipropileno de muito alto impacto que, devido ao seu
elevado desempenho mecânico, é ideal para o fabrico de diferentes elementos com elevados
requisitos de segurança tanto em peças interiores como exteriores de veículos: sistemas de parachoques, grelhas e módulos frontais, painéis de instrumentos e portas, consolas, portas traseiras
ou sistemas de retenção para crianças. Um automóvel de passageiros contém uma média de 70
kg de polipropileno (PP), dos quais cerca de 30 kg são altamente resistentes ao impacto.
A Repsol reforçou a sua equipa de engenheiros e especialistas no seu centro tecnológico em
Madrid, Repsol Technology Lab, com o objetivo de acelerar a implementação deste tipo de soluções
automóveis. Num mercado em contínua transformação e com importantes desafios em termos de
segurança e redução de emissões, a empresa continuará a promover o desenvolvimento conjunto
com os seus clientes e a homologação destes novos produtos nos principais OEMs do mercado
europeu.
Além disso, esta alternativa de alto impacto tem uma densidade inferior à de outros materiais
tradicionalmente utilizados na indústria automóvel, contribuindo assim para reduzir o peso global
dos veículos, reduzindo as suas emissões e alargando o seu alcance. Este projeto reforça assim o
papel da Repsol como fornecedor chave do setor automóvel e como empresa comprometida com
o ambiente, como parte do seu objetivo de atingir zero emissões líquidas até 2050.
Para fabricar esta nova gama de polímeros, a empresa instalou um reator adicional numa das
unidades de produção de polipropileno na área Química do Complexo Industrial de Tarragona.
Graças a esta transformação, a empresa expandiu a gama Repsol Impacto®, incluindo agora
novas qualidades de polipropileno com alta resistência ao impacto, materiais com
branqueamento de baixo impacto e uma nova gama de biopolímeros.
Estes materiais podem também melhorar o desempenho de outras aplicações, que beneficiam
destas características particulares de alto impacto dos materiais, tais como malas, equipamento
desportivo, caixas de baterias de grande dimensão, e peças que exijam maior resistência a baixas
temperaturas.
Com a nova aposta industrial, a Repsol reforça o seu compromisso com a indústria automóvel, um
setor altamente exigente e tecnicamente avançado e com grande importância na Europa.
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Imagem para ilustrar o comunicado:
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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), e de outros projetos eólicos.
Líder ibérica em Estações de Serviço, com cerca de 4.000, das quais, cerca de 500 em Portugal, distribuídas
por todos os distritos do país, a companhia que foi distinguida, em 2020, por três dos principais sistemas de
avaliação de marcas em Portugal – Escolha do Consumidor, 5 Estrelas e Melhor Loja de Portugal - oferece
soluções para todo o tipo de necessidades de mobilidade, através do desenvolvimento dos combustíveis
mais eficientes. Possui uma das maiores redes de AutoGás (86) e AdBlue (68), em bomba, a granel, sendo
que, atualmente, detém e gere, autonomamente, três postos de carregamento para veículos elétricos, e
quatro em parceria, estando previsto um forte crescimento nesta área de negócio em Portugal ao longo dos
próximos meses. Na Península Ibérica, neste tipo de solução, é líder com mais de 1.200 e conta com os
dois primeiros pontos de carregamento ultrarrápido em funcionamento na Península Ibérica, instalados
durante 2019.
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