Comunicado de imprensa
Lisboa, 6 de outubro de 2020
3 páginas

REPSOL TEM A MELHOR AVALIAÇÃO NOS
“BEST POLYMER PRODUCERS AWARDS FOR EUROPE 2020”





Pelo quinto ano consecutivo, a Repsol foi galardoada nos prémios da
associação europeia de transformadores de plásticos e recebeu quatro dos
dez prémios.
Repsol recebeu o Prémio para o Melhor Produtor de Polietileno de Alta
Densidade (PEAD), o de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), o de
Polipropileno (PP) e o Prémio Global de Circularidade que cobre todos os
tipos de polímeros.
Repsol agradece aos seus clientes o reconhecimento da sua estratégia
centrada no cliente e na economia circular.

A Repsol foi galardoada, pelo quinto ano consecutivo, nos prémios da associação europeia
de transformadores de plásticos EuPC (European Plastics Converters), que reúne os
principais clientes europeus. Todos os anos, a indústria europeia do plástico escolhe os
melhores produtores de polímeros da Europa. A Repsol foi distinguida com 4 galardões nesta
edição dos “Best Polymer Producers for Europe Awards”, incluindo o prémio global de
Circularidade, sendo a única empresa premiada em mais do que uma categoria.
Os prémios “Best Polymer Producers for Europe Awards” são resultado da votação dos
clientes transformadores de polímeros de toda a Europa e avaliam o desempenho dos
produtores de polímeros europeus. Segundo informação da EuPC, o número de participantes
na votação online aumentou pelo quarto ano consecutivo, desde que estes prémios
começaram a ser atribuídos em 2016, apesar da difícil situação originada pela pandemia de
COVID-19.
Nesta ocasião, foram votados 9 produtos e uma categoria global de Circularidade. Destas 10
categorias, a Repsol foi premiada em quatro com o Prémio para o Melhor Produtor de
Polietileno de Alta Densidade (PEAD), o Prémio para o Melhor Produtor de Polietileno de
Baixa Densidade (PEBD), o Prémio para o Melhor Produtor de Polipropileno (PP) e o Prémio
Global de Circularidade, que cobre todos os tipos de polímeros.
Esta distinção impulsiona ainda mais a Repsol para continuar a trabalhar na sua estratégia
centrada no cliente. Além disso, o prémio na categoria de circularidade representa para a
Repsol um reconhecimento por parte dos seus clientes da estratégia de economia circular
que, desde 2016, está a ser implementada como um dos pilares para ser uma empresa com
zero emissões líquidas em 2050.

Mais uma vez, a Repsol recebe estes prémios como um incentivo para continuar a superarse e a oferecer a melhor proposta de valor para os seus clientes. A Repsol agradece e valoriza
a confiança dos seus clientes durante estes cinco anos consecutivos, servindo de estímulo
para continuar a trabalhar nesta mesma linha no futuro.
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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.
Estabelecida em mais de 34 países, com mais de 25.000 colaboradores, e uma presença
expressiva em Portugal desde 1990, 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 espacializados, 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, 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, dois 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.
Para mais informação:
REPSOL | 21 311 9000
António Martins Victor | amvictor@repsol.com
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