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REPSOL, MELHOR PRODUTOR DE POLÍMEROS DA 

EUROPA PELO QUARTO ANO CONSECUTIVO 
 
 

● A Repsol foi galardoada com o prémio de “Melhor produtor de PEBD da 
Europa” em 2019. 

● A Repsol agradece aos seus clientes o reconhecimento contínuo do seu 
esforço por ser o seu fornecedor de confiança. 

 
A Repsol foi premiada como “Melhor produtor de polímeros da Europa em 2019”, durante 
a gala anual da European Plastics Converters (EuPC), que se realizou no passado dia 13 
de junho, em Berlim. É a quarta vez que a Repsol recebe este reconhecimento, concedido 
pela EuPC, associação que reúne os principais transformadores de polímeros europeus. 
 
A Repsol recebe com orgulho o prémio de “Melhor Produtor de Polietileno de Baixa 
Densidade” sabendo que são os seus clientes na Europa aqueles que votaram. Algo 
especialmente relevante dado que, na votação, os clientes avaliaram o desempenho dos 
seus fornecedores de polímeros em termos de: qualidade do produto, cumprimento 
normativo, fiabilidade na entrega, comunicação e inovação. 
 
Apesar deste ser o quarto ano consecutivo em que a Repsol recebe este prémio, a 
empresa considera-o um incentivo para se continuar a superar e a oferecer a melhor 
proposta de valor aos seus clientes. A Repsol valoriza a confiança dos seus clientes 
durantes estes anos consecutivos, sendo para a empresa um estímulo para continuar a 
trabalhar nesta mesma linha no futuro. 
 
Este reconhecimento reforça uma vez mais a estratégia da Repsol de posicionar os seus 
clientes como o seu ativo mais valioso. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

NOTA AO EDITOR 

 

A Repsol é uma multinacional presente em toda a cadeia de valor da energia. Emprega mais 
de 25.000 pessoas, os seus produtos são vendidos em mais de 90 países e chegam a 10 
milhões de clientes. Opera ativos de geração elétrica de baixas emissões e está a desenvolver 
projetos de energia renovável fotovoltaica e eólica marinha. A empresa é pioneira no 
desenvolvimento de iniciativas de mobilidade que contribuem para novas soluções de energia 
para o transporte. 

 
Produz mais de 700.000 barris de petróleo por dia e dispõe de um dos sistemas de refinação 
mais eficientes da Europa. 

 
A Repsol fabrica e comercializa uma amplia variedade de produtos químicos, desde a 
petroquímica básica até à derivada. Além disso, a empresa conta com três grandes complexos 
petroquímicos na Europa onde se desenvolvem produtos diferenciados de grande valor 
acrescentado. 

 
Os produtos da Química da Repsol são destinados a objetos quotidianos que melhoram a 
qualidade de vida das pessoas, o seu bem-estar e segurança. 

 

Material gráfico complementário e fotografias para ilustrar a informação 

no comunicado de imprensa: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para mais informação:  
REPSOL | 21 311 9000 

António Martins Victor | amvictor@repsol.com 
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