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REPSOL APRESENTA A SUA GAMA ALARGADA DE 
POLIOLEFINAS PARA HEALTHCARE 

 

● A companhia incorpora novos graus de polietileno de baixa densidade com uma 
gama alargada de fluidez e densidade. 

●  A Repsol continua a adaptar as suas unidades produtivas para a produção de 
PEBD aos melhores standards da indústria farmacêutica. 

 
A Repsol apresenta a ampliação da sua gama Repsol Healthcare® de poliolefinas destinadas 

a embalagem farmacêutica e aos dispositivos médicos na Compamed 2019, que decorreu de 

18 a 21 de novembro, em Düsseldorf. A companhia incorpora novos graus graças à adaptação 

levada a cabo na fábrica de polietileno de baixa densidade (PEBD) de Sines, Portugal, juntando-se 

às “unidades farma” que a Repsol tem em Tarragona e Puertollano. 

 

A Repsol está presente na Compamed 2019 juntamente com a IMCD, um dos seus distribuidores 

oficiais para a gama Repsol Healthcare®. Durante esta feira internacional para a indústria de 

fornecedores e desenvolvimento de produtos médicos, a Repsol lançou no mercado as últimas 

novidades da sua gama para embalagem farmacêutica e dispositivos médicos.  

 

A companhia incorporou a esta gama novos graus de PEBD que oferecem aos transformadores 

amplas alternativas para se adaptarem às suas necessidades, tanto no que toca ao índice de 

fluidez (de 0,3 para 20 g/10’) como à densidade. Com estes novos graus poderão ser fabricadas 

novas embalagens, peças e filmes mediante os processos de transformação de laminagem, extrusão 

de filme tubulare injeção. Esta ampliação foi possível graças à incorporação da fábrica de PEBD 

de Sines, em Portugal, que se junta à família de “unidades farma” com as quais a Repsol conta 

em Tarragona, para a produção de polipropileno (PP), polietileno de baixa densidade (PEBD) e 

polietileno de alta densidade (PEAD), e em Puertollano, para a produção de copolímeros de etileno-

acetato de vinilo (EVA).  

 

A marca Repsol Healthcare® continua, assim, a aumentar as características que a definem: 

“Garantia, Compromisso e Serviço”. 

 
 

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. 

 

A Repsol fabrica e comercializa uma ampla variedade de produtos químicos, e conta com três 



 

 

grandes complexos industriais na Europa, um dos quais em Portugal, 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. 

 

Em Portugal a Repsol, na actividade comercial, está presente em todos os distritos do país, e na 
actividade industrial é uma das 10 maiores exportadoras nacionais. Comercializa gás GPL e 
combustíveis, através de uma rede de mais de 470 estações de serviço onde atende mais de 1 
milhão de clientes por semana e de 10.000 pontos de venda de Repsol Gas. 

 

Além do prémio “escolha do consumidor”, e a melhor Loja de Portugal na categoria de postos de 
abastecimento, a empresa foi distinguida pelo Comité Olímpico de Portugal pelo seu exemplo de 
apoio empresarial ao desporto nacional. Em 2019 é a melhor empresa em reputação na área da 
energia, segundo o Reputation Institute.  

 

Segundo a Exame 500 é a melhor empresa de materiais base (Repsol Polimeros) e a melhor 
empresa de distribuição de energia (Repsol Gas Portugal). 
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