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Repsol desenvolve ações de responsabilidade social no 
litoral alentejano 

 
O complexo petroquímico da Repsol, sediado em Sines, contribui ativamente para o 
desenvolvimento económico da região. Atualmente, a sua atividade operacional é de 
especial importância no combate à COVID-19, uma vez que o polietileno e outras 
matérias-primas produzidas são utilizadas no fabrico de máscaras, viseiras, luvas, 
aventais e outros equipamentos necessários para a proteção de doentes, pessoal de 
saúde e comunidade em geral. 
 
Para além disso, contribui com a oferta de diversos materiais e apoios a unidades de 
saúde, hospitais e instituições de bombeiros, entre outros. Também apoia os motoristas 
que ajudam a fazer chegar estes materiais onde são necessários, agora mais do que 
nunca. 
  
A Repsol até agora tem feito várias doações, entre as quais se destacam, EPIs 
(máscaras, viseiras, luvas), batas e desinfetantes (hidrogel), a entidades e instituições 
como a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, Santas Casas da Misericórdia e 
Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários de Sines, de Santiago do Cacém e 
de Vila Nova de Santo André. 
  
O hidrogel distribuído é proveniente do Tech Lab da Repsol em Espanha, que foi 
devidamente adaptado para fabricar este produto no contexto atual de emergência. 
  
A empresa tem implementado um programa de distribuição de packs de merenda  para 
os motoristas que levam as matérias-primas para os fabricantes de equipamentos 
médicos e de proteção que usam os nossos polietilenos e outros polímeros. 
 
 
O Complexo Industrial da Repsol em Sines tem laboração contínua, emprega cerca de 
550 trabalhadores diretos e muitos outros indiretos, na produção de polietileno de alta e 
baixa densidade e propileno. 
 
A Repsol desenvolve ainda atividades de distribuição diária de bens e serviços 
energéticos, quer através das mais de 480 estações de serviço, quer diretamente aos 
sectores de saúde, agroindústrias e demais atividades económicas em laboração.  
 
Disponibiliza ainda a entrega em casa de gás engarrafado. A empresa produz também 
energia renovável no offshore de Viana do Castelo. 


