
Ramos Catarino ganha construção de Área de Serviço Repsol em Madrid 

A Ramos Catarino Espanha acaba de ver adjudicada mais uma obra de relevo: a construção da nova Área de Serviço Repsol, localizada em 
Atalayuela, Madrid. Esta é a primeira obra executada directamente para a Repsol em Espanha. Com uma área total de aproximadamente 
3000m², a Ramos Catarino Espanha será responsável pela construção desta Área de Serviço, que inclui um edifício de apoio, 4 boxes de 
lavagem, 1 túnel de lavagem, 2 zonas de aspiração e uma instalação de GPL. 
 
A arquitectura está a cargo da Ciete S.L., numa obra que tem um prazo de execução de 5 meses.  
 
De salientar, que a Ramos Catarino já construiu mais de 150 estações e áreas de serviço na Península Ibérica. A empresa conta ainda com 
cerca de duas centenas de clientes habituais nos vários tipos de obras em que se tem vindo a especializar, nomeadamente nas áreas da 
logística, da distribuição e dos espaços comerciais.  
Ramos Catarino Espanha 
 
A operar no mercado espanhol desde 2007, a Ramos Catarino Espanha tem desenvolvido projectos na área de engenharia e construção 
para clientes espanhóis mas também de diversas outras nacionalidades que operam em Espanha (entre os quais vários grupos 
portugueses). 
 
A Ramos Catarino Espanha tem desenvolvido projectos para clientes como El Corte Inglés, Alcampo, a Galp Energia, Cepsa, IKEA, Lidl 
Supermercados, Sonae, Banco Espírito Santo, Petrocontinental, Martifer, Gené Dakart, Racing Dakart Terrassa e Banco Caixa Geral. A 
presença da Ramos Catarino no mercado ibérico representa uma mais-valia para os clientes, permitindo estabelecer parcerias nos diversos 
projectos de internacionalização em curso em ambos os países, e garantindo uma resposta mais próxima e com a qualidade que caracteriza 
todas as intervenções do Grupo. 
 
Fonte: Ramos Catarino 

23 de Novembro de 2010 
Cátia Marcelino 
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