TCAPACIDADE DISPONÍVEL

SUMÁRIO EXECUTIVO

Infraestruturas para Transporte de
Produtos Base

Oleoduto Sines - Aveiras de Cima
Total Capacidade Transporte em Litros

O oleoduto multiprodutos tem um comprimento de 147 quilómetros e volume de 18 mil m³ (1 m³ = 1.000 litros). Considerando: (a) que os vários tipos de paragens durante
um ano equivalem a um acumulado de 26 dias; (b) um caudal máximo sustentável de 630 m³/hora; (c) uma massa volúmica média dos produtos transportados de 0,780
ton/m³; a sua capacidade de transporte é aproximadamente 4.000.000 toneladas ou 5.120.000 m³ por ano. Em 2017 a taxa de ocupação foi aproximadamente 70%.
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Disponível

Utilizada

Disponível

Utilizada

Disponível

Utilizada

5 120 000 000

3 590 707 000

512 000 000

0

4 608 000 000

3 590 707 000

5 120 000 000

3 590 707 000

512 000 000

0

4 608 000 000

3 590 707 000

No que concerne a perturbações técnicas ao serviço durante o ano de 2017 identificaram-se:
- intrusão no oleoduto na zona do Montijo que suspendeu a utilização do oleoduto durante um dia em Abril.
Não se registaram, durante o ano de 2017, quaisquer congestionamentos físicos ou contratuais (sec. art.º 24.º Decreto-Lei 31/2006).
No que se refere a ampliações durante o ano de 2017 há a registar:
- aumento, de duas para três, do número de ilhas de enchimento para carregamento de Jet;
- conversão do tanque T-1517 da armazenagem de gasolina 98 à armazenagem de Jet.
Relativamente a ampliações, melhorias e mudanças planeadas, para o ano de 2018, destacam-se:
- fim do processo de substituição do sistema de controlo dos postos de transformação PT3C e PT2B;
- fim do projecto de renovação do variador de velocidade duma bomba da estação de bombagem de Sines.
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