
 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Remodelação do Tanque de Combustível Jet A1 T-1382 

CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-03-0954-FEDER-100493 

OBJETIVO PRINCIPAL: Afirmar as empresas regionais e os seus produtos no 

mercado regional 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: PETROAÇORES – Produtos Petrolíferos dos Açores, S.A. 

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: € 382.445,31 

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: € 172.100,39 

DESCRIÇÃO: O projeto de investimento que a PetroAçores,SA pretende 

desenvolver, tem como objetivo garantir o fornecimento direto de combustível ao 

Aeroporto de Ponta Delgada em total conformidade com os mais recentes 

"standarts" da atividade, respondendo às necessidades do mercado. Para isto, 

serão realizadas grandes intervenções em tanque de armazenagem de Jet A-1 de 

expedição de produto para o aeroporto, bem como nas diversas infraestruturas 

de suporte associadas a este tanque. 

RESULTADOS: Visa suportar o crescimento sustentado do destino Açores, por 

forma a acompanhar a evolução no aumento do fluxo aeroportuário e a 

corresponder aos requisitos de potenciais novas rotas aéreas e companhias de 

aviação a operar na Região. 

FOTOGRAFIAS: 
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DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Remodelação da Estação de Bombagem Jet A1 

CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-03-0954-FEDER-100689 

OBJETIVO PRINCIPAL: Afirmar as empresas regionais e os seus produtos no 

mercado regional 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: PETROAÇORES – Produtos Petrolíferos dos 

Açores, S.A. 

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: € 296.279,48 

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: € 96.290,83 

DESCRIÇÃO: Remodelação e modernização da Estação de Bombagem de 

expedição de combustível Jet A1 ao Aeroporto de Ponta Delgada, que se 

estende às diversas infraestruturas de suporte associadas à operação. 

RESULTADOS: Suportar o crescimento sustentado do destino turístico 

Açores, por forma a acompanhar a evolução no aumento do fluxo 

aeroportuário e corresponder aos requisitos de potenciais novas rotas 

aéreas e companhias de aviação a operar na Região. 

FOTOGRAFIAS: 
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DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Modernização do Serviço de Armazenagem Jet A1 e 

Gasolina S/Chumbo 95 

CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-03-0954-FEDER-101099 

OBJETIVO PRINCIPAL: Afirmar as empresas regionais e os seus produtos no 

mercado regional 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: PETROAÇORES – Produtos Petrolíferos dos Açores, S.A. 

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: € 287.279,48 

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: € 86.185,00 

DESCRIÇÃO: Remodelação e modernização do tanque de armazenagem de Jet A1 

(Tk-1247) de expedição de produto para o aeroporto de Ponta Delgada, e do 

tanque de armazenagem de gasolina S/Chumbo 95 (Tk-1224), bem como as 

diversas infraestruturas de suporte associadas a esta operação. 

RESULTADOS: Garantir o total cumprimento dos mais recentes requisitos 

estabelecidos pela International Air Transport Association (IATA), entidade que 

certifica a operação aeroportuária, bem como pelo American Petroleum Institute 

(API), de forma a potenciar a recuperação económica da Região no período pós-

pandémico, garantindo o devido suporte ao aumento do fluxo aeroportuário e 

corresponder aos requisitos de novas rotas aéreas e companhias de aviação a 

operar na Região.  

FOTOGRAFIAS: 
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