Soluções versáteis para o seu negócio
Equipamentos e Infraestruturas
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A NOSSA FROTA
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14
barcaças
e batelões

2

gruas
flutuantes
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milhão
de toneladas
de carga a granel
movimentada
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REBOCADOR | Baía do Seixal
Tipo: Rebocador
Porto de Registo: Lisboa
Motor: DOOSAN
Potência: 2 x 720 HP @1 800 rpm
Propulsão: 2 hélices fixas
Bollard Pull: 16 t
Velocidade: 11.5 kn
Ano de Construção: 2016
Estaleiro: Navaltagus, Seixal, Portugal

Comprimento: 16,50 m
Boca: 8,80 m
Pontal: 3,65 m
Arqueação Bruta: 135.67
Arqueação Líquida: 34.07
Calado: 2,40 m

O rebocador-empurrador ‘Baía do Seixal’
é um projeto inovador construído pelo GRUPO ETE e que, ao
alargar o alcance
das operações no rio Tejo, potencia igualmente o valor
económico desta região.
As suas caraterísticas técnicas - baixo calado, comprimento reduzido
e elevada potência- permitem a navegação entre Lisboa e Valada do
Tejo, em zonas estreitas e sinuosas do rio e com fundos baixos,
viabilizando a instalação de atividades económicas suportadas no
transporte fluvial de mercadorias em zonas anteriormente de difícil
acesso.
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REBOCADOR | Ajax
Tipo: Rebocador
Porto de Registo: Barreiro
Motor: Deutz SBA8M528
Potência: 1 000 HP @ 900 rpm
Propulsão: 1 hélice fixo
Bollard Pull: 14 t
Velocidade: 11,5 kn
Ano de Construção: 1976
Estaleiro: Argibay, Alverca, Portugal

Comprimento: 27,50 m
Boca: 7,42 m
Pontal: 3,86 m
Arqueação Bruta: 145,98
Arqueação Líquida : 22,90
Calado: 3,20 m

O AJAX tem a capacidade de movimentar todo o tipo de
equipamento.
É uma das embarcações essenciais nas operações ao largo no rio
Tejo, movimentando gruas, barcaças carregadas e outros
equipamentos.
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REBOCADOR | Canopus
Tipo: Rebocador Local
Porto de Registo: Barreiro
Motor: Cummins VT12-800-M (EUA, 1974)
Potência: 500 HP @ 1 800 rpm
Propulsão: 1 hélice fixa
Bollard Pull: 8 t
Velocidade: 8,0 kn
Ano de Construção: 1946
Estaleiro: W. Picksgill, Suderland, UK

Comprimento: 21,77 m
Boca: 5,21 m
Pontal: 2,24 m
Arqueação Bruta: 57,31
Arqueação Líquida: 11,20
Calado: 2,35 m

O CANOPUS é um rebocador de pequena dimensão e muito
versátil.
Especialmente apropriado para deslocação e reposicionamento de
equipamento vazio e para apoio e assistência a operações ao largo.
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GRUAS FLUTUANTES | Vigorosa e Poderosa
Porto de Registo: Barreiro
Estaleiro: H. Parry & Son, Cacilhas, Portugal
Ano de Construção: 1981
Capacidade de elevação: 16 t @ 30,0 m (c/garra)
Capacidade de elevação : 20 t @ 30,0 m (c/gancho)

Comprimento: 33,02 m
Boca: 17,02 m
Pontal: 2,70 m
Arqueação Bruta: 488,43
Arqueação Líquida: 394,51
Calado: 1,90 m

A VIGOROSA e a PODEROSA são duas gruas de construção
nacional, ideais para carga e descarga de granéis sólidos ou big
bags e para operações de apoio e montagem de equipamento por
acesso marítimo.
Possuem ritmos de carga de 500 toneladas por hora, podendo utilizar
garra, gancho ou outro aparelho de lingagem.
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BATELÕES | ‘R’
Arqueação Bruta: 2 303,90
Arqueação Líquida: 2 255,69
Capacidade de Carga: ⩰ 3 800 t
Número de porões: 3
Dimensão dos porões: 17,1 x 10,8 m
Cobertura dos porões: Tarpaulins

Comprimento: 83,39 m
Boca: 16,42 m
Pontal: 5,50 m
Calado Mínimo: 0,97 m
Calado Máximo: 4,67 m

Cada um dos 5 Batelões ‘R’ (Raio, Rute, Rita, Rota e Rumo) tem
uma capacidade de cerca de 3 800 toneladas e está
especialmente preparado para o transporte de carga a granel,
podendo também ser utilizados para outro tipo de carga.
Cada batelão possui 3 porões que podem transportar diferentes
cargas.
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BARCAÇAS | ‘EUROPA’
Arqueação Bruta: 1 475,00
Arqueação Líquida: 1 473,00
Capacidade de Carga: ⩰ 2 500 t
Número de Porões: 1
Cobertura dos Porões: Tampas deslizantes
Dimensão das Coberturas: 37,8 x 9,0 / 41,4 x 9,0 m

Comprimento: 90,00 m
Boca: 11,40 m
Pontal: 4,33 m
Calado Mínimo: 0,80 m
Calado Máximo: 3,33 m

As 9 Barcaças EUROPA possuem uma capacidade de carga de 2
500 toneladas cada uma, sendo indicadas para carga geral e
contentorizada.
O seu porão único permite o transporte de carga de projeto de
maiores dimensões, além de garantir uma ocupação eficiente de
contentores. A capacidade de carga de cada barcaça equivale a 100
camiões de carga contentorizada e 80 camiões de granel sólido,
evitando, desta forma, a sua circulação rodoviária e ocupação do
Porto de Lisboa.
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PONTÃO | Auriga
Arqueação Bruta: 328,00
Arqueação Líquida: 98,00
Capacidade de Carga: 60 TEU’s / 660,0 t
Ano de Construção: 1958
Estaleiro: Anthony M. Meyerstein Inc., EUA

Comprimento: 27,43 m
Boca: 12,19 m
Pontal: 2,13 m
Calado: 0,73 m

O Pontão AURIGA é uma plataforma flutuante, ideal para prestar
apoio a diversas operações.
Pode ser utilizada no transporte de equipamento, como plataforma de
embarque e desembarque de passageiros, como palco de
espetáculos e ainda para transportar equipamento científico na
realização de estudos fluviais.
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Contactos
Estaleiro da Rocha do Conde de Óbidos, 1399-036, Lisboa
Telefones: +351 211128364 | E-mail: info@etefluvial.pt |www.etefluvial.pt
DISCLAIMER:
As informações contidas neste documento foram elaboradas pelo Grupo ETE, sendo da total propriedade do Grupo ETE e das empresas suas subsidiárias, estando protegidas nos termos gerais de direito e pela legislação nacional e
internacional de proteção da Propridade Intelectual. De igual modo considera-se estritamente confidencial o teor de todas as informações contidas no presente documento, não podendo, em caso algum ser copiado, reproduzido,
digitalizado, fotocopiado, modificado, vendido, distribuído ou publicado para qualquer outro fim, de forma total ou parcial, independentemente dos meios utilizados.
Exceptuam-se a esta interdição os usos livres autorizados por lei, nomeadamente o direito de citação, desde que claramente identificada a sua origem. Os infractores serão objeto de processo judicial. A informação contida neste
documento é tida como correcta mas não é garantida, não constituindo desta forma qualquer oferta ou proposta por parte do Grupo ETE. Os serviços referidos poderão não ser adequados a todos os compradores, uma vez que não foi tido
em consideração nenhum em específico para a elaboração do presente documento. Deste modo, os respectivos interessados/potenciais deverão solicitar uma proposta, apoiando-se na mesma. As imagens utilizadas neste documento são
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