
dos fornecedores têm um sistema de 
SSMA documentado. Os fornecedores 
verificados e auditados da FPAL têm 
mais de 75% menos fatalidades em 
comparação com os fornecedores não 
auditados da FPAL e toda a UE.

Há três décadas, a Achilles ajuda o setor de
óleo e gás do Mar do Norte a evoluir 

dos fornecedores são microempresas com menos de 10 
funcionários e faturamento inferior a £ 2 milhões. As margens 
de lucro saudáveis das microempresas nos mostram que 
elas estão melhor posicionadas para reduzir custos e 
compensar as condições operacionais desa�adoras.    

A JQS da Achilles é usada como sistema de 
qualificação oficial em conformidade com os 
regulamentos da UE na Noruega e, desde janeiro de 
2019, adotou a norma NORSOK S-WA-006N:2018 
para permitir a conformidade do setor.

93%

Porque insight supera a retrospecção 
Participe da nossa comunidade hoje mesmo.

dos recursos recuperáveis na plataforma 
norueguesa foram produzidos e vendidos
nos últimos 50 anos, a maioria pelos 
compradores de gás e petróleo da Achilles.

Os últimos 30 anos testemunharam grandes mudança nas cadeias de fornecimento de gás e petróleo. 
Fragmentação, alteração de preços, avanços tecnológicos e a entrada de novatos se combinaram para 
mudar significativamente a maneira como compradores e fornecedores trabalham juntos.

As nossas comunidades FPAL e JQS da Achilles são as maiores comunidades de compradores e 
fornecedores no Mar do Norte e estão na vanguarda da inovação no setor. 

15%

45%

6,000

4,07 milhões de barris de petróleo 
produzidos pela Noruega em 

2018. Espera-se que o número 
chegue a 4,41 milhões até 2022

Fonte:  Community Insights Reports da JQS e da FPAL da Achilles. NorskPetroleum.No  www.achilles.com 

A FPAL e a JQS da Achilles ajudam compradores e
fornecedores a criar melhores cadeias de fornecimento. 

SOMOS LOCAIS. SOMOS GLOBAIS.

 26% dos
fornecedores têm um
faturamento de mais

de £ 50 milhões

Mais de 6.000 fornecedores de 50 países.


