AMA1 SUPPLIER REGISTRATION

REGISTO DE FORNECEDORES DA AMA1

Anadarko Moçambique Área 1, Lda (AMA1) is A Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1) está a
developing the Mozambique Liquefied Natural Gas (LNG) desenvolver o Projecto de Gás Natural Liquefeito no
Distrito de Palma, no norte de Moçambique.
Project in Palma District in Northern Mozambique.
O Primeiro Passo a ser dado por fornecedores que
The First Step for suppliers who wish to do business with
pretendam fazer negócios com o Projecto
the Anadarko-led Mozambique LNG project is to register
Mozambique LNG, liderado pela Anadarko, é o seu
on the new AMA1 Supplier Registration System.
registo no novo Sistema de Registo de Fornecedores
da AMA1.
Provided by Achilles, the system will:
•

Allow suppliers to create a supplier record of basic Providenciado por Achilles, o sistema irá:
company information with details of products and • Permitir que fornecedores criem um registo de
services
fornecedor com informações básicas da empresa e
detalhes de seus produtos e serviços;
• Provide suppliers with information on upcoming
• Facultar aos fornecedores informações sobre as
contract opportunities
próximas oportunidades de negócios;
• Provide AMA1 with better information on markets
• Fornecer à AMA1 as melhores informações
and the potential capabilities of suppliers
sobre os mercados e as potenciais capacidades
• Be available to other large buyers in order to create a
dos fornecedores;
joint-industry supplier information system
• Estar disponível para o uso de outras grandes
empresas compradoras de bens e serviços, a fim
• Increase transparency, increase competition and
de se criar um sistema conjunto de informações de
reduce duplication for the supply chain
fornecedores na indústria;
• Melhorar a transparência, a concorrência e
reduzir a duplicação para a cadeia de
Registration is a mandatory requirement in order to
fornecimento.
become a potential supplier of goods and services to the
Anadarko-led Mozambique LNG Project. This is a new
O registo é um requisito obrigatório para se tornar um
initiative - even if your company was previously registered
potencial fornecedor de bens e serviços para o
with AMA1, you should register on the new system.
Projecto Mozambique LNG liderado pela Anadarko.
There is no charge for suppliers to register with AMA1.
Esta é uma nova iniciativa. Por isso, mesmo que a sua
empresa tenha sido registada anteriormente na AMA1,
Suppliers should register via
deverá registar-se no novo sistema.
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers/
O registo é gratuito.
You will then be sent a link within 48 hours to start your
fornecedores
deverão
registar-se
em
detailed registration on the AMA1 Supplier Registration Os
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers/
System.
Dentro de um prazo de dois dias após a submissão
deste registo, o fornecedor irá receber um link para o
preenchimento de dados detalhados da empresa no
Sistema de Registo de Fornecedores da AMA1.

