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Veolia desmonta uma plataforma petrolífera na Noruega
O grupo Veolia, através de sua subsidiária Veolia Environmental Services UK,
adjudicou um contrato para o desmantelamento de uma plataforma petrolífera de 14
mil toneladas, no Mar do Norte norueguês. Com um objectivo de reciclagem de 99,7%,
esta operação representa um volume de negócios significativo, confirma a experiência
da Veolia, e fortalece sua posição no mercado de desmantelamento e reciclagem
offshore.
A plataforma petrolífera YME, com uma largura de 72 metros e 87 metros de altura, será rebocada da sua
localização actual no Mar do Norte para o local de desmantelamento da Veolia em Lutelandet no sudoeste da
Noruega. Primeira do seu tipo, esta operação é um feito de engenharia. A estrutura offshore de 14 mil toneladas,
e os seus equipamentos serão desmontados e reciclados no local. A plataforma YME deve chegar a Lutelandet,
em meados de 2015. 99,7% da sua estrutura será recuperada e reciclada: ela contém vários materiais de valor,
nomeadamente metais preciosos, ferro, aço e equipamentos elétricos.

Local do desmantelamento da Veolia em Lutelandet - Noruega

Veolia tem um acordo de longo prazo com o seu parceiro norueguês, Lutelandet Offshore, para desenvolver o
local operacional, que terá um cais de águas profundas. Primeira de uma série de actividades de
desmantelamento locais, esta operação permitirá à Veolia o aproveitamento do crescimento relacionado com o
sector de desmantelamento no Mar do Norte.
"Esta nova operação de desmantelamento confirma a posição estratégica da Veolia e sua experiência neste
mercado em crescimento, representando mil milhões de libras por ano e 2000 plataformas para
desmantelamento num prazo de 10 anos", afirma Estelle Brachlianoff, Diretora da zona Reino Unido e Irlanda
da Veolia. "Este contrato significativo com a YME fixa a nossa presença no sector do petróleo e do gás, um
sector indissociável do nosso crescimento futuro."

1

Comunicado de imprensa
Paris - Londres, 4 de Setembro de 2014

...
O Grupo Veolia é a referência mundial na gestão optimizada de recursos. Presente nos cinco continentes, com
mais de 187.000 funcionários *, o Grupo concebe e implementa soluções para a gestão da água, resíduos e
energia, que contribuem para o desenvolvimento sustentável das cidades e indústrias. Através das suas três
atividades complementares, Veolia contribui para desenvolver o acesso, a conservação e a renovação dos
recursos disponíveis.
Em 2013, o grupo Veolia forneceu 94 milhões de pessoas com água potável e 62 milhões de pessoas com
sistemas de águas residuais, produziu 54 milhões de megawatts-hora e recuperou 38 milhões de toneladas de
resíduos. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE e NYSE: VE) alcançou em 2013 um volume de negócios
consolidado de 23,4 bilhões *. www.veolia.com

(*) Números 2013 pro-forma não auditados, incluindo Dalkia Internacional (100%) e excluindo a Dalkia France. Fora de alcance e receita a
Transdev em fase de cessação.
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