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O PetroTalks é o primeiro e único evento em 

Angola, desenvolvido pela PETROANGOLA, destinado 

aos profissionais da indústria, empresas, 

investidores, colaboradores e estudantes do sector 

petrolífero. Com exposições de novos produtos, tecnologias, inovações, debates, novas ideias e 

oportunidades de negócio no sector energético.  

Os prelectores seleccionados pela PETROANGOLA têm um vasto conhecimento da indústria, com 

experiência em grande escala nas seguintes áreas, designadamente: 

 Energia Alternativa 

 Gestão Ambiental 

 Engenharia de Reservatórios e Geociências 

 Mercado Petrolífero e Geopolítica 

 Perfuração e Completação 

 Produção petrolífera 

 Pessoas e Talentos. 

 

O PetroTalks promove o intercâmbio de conhecimento técnico sobre tecnologias actuais e 

comprovadas por meio de apresentações de documentos técnicos, incluindo sessões de painéis 

interactivos e ilustrativos. Este evento une convidados tecnologistas de top, inovadores e 

gestores, para explorar desafios específicos e emergentes da indústria petrolífera.  

Os participantes são incentivados a estarem preparados para contribuir com sua experiência e 

conhecimento, em vez de serem meros espectadores. O objectivo é criar uma plateia 

interactiva, geradora de opiniões, que estimule novas ideias e inovações sobre os futuros 

desafios enfrentados pela indústria de E&P. 

A PETROANGOLA pretende com este evento proporcionar uma maior abertura aos profissionais 

do sector e as companhias petrolíferas que operam em Angola, permitindo com que os mesmos 

façam apresentações de matérias técnicas e científicas a um público pré-seleccionado, e 

assim, impulsionar a partilha de conhecimentos e dinamizar o sector e a promoção do conteúdo 

local.  

O PetroTalks realiza-se no final de todos os trimestres, fazendo um total de 4 eventos/ano.  

Submeta o seu Abstracto/Paper até o dia 15 de Maio no correio electrónico: 

info@petroangola.com. 

Vantagens: Networking, learning experience, exposição, oportunidade de negócio, parcerias, empregos 
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Siga os detalhes abaixo para fazer o pagamento e envie o recibo (talão) para o correio 

electrónico: info@petroangola.com. 
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