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A implementação de um Conteúdo Local efectivo no 
Sector Petrolífero Angolano, constitui um dos 
principais instrumentos para a criação de riqueza, 
industrialização e fomento da diversificação da 
economia nacional. 

Apesar dos esforços  no sentido de aumentar a 
participação do empresariado angolano na indústria 
petrolífera, e agora com a promulgação do DP N.º 
271/2020, que aprova o regime jurídico para o 
Conteúdo Local em Angola, ainda assim, existe um 
défice no fornecimento de informações e dados 
estatístico sobre a actividade petrolífera e a 
participação do empresariado local no sector dos 
petróleos, surgindo assim, a necessidade da criação 
de um canal de amplo alcance, com a finalidade de 
promover o Conteúdo Local angolano e manter um 
intercâmbio entre todas as pessoas e entidades 
envolvidas.

De modo a suprir essa deficiência na distribuição de 
informação sobre a actividade e participação das 
empresas e cidadãos angolanos na indústria de 
petróleo e gás, a PetroAngola criou o Magazine do 
Conteúdo Local, com o intuito de promover o 
desenvolvimento do Conteúdo Local do sector 
petrolífero angolano.  

SEJA BEM-VINDO

Magazine do Conteúdo Local 2022
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O Magazine do Conteúdo Local (MCL) é uma revista 
voltada ao sector energético, preza pelo 
desenvolvimento e a promoção do Conteúdo Local 
angolano, publicado semestralmente, em formato 
físico e eletrónico, com edições bilíngues (português 
& inglês). O Magazine aborda tópicos relacionados 
com a indústria nacional de petróleo, gás e energias 
renováveis, bem como a implementação de 
métricas e toda regulamentação do sector 
energético de Angola. 

Objectivos
 
   Promover e consolidar todas as informações 
relativas às actividades do Conteúdo Local;

      Identificação e promoção das empresas, serviços 
e desenvolvimento de projectos angolanos;

  Divulgação dos avanços da política, gestão, 
tecnologia e oportunidades de negócio no sector 
energético;

   Promover um sistema interativo de consulta e 
coordenação que permite harmonizar estratégias da 
indústria de petróleo, gás e energias renováveis;

  Divulgar trabalhos que representam uma 
contribuição importante para o desenvolvimento 
de novos conhecimentos entre pesquisadores, 
companhias e profissionais do sector energético.

Visão
 
       Tornar-se num meio preeminente de qualidade de 
informações do sector energético angolano; 

  Revista angolana especializada e focada no 
Conteúdo Local da indústria de petróleo, gás e 
energias renováveis;

       Facilitar a integração do Conteúdo Local na cadeia 
de valor da indústria energética.

Missão

     Fornecer aos nossos leitores, informação sobre o 
Conteúdo Local em Angola e estabelecer uma 
relação de sucesso com os mesmos;

     Destacar projectos e oportunidades de negócios 
no sector energético de Angola;

       Promoção da indústria energética angolana à nível 
internacional;

   Proporcionar uma fácil acessibilidade à toda 
informação e recursos que agregam valor ao 
Conteúdo Local angolano.

O Que Encontrar no Magazine?

       Estatísticas da indústria de energia;

       Principais notícias sobre o sector energético;

       Projectos emergentes a nível nacional;

   Política e estrutura regulatória da indústria de 
petróleo, gás e energias renováveis;

       Análise do impacto social, ambiental, económico 
e tecnológico dos investimentos no sector energético;

    Entrevistas com profissionais e líderes do sector 
energético angolano;  

       Cobertura de eventos relacionados a indústria de 
energia; 

       Artigos científicos e opiniões especializadas; 

     Marketing das empresas que actuam no sector 
energético. 

EDITORIAL
MAGAZINE DO
CONTEÚDO LOCAL
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Nesta 1ª edição, as temáticas centrais dão uma especial atenção ao novo Regime Jurídico do Conteúdo Local do 
Sector dos Petróleos, assim como, um especial enfoque nos desafios e as lições que a pandemia Covid-19 trouxe 
para o Conteúdo Local angolano. 

Magazine do Conteúdo Local 2022
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A Política do Conteúdo Local deverá ser utilizada 
como um instrumento para se alcançar a 
diversificação económica e a industrialização do 
país através da promoção da participação activa, 
contínua e melhorada dos cidadãos e empresariado 
nacional na actividade petrolífera. O Conteúdo Local 
irá ampliar os benefícios do sector petrolífero para a 
economia nacional, por via do estímulo no 
incremento da capacidade de fornecimento de bens 
e serviços locais e concomitantemente, permitir de 
forma acelerada a criação de capacidade técnica e 
o desenvolvimento de know-how nacional, factores 
essenciais para o desenvolvimento sustentável do 
país. 

Esta política também poderá ser aplicada em outras 
outras actividades económicas que não estejam 
directamente ligadas com o petróleo, como nas 
parcerias público-privadas, financiamento externos, 
na construção, agricultura e BOT, tendo na base os 
cidadãos e empresas nacionais, aumento da 
produção interna e garantia de uma economia real 
cada vez mais angolana. A boa implementação do 
conteúdo local está susceptível à integração de 
algumas premissas, não estando limitada a:

a) Criação de um programa nacional de 
impulsionamento da actividade petrolífera que 
contempla a atração de empresas nacionais na 
indústria de petróleo e gás;

b) Institucionalizar o Conteúdo Local como 
mecanismo preponderante para a criação de 
riqueza, diversificação económica, criação de 
capacidade técnica e industrialização do país;

c) Constituir um fundo petrolífero para financiar e 
potenciar as empresas nacionais a participarem da 
actividade petrolífera tanto na exploração como na 

prestação de bens e serviços, tornando-as mais 
competitivas e elegíveis para a contratação;

d) Desenvolvimento de uma metodologia clara de 
implementação do conteúdo local que inclui os 
pontos de medição e fiscalização do grau de 
cumprimento e desenvolvimento das empresas 
nacionais na indústria, assim como avaliar o valor 
agregado para a economia local.;

e) Estruturação de um programa de 
desenvolvimento e fortalecimento das PMEs.

As políticas do Conteúdo Local devem ser 
desenvolvidas numa perspetiva de longo prazo, com 
a definição de metas realísticas e adaptadas ao 
contexto local, a fim de se evitar ineficiências. O 
diálogo regular entre as empresas de O&G e as 
autoridades governamentais constitui um factor 
chave para o sucesso, tendo em conta a avaliação 
em conjunto das necessidades e potencialidades 
locais. 

As políticas de Conteúdo Local não devem ser 
consideradas como o único motor para o 
desenvolvimento da indústria petrolífera. Para ter 
sucesso, elas devem fazer parte de uma abordagem 
global de gestão dos recursos petrolíferos, 
integrando-as com o resto da economia e 
promovendo uma ampla estratégia de 
transparência e boa governança. Por outro lado, os 
desafios do Conteúdo Local em Angola estão 
relacionados com estabelecimento de um equilíbrio 
entre a capacidade das empresas, competitividade 
e lucratividade. Isso envolve, a escolha de um modelo 
independente qualitativo e quantitativo, para definir 
a métrica de execução, bem como a capacitação 
do empresariado local.  

CONTEÚDO LOCAL
CAMINHO PARA DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA
E INDUSTRIALIZAÇÃO DO PAÍS

Magazine do Conteúdo Local 2022



Desde 2018 que o executivo angolano tem vindo a 
desenvolver esforços para aproveitar o máximo 
possível das reservas restantes de petróleo. Por 
conseguinte, foi desenvolvido um processo legislativo 
que visa uma participação do Conteúdo Local mais 
inclusiva e em todas as facetas da indústria de 
petróleo e gás, tendo resultado numa política 
coerente com o intuito de se adoptar medidas 
tendentes a garantir, promover e incentivar a 
participação das sociedades comerciais de direito 
angolano no sector petrolífero e estabelecer as 
condições necessárias para o efeito.

No entanto, já houve no passado acções 
semelhantes que buscavam uma implementação 
eficiente do Conteúdo Local no sector dos petróleos, 
porém ainda se vê desafios, uma vez que as 
empresas adquirem serviços ou recrutam pessoal 
local, apenas por uma questão de conformidade e 
não por terem visto um benefício real. Em muitos 
casos, esses processos foram bastante ineficazes em 
termos de desenvolvimento e sustentabilidade do 
Conteúdo Local, e contribuíram efetivamente para o 
aumento dos custos, que actualmente é visto como 
um dos principais indicadores para a contratação de 
bens e serviços e bens na indústria de petróleo e gás.

O novo quadro jurídico, diferente dos regimes 
anteriores, não só se aplica às companhias 
operadoras, como também se estende às 
prestadoras de serviços e fornecedores de bens ao 
sector dos petróleos. O recente quadro geral de 
obrigações e prestação de informação respeitante 
ao Conteúdo Local também recai sobre as empresas 
prestadoras de serviços e fornecedoras de bens à 
indústria petrolífera.

A concessionária Nacional deverá registar e certificar 
as empresas participantes da actividade petrolífera, 
além disso, todas as empresas nacionais e 
estrangeiras prestadoras de bens serviços estão 
sujeitas a um processo prévio de avaliação e 
certificação, para torná-las elegíveis para participar 
em qualquer processo de contratação. 

A introdução de uma cláusula de Conteúdo Local em 
todos os contratos passará a ser obrigatória, no que 
diz respeito à assistência técnica e aos contratos de 
gestão externa, a inclusão de um programa 
pormenorizado de formação, a transferência de 
know-how, tecnologia e o desenvolvimento da mão 
de obra angolana.

Quanto à prestação de bens e serviços, o DP n.º 
271/20, apresenta estrutura de 3 regimes: 
Exclusividade; Preferência e Concorrência. Os bens e 
serviços sujeitos ao regime de Exclusividade devem 
ser fornecidos apenas por sociedades comerciais 
angolanas. O regime de Preferência indica que, 
apesar da preferência por sociedades comerciais 
angolanas, também fica aberto para as sociedades 
comercias de direito angolano, caso os preços ou a 
qualidade dos bens ou serviços disponíveis em 
Angola não sejam competitivos em relação aos 
fornecedores estrangeiros, e consoante as regras do 
regime de Concorrência é permitido que as 
companhias operadoras contratem livremente 
fornecedores estrangeiros, mesmo que sujeitos à 
preferência dos fornecedores nacionais nos termos 
da lei em vigor.

A principal novidade da lei do Conteúdo Local é a 
aplicação de sanções resultantes das transgressões 
administrativas por não cumprimento dos dispostos 
legais previstos no DP n.º 271/20, puníveis com multas 
num valor mínimo de USD 50.000,00 e no valor 
máximo de USD 300.000,00, sendo que o valor da 
multa é estabelecido em função da natureza e  
gravidade da infracção. 

O novo Regime Jurídico do Conteúdo Local também 
introduz igualmente obrigações relativas à 
preparação de informação e documentação que 
deverão ser apresentadas pelas entidades visadas, 
de modos a satisfazer os requisitos do decreto, 
nomeadamente o Plano Anual do Conteúdo Local, 
assim como o  Plano Anual das Necessidades de 
Contratação de Bens e Serviços, tendo em conta as 
necessidades especificas de cada fase do projecto, 
resumo das despesas estimadas com a 
implementação do plano, bem como um Plano de 
Transferência dos Serviços internos para o país. 

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 271/2020
REGIME JURÍDICO DO CONTEÚDO LOCAL DO
SECTOR DOS PETRÓLEOS
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Quem é Afonso Chipepe e qual é o seu 
posicionamento na indústria? 
 
Quadro da Sonangol desde 1988, formado em 
Business Administration pela Washington DC State 
University. Afonso Chipepe é um dos pioneiros do 
conteúdo local e actualmente actua como assessor 
da direção geral da Sonair. Chipepe é autor do livro 
“Pensar Angola” que é uma súmula de dezenas, de 
artigos escritos para revista N’Gol, da Sonangol, que 
na altura já faziam referência ao conteúdo local e 
desenvolvimento dos recursos humanos, tendo 
como base os desafios enfrentados pela Sonangol. 

Como era o conteúdo local 20 anos atrás?
  
Eu diria que há uma enorme diferença do conteúdo 
local actual se comparado aos anos 2000, quando 
ocorreu a 1ª reunião do conteúdo local, onde se 
juntaram todas as companhias operadoras, com o 
objectivo de se encontrar um caminho para o 
desenvolvimento do conteúdo local angolano no 
sector dos petróleos. Na minha perspectiva, o 
Conteúdo Local teve um maior impacto no início, 
porque houve um maior engajamento por parte das 
entidades que estavam envolvidas no 
alavancamento do empresariado nacional, de 

AFONSO CHIPEPE
O DESENVOLVIMENTO
DO CONTEÚDO LOCAL
NOS ÚLTIMOS 20 ANOS
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modo a atingir algum percentual que pudesse 
justificar a sua criação. De recordar que naquela 
altura, havia um Steering Committee que envolvia as 
operadoras para a criação de vários grupos de 
trabalho, com o objectivo de desenvolverem 
actividades que contribuíssem para a formação das 
empresas angolanas. Também foi feito um 
levantamento do estado da economia nacional e da 
banca comercial para que se pudesse conhecer o 
estado das empresas angolanas, bem como as suas 
necessidades. De referir que houve um trabalho 
organizacional bem elaborado que culminou com a 
criação do CAE. Havia uma direção do conteúdo 
local que fazia o cadastramento das empresas, 
formação do empresariado nacional, bem como 
passar uma visão do que o conteúdo local 
representava para a nossa economia. Apesar disso, 
não atingimos a percentagem desejada, que na 
altura era de 10% daquilo que eram as expectativas 
com base na experiência que havíamos adquirido 
com a Nigéria. Posteriormente surgiram vários 
interesses de algumas pessoas que tinham um 
entendimento diferente sobre aquilo que era o 
conteúdo local, o que levou com que o conteúdo 
local ficasse à deriva. Em seguida, o departamento 
do conteúdo local foi anexado à Direção de 
Negociações da Sonangol, depois ficou adstrita à 
Câmara do Comércio e Indústria de Angola e 
posteriormente voltou para a Sonangol.

De quem foi a ideia de criar esse organismo 
para a organização e desenvolvimento do 
conteúdo local em Angola?

A ideia foi da Sonangol. Na altura cerca de USD 5 
milhões eram disponibilizados pelas empresas 
petrolíferas para as despesas em bens e serviços, e 
eram gastos apenas com as empresas estrangeiras 
prestadoras de serviços. Como consequência, este 
montante não circulava na economia nacional. As 
operadoras adquiriam tudo no exterior, 
absolutamente tudo! Com a introdução da política 
do conteúdo local, conseguimos virar o quadro no 
que diz respeito à prestação de serviços de catering, 
permitindo com que empresas angolanas 
prestassem esses serviços às multinacionais como a 
Chevron e a bp e, posteriormente, vieram os serviços 
de limpeza. O conteúdo local na altura promoveu 
muitas empresas angolanas a fornecerem serviços 
ao sector dos petróleos. 
 
Quanto tempo durou a vossa coordenação 
do conteúdo local? 

Durou cerca de 4 anos (2003 a 2007). A partir da 
Sonangol, o CAE desenvolveu as estratégias do 
conteúdo local e uma delas era a contratação de 

alguns formadores dos EUA. As empresas de direito 
angolano em primeiro lugar tinham de registar-se no 
CAE e posteriormente fazer algumas formações 
relativas a prestação de serviços no sector petrolífero.  
Nesta época, fizemos a nossa primeira visita à 
Nigéria, com o intuito de aprender mais sobre o 
conteúdo local, e posteriormente foi adaptado 
algumas estratégias à realidade angolana.   
 
Uma boa parte das empresas nacionais 
adquirem seus produtos fora do país e 
fornecem ao sector petrolífero a um preço 
mais elevado. Qual é a sua opinião? 

Existe a necessidade de se construir fábricas aqui no 
país capazes de produzir pelo menos um parafuso 
que pode ser usado numa plataforma. Montar uma 
fábrica de parafusos, penso eu não ser tão oneroso 
quanto a construção de uma fábrica de bombas 
hidráulicas, por exemplo. As entidades 
governamentais de tutela do sector petrolífero, têm 
de ter em conta que para se desenvolver o conteúdo 
local tem que se criar pólos industriais. Foi muito bom 
aquilo que se fez na zona económica, porém, são 
indústrias feitas se calhar com outro interesse, mas 
não em convergência com o conteúdo local. Se 
tivessem aproveitado aquelas indústrias, 
adaptando-as às estratégias ligadas ao sector 
petrolífero, nós teríamos fábricas de muitos produtos 
não só utilizados no sector petrolífero, como também 
em outras actividades económicas realizadas em 
território nacional.  
 
Mencionou que havia formações e visitas 
às empresas. Porquê que já não se faz? 

Na verdade, cometeu-se um erro muito grande que 
foi acabar com o CAE. Foi uma das questões por mim 
levantada ao MIREMPET aquando do lançamento da 
Lei do conteúdo local. Durante a elaboração da lei 
actual, havia-se sugerido que se criasse uma 
estrutura própria para o conteúdo local, uma direção 
do conteúdo local. Sugeri que se criasse até três 
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departamentos. Um dos departamentos seria o CAE, 
que já possuía uma estrutura e uma base de dados 
de muitos anos. Portanto, eu fui da opinião que a 
estrutura e a experiência das pessoas que 
trabalhavam no CAE deveriam ser transferidas para 
essa nova direção como um departamento cujo 
foco seria apenas o registo das empresas, a 
formação do empresariado nacional, interação com 
as empresas e recolha das necessidades das 
operadoras. Devo dizer que é com muita pena que o 
conteúdo Local hoje, regrediu bastante. 
 
O que deve ser feito para melhorar este 
quadro? 

Eu noto que há um grande interesse em se ver o 
conteúdo local a atingir os seus objectivos. Por outro 
lado, penso que da parte da entidade que deve 
executar as políticas do conteúdo local há uma certa 
letargia. Noto que precisam de um pouco mais de 
aprendizado e de resgatar a experiência das 
pessoas que estavam à frente do CAE.  Precisamos 
criar uma estrutura própria para o conteúdo local e 
ser mais incisivos com as operadoras. Na minha 
opinião, precisamos juntar as empresas operadoras 
para criar novamente um Steering Committee para 
executar ou pôr em marcha o conteúdo local através 
da aquisição de bens e serviços das empresas 
angolanas.  

Na sua opinião, porquê que actualmente 
não há envolvimento das empresas 
operadoras nessa questão do conteúdo 
local como houve no início?  

Acredito que deva ser pela criação da ACEPA. Cada 
uma das operadoras tem representação nessa 
associação, pelo que acho que eles não têm 
interesse em ter outras pessoas específicas para 

tratar das questões do conteúdo local. É necessário 
que haja de facto um posicionamento diferente da 
ACEPA. De recordar, que quando estávamos a 
trabalhar no decreto n.º 271/20, um dos pontos que 
tínhamos de divergência era com a ACEPA porque 
eles traziam instruções das operadoras que não 
coadunavam com os nossos interesses. 

Qual é o impacto que um fundo petrolífero 
teria no conteúdo local? 

O fundo petrolífero teria dado um grande impulso 
naquilo que é a construção de fábricas em Angola, 
sobretudo de pequenas fábricas de equipamentos 
que são utilizados no sector petrolífero, alavancado 
muito o empresariado nacional. A Angoflex é um 
reflexo de como poderíamos usar o fundo petrolífero 
para alavancar o conteúdo local. Teríamos hoje 
muitas empresas nacionais a fabricarem insumos 
necessários para utilizar no sector petrolífero, uma 
vez que é um sector de capital intensivo. Em suma, o 
fundo petrolífero é um instrumento importantíssimo 
que facilitaria no surgimento de novas empresas e 
no aumento da capacidade do empresariado 
nacional, na criação de novos postos de trabalho e 
na riqueza nacional que faríamos circular dentro do 
país. Exemplo é o que acontece com a Nigéria; a 
Nigéria só fabrica muitos produtos porque têm um 
fundo petrolífero que ajuda na construção de 
fábricas de produtos e equipamentos a serem 
usados no sector dos petróleos.
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        Uma das áreas que mais tenho contribuído durante estes anos é 
certamente no Conteúdo Local. Penso que o conteúdo local é uma das chaves 
determinantes para que haja um nível mais sustentável no sector petrolífero, 
nomeadamente, baixos custos de produção, novos mercados e postos de 
trabalho, aumento da produtividade empresarial de direito angolano, receitas 
locais significativas, e consequentemente, o desenvolvimento da nossa 
economia. 

“
“



BRA-CERTIFICADORA
Tendo já algum contacto com a lei 
angolana do conteúdo local e com base 
naquilo que é a vossa experiência, quais 
são os próximos passos para uma 
implementação eficiente da Lei?

O próximo passo que Angola precisa fazer é 
estabelecer a metodologia de implementação de 
todas as etapas do Conteúdo Local. A lei está 
estabelecida, mas tem que se criar a metodologia a 
ser implementada. Ao contrário de Angola, o Brasil 
não tem uma lei do conteúdo local, mas tem uma 
metodologia implementada com obrigatoriedade 
de cumprimento. Partiu-se primeiro por criar essa 
obrigatoriedade e a metodologia, e passado mais de 
uma década de estabelecimento dessas 
metodologias é que se está a pensar em como vai 
ser elaborada a lei, então são abordagens diferentes. 
Embora Angola já tenha estabelecido a lei, o que é 
fundamental em termos de estrutura jurídica, eu vejo 
que o próximo passo agora é exatamente a 
implementação da metodologia de qual será o 
objectivo dessa política, porque ela traz impactos 
diferentes na sua utilização.

Olhando para o futuro, quais são os 
indicadores que poderiam dificultar o sucesso 
na implementação dessa metodologia?

Existe realmente esse risco. Caso a lei não seja clara 
para as empresas e o mercado, não haverá 
efectividade na sua implementação. Por exemplo, se 
olharmos para o decreto n.º 271/20 ele diz que serão 
criadas essas metodologias de medição e 
obrigatoriedades, o que está estabelecido em mais 
de dois artigos da lei, mas ainda não foi dito como 
isso será cobrado por parte das operadoras, por 
exemplo, como será medido o conteúdo local? Caso 
não se cumprir qual será o tipo de penalização ou 
como será fiscalizado? Então, existe uma série de 
etapas ainda que são necessárias e precisam ser 
executadas. Quando se lícita um bloco petrolífero em 
Angola e esse bloco é vencido por uma empresa 
estrangeira, se não houver regras claras, toda a 
operação vai ser feita pensando na lucratividade e 
não no desenvolvimento do país ou na criação de 
empregos. conteúdo local tem que ser a ferramenta 
que vai decidir o seguinte: O que se quer como 
política de governo? Caso seja gerar emprego, a lei 
do conteúdo Local deve obrigar a criação de 
empregos. Caso o objectivo seja desenvolver 
know-how e criar empresas com capacidade, então 
a lei deve obrigar as empresas a desenvolverem as 
capacidades dos seus colaboradores angolanos. 
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Implementação eficiente do Conteúdo 
Local em Angola

A BRA é uma empresa de certificação sediada no 
Brasil, que na realidade nasceu dentro da perspectiva 
de construir uma prestação de serviço que fosse mais 
especializada, actuando em algumas certificações de 
nível internacional, como é o caso do Conteúdo Local. 
A empresa agrega à prestação de serviços com uma 
maior capacidade de compreender as necessidades 
do cliente, e desenvolve modelos de cumprimento de 
regulamentos e resoluções legais. No caso do 
conteúdo local que já contempla algumas regras 
pré-estabelecidas, alguns procedimentos e métodos 
obrigatórios a serem seguidos, existem variantes 
dentro da análise de cada situação, de cada cliente, 
que têm que ser trabalhadas para potencializar ao 
máximo o seu resultado no processo de certificação, 
sem necessariamente e obviamente, de forma 
alguma, deixar de cumprir aquilo que é obrigatório e 
necessário no processo.

Elmar Mourão - Gestor de Conteúdo local



O que falta agora para complementar a 
implementação efectiva do conteúdo local em 
Angola é a integração da lei com os objectivos do 
governo a longo prazo, e não uma condição que a 
cada modificação governamental possa ser 
alterada sem que haja continuidade daquilo que já 
foi feito anteriormente. Se a lei já se inicia com o 
processo de medição de conteúdo local muito rígido, 
exigindo um alto volume de investimento das 
companhias na qual terão que demonstrar a sua 
capacidade num ambiente que ainda é pouco 
desenvolvido para oferecer materiais, produtos e 
serviços, torna-se inviável, o que vai afastar o 
investimento e retardar o capital para exploração. 
Para que o país possa se desenvolver é necessário se 
achar o ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento 
da economia local, know-how, infraestrutura e o 
aumento dos investimentos, e ao mesmo tempo, 
atrair as empresas que já possuam essas 
capacidades. 

Precisa-se desenvolver um modelo mais criativo de 
métricas relativas ao conteúdo local. Pode-se 
estabelecer que o conteúdo local não precisa ser 
medido necessariamente na fase de exploração e 
produção, mas se a empresa operadora  investir em 
centros de formação para qualificar mão-de-obra 
angolana, isso poderá trazer um retorno sustentável 
em 10-15 anos para o mercado, pois serão 
profissionais angolanos qualificados ou que trarão 
para o parque industrial uma componente a ser 
produzida no país, o que irá gerar empregos, atrair 
investimentos e infraestruturas para aquela 
operação funcionar. Tudo isso pode transbordar no 
modelo de medição do conteúdo local para coisas 
que são estratégicas do país e que não 
necessariamente estão associadas de forma direta 
a exploração e produção, porque como hoje no 
Brasil, é possível gerar tecnologia e atrair 
investimento para   desenvolver um cento 
universitário com investimento público-privado, se for 
o caso, e isso ser contabilizado para aquela empresa 
que explora petróleo fazendo com que a mesma se 
sinta atraída a fazer esse tipo de investimentos no 
país.  Portanto, existem muitos campos abertos que 
precisam ser bem desenvolvidos, por isso que não é 
só fazer, mas como fazer, como criar esse método de 
cálculo que pode ser um campo muito aberto para o 
desenvolvimento da indústria, da tecnologia e do 
desenvolvimento da economia do país, não 
especificamente numa área exclusiva de exploração 
e produção. É importante também ter política do 
conteúdo local para o sector, mas ela pode estimular 
muitos outros mercados, muitos outros investimentos 
que não estão necessariamente ligados de forma 
directa a indústria de petróleo e gás.
 

De que forma a BRA poderá colaborar com 
Angola numa implementação eficiente e 
sustentável do conteúdo local?

O Elmar como responsável da área de conteúdo 
local da BRA é o especialista que atende a todas as 
actividades relacionadas. Ele está no conteúdo local 
do Brasil desde 2007 periodo em que começou a 
surgir a ideia de implementação do conteúdo local, 
quando ainda não tinha sequer uma metodologia. 
Existia apenas uma vontade de se ter uma política. 
Assim sendo, ele acompanhou todo ciclo de 
evolução desde os primeiros passos do conteúdo 
local no Brasil até o período actual em que a BRA 
participa activamente. Somos sempre consultados 
por diversas instituições nacionais e internacionais 
para prestar suporte em questões relacionadas ao 
conteúdo local, o que demonstra não se tratar 
apenas do aspecto comercial, mas a BRA é uma 
empresa que sem dúvida nenhuma adquiriu ao 
longo do tempo a excelência naquilo que oferece na 
área do conteúdo local, considerando o que hoje o 
Brasil desenvolveu muito nesse campo. A BRA é 
referência no Brasil pelo conhecimento de prestação 
de serviço nessa área, o conhecimento profundo de 
todas as etapas, sistemas, produtos e serviços que 
envolvem a atividade de exploração e produção, 
tendo a capacidade de visualizar qualquer que seja 
a situação, a demanda, o tipo de actividade que 
estiver a acontecer que seja passiva ou não de 
certificação.  A BRA é uma empresa especializada 
também em gestão de riscos. Para a 
implementação de uma política de um processo de 
certificação de conteúdo local a nível nacional é 
muito importante que haja uma avaliação de riscos 
em relação a realidade angolana que é diferente da 
realidade brasileira, então, primeiro quais são os 
objectivos do país em relação a implementar essa 
certificação de conteúdo local, sendo este o primeiro 
passo de uma análise de risco que seja efectiva e 
que atraia realmente o resultado favorável para o 
país. No segundo momento se identifica qual é o 
objectivo, quais são os principais entraves, as 
principais dificuldades e até as oportunidades que já 
existem em Angola para que essa política seja 
implementada e atraia o resultado que o país 
precisa. No terceiro momento, após identificado 
quais são esses entraves ou oportunidades, aí sim se 
pode focar na implementação para que todo esse 
processo tenha um resultado melhor possível ao 
longo do tempo para o país, para o estado e para 
economia do país.    A BRA tem muito como contribuir 
com a experiência de toda essa fase de transição, 
pois testemunhamos erros e acertos no conteúdo 
local do Brasil e outras regiões, de decisões que 
foram implementadas e não tiveram resultados 
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esperados mudou-se completamente de direção, 
então, temos essa bagagem que pode ser benéfica 
para a realidade angolana. Quando implementado, 
como é que Angola vai operacionalizar o controle, 
fiscalização da implementação do conteúdo local? 
Certamente também não haverá pessoal 
capacitado para responder com essa demanda. Por 
esta razão, no Brasil este processo é feito em 
conjunto com as empresas certificadoras que 
emitem certificações em nome da ANP, conforme as 
regras da própria agência, seguindo toda a 
metodologia da ANP. Imagina se o governo criar uma 
lei e uma metodologia, e posteriormente não ter a 
capacidade de acompanhar, medir e executar? A 
BRA tem os pilares principais para oferecer aquilo 
que sem dúvida nenhuma fará a diferença nesta 
hora que nasce uma política que é tão importante 
para a economia angolana como para qualquer 
outro país que tenha a exploração de petróleo e gás 
como uma actividade muito importante.
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EXECUTIVE OF THE YEAR

OPERATOR OF THE YEAR

EXPLORER OF THE YEAR

SERVICE PROVIDER OF THE YEAR
LOCAL CONTENT COMPANY

OF THE YEAR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
OF THE YEAR

FUEL DISTRIBUTOR OF THE YEAR

LIFETIME ACHIEVEMENT

09 DE DEZEMBRO | 20H00
HOTEL INTERCONTINENTAL, MIRAMAR

PUBLICIDADE

Tiago Martins - Director Executivo�



CHAMPIONX
CONTEÚDO LOCAL PODE
MELHORAR O AMBIENTE
DE NEGÓCIOS NO
OIL & GAS
Zenaida Martins
Gestora do Conteúdo Local
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A ChampionX fornece soluções tecnológicas para o 
upstream e midstream, programas e serviços de 
química, tecnologia de perfuração, artificial lift 
solutions e tecnologias de automação para a 
indústria de petróleo e gás. Em junho de 2020 a 
Championx foi incorporada com a empresa Apergy 
Corporation, sediada no Texas, com o intuito de criar 
uma ampla gama de soluções capaz de servir os 
seus clientes e aumentar a longevidade dos seus 
serviços.

Até que ponto a empresa investiu no
Conteúdo local?

A empresa desenvolveu um corpo técnico angolano 
capaz de implementar e apoiar os programas 
químicos. Estes funcionários seguem um programa 
de formação e avaliação de competência a nível 
internacional, onde a sua capacidade técnica e 
responsabilidade em Angola é equivalente a 
qualquer outro país onde a ChampionX está 

representada, e ao longo do tempo, as posições 
foram transferidas de expatriados para nacionais 
através de um plano de nacionalização, resultando 
em 96% de angolanos em 2021. O nosso programa de 
formação segue um currículo por posição e é 
realizado usando uma variedade de recursos, como 
formadores/webinars internos onde formações 
comerciais e técnicas são providenciadas, a 
possibilidade de pós-graduações baseada numa 
lista vasta de universidades topo de gama, 
formadores Internos e o Portal On-line de 
Aprendizagem do Workday. Todo o nosso pessoal 
recebe cursos e formação que se aplicam 
directamente às suas funções e responsabilidades 
no trabalho. Os cargos que auxiliam o pessoal 
técnico de vendas na sua missão, como logística e 
administração (QSHE, RH, Finanças, Serviços Gerais 
e TI), são actualmente 100% nacionalizados. 



Do ponto de vista da empresa, como o 
Conteúdo Local pode melhorar o ambiente 
dos custos e benefícios do sector petrolífero?

De forma a estimular a utilização do tecido local 
capaz, será necessário pôr em prática uma 
fiscalização objectiva e sistemática do conteúdo 
local. Como referência, a ChampionX Químicos 
investiu nos últimos 15 anos mais de USD 40 milhões 
em infraestruturas, e esta questão importante não 
beneficia de nenhuma forma a empresa 
comparativamente a outras sem qualquer tipo de 
investimento, ou com promessas durante os 
concursos públicos que depois não se realizam. 
Deveria haver um tratamento diferenciado para as 
empresas com real conteúdo local incluindo este 
tipo de investimentos, como por exemplo, serem 
favorecidas no que se refere aos impostos.  Para se 
evitar custos, será necessário também que se criem 
mecanismos que facilitam a obtenção de vistos. Em 
situações onde se tem comprovado a falta de 
experiência ou know-how de nacionais, é importante 
haver agilização dos processos. Como por exemplo, 
a nossa equipa nacional não tem ainda experiência 
no que se refere a um start-up de campo petrolífero, 
ou para assegurar uma transição de programa de 
tratamento de químicos, e a vinda de um expatriado 
para este exercício esteve 1 ano à espera do visto de 
trabalho. Situações que bloqueiam os processos, são 
contraprodutivas e têm custos operacionais 
bastante significativos para as operadoras.  A 
ChampionX Químicos tem servido a indústria 
petrolífera angolana há mais de 40 anos, durante os 
quais desenvolveu uma forte infraestrutura local, o 
que permitiu o nosso posicionamento em Angola 
como actor económico regional na indústria 
petroquímica, com a ambição de eventualmente 
exportar o know-how (pessoas e produtos químicos) 
para os países vizinhos como o Congo, São Tomé, 
Guiné Equatorial e Moçambique. Mas em 
contrapartida esta questão, representa um desafio 
em termos da legislação existente e na limitação de 
linhas marítimas (cabotagem), na qual nota-se que 
há a necessidade de uma mudança legislativa. 
Como exemplo a importação de produtos ao abrigo 
de um PSA o que impede a uma utilização alheia. 
Sem o PSA, não há isenção de taxa de importação o 
que afecta a competitividade para se fazer 
produção eficiente local e para posterior exportação. 
O aumento de fornecedores locais mais focados em 
bens e serviços para sectores específicos, contribuiria 
para a redução de custos operacionais e para um 
melhor desempenho ambiental. Por exemplo, a 
disponibilidade local de tanques de transporte e 
armazenamento contribuem na redução da 
quantidade de tanques na cadeia de 
abastecimento, reduzindo assim emissões de CO2 
de naves de arcos de abastecimento com um 
percurso para o exterior.

Como é que o custo de fabricação local tem 
impactado o mercado angolano?

Nós fornecemos produtos químicos para o 
tratamento de campos petrolíferos em Angola há 
mais de 40 anos, com instalações de fabricação 
local, há mais de 25 anos. A proporção de fabricação 
local da ChampionX Químicos vs. importação de 
produtos acabados está hoje acima de 30%. Em 
termos de impacto económico, as nossas 2 unidades 
fabris localizadas em Viana e em Malembo 
(Cabinda) bem como as instalações logísticas na 
Base do Kwanda, no Soyo, e o escritório principal em 
Luanda, tem um impacto total directo em mais de 
600 pessoas (considerando 6 agregados por 
colaborador) e um impacto indirecto a mais de 3,500 
pessoas considerando fornecedores e prestadores 
de serviços. O contrato com um dos nossos principais 
clientes, afecta diretamente e indiretamente mais de 
1,200 colaboradores nacionais, e justifica a nossa 
unidade de produção de químicos em Viana. A 
mesma situação se coloca para a nossa unidade de 
produção em Cabinda. Nos últimos 10 anos, a 
ChampionX Químicos tem-se comprometido com o 
fornecimento de equipamentos e serviços locais. O 
gasto anual total com fornecedores aumentou cerca 
36% em 2010 para 61% em 2020, onde o gasto com 
fornecedores de serviços locais representou 95% em 
2020. A aquisição de equipamentos e serviços vem 
por meio da estratégia de contratação das 
empresas angolanas para minimizar a dependência 
do exterior.  No entanto, para que isso aconteça de 
forma eficaz, é necessário haver disponibilidade local 
de bens e serviços necessários para a execução da 
nossa actividade. 

Como  a ChampionX adaptou suas 
operações face às restrições impostas 
pela pandemia Covid-19?

Apesar das restrições que a situação assim impôs, a 
ChampionX Químicos manteve as operações e a 
cadeia de abastecimento ininterrupta, cumprindo na 
plenitude com as medidas impostas pelo ministério 
da Saúde. Temos trabalhado em estreita 
colaboração e seguindo as regras impostas pelos 
nossos clientes no sentido de seguir a melhor forma 
de combater a pandemia. Todos os funcionários 
fizeram ajustes na forma como tipicamente 
trabalhavam, a separação das equipas e a definição 
de um cronograma do trabalho presencial para 
minimizar o risco de transmissão foi essencial e 
actualmente o apoiamos e encorajamos os nossos 
colaboradores a aderirem a vacinação.
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O novo Regime Jurídico do Conteúdo 
Local impõe novas medidas. Como estão 
a se preprar para o cumprimento das 
mesmas?

A ChampionX Químicos criou recentemente um 
cargo de Gestor do conteúdo local responsável por 
gerir todos os assuntos do conteúdo local da 
empresa, incluindo a ligação com os clientes, 
associações industriais e com as autoridades locais. 
Esta ação tem como objectivo impulsionar a 
conformidade e desenvolver padrões de acordo 
com o DP n.º 271/2020. Este cargo também foi criado 
para desenvolver um plano de acção para melhoria 
contínua com o foco no capital humano, bens e 
sustentabilidade. A finalidade será manter uma 
avaliação contínua do conteúdo local da empresa, 
fornecendo métricas, relatórios e formação para a 
força de trabalho. Em termos de Sustentabilidade, 
esta posição estará envolvida em diferentes 
projectos, incluindo a pegada de carbono, com foco 
na avaliação e descrição do impacto desses 
projectos na comunidade.

Expectativas da empresa para os próximos 
anos?

O objectivo da ChampionX Químicos é tornar-se 
autossuficiente de forma a reduzir a dependência 
externa, tanto na experiência profissional, como na 
produção local de produtos, criando assim 
oportunidades de empregos qualificados e 
abastecimento local de bens e serviços. Do ponto de 
vista de infraestruturas, contamos continuar a 
alcançar a sustentabilidade por meio de 
investimentos em equipamentos e activos que 
possibilitem a fabricação local, em grau crescente 
de complexidade. A nossa intenção é continuar a ter 
os nossos produtos químicos fabricados por 
nacionais, cobrindo as necessidades do país e 
aumentar ainda mais esta capacidade para, num 
futuro próximo, poder exportar produtos químicos a 
partir de Angola.

        Empresas de Capital Angolano não significa 
propriamente a utilização do Conteúdo Local. 

Os gastos com fornecedores de serviços locais 
representaram 95% do total em 2020.

Os cargos do pessoal das áreas de logística, 
administração, QSHE, RH, Finanças, Serviços Gerais e 
TI, são actualmente 100% nacionalizados. 
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ALL BROCKERAGE SOLUTION
DILIGÊNCIAS CONTRA A COVID-19
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A ABS é uma empresa de direito angolano 
especializada em logística, que providencia um 
portfolio diversificado de serviços de transporte 
marítimo, bem com a gestão de cadeias de 
abastecimento para uma variedade de clientes no 
sector petrolífero e energético.

Como qualquer outra empresa, a ABS enfrentou 
várias dificuldades com o bloqueio fronteiriço, cercas 
sanitárias, limitações de voos nacionais e 
internacionais. Foi um momento novo e confuso para 
todos, inclusive para os clientes. Apesar das 
circunstâncias, a empresa viu uma oportunidade de 
negócios, tendo assim desenvolvido o Protocolo ABS 
Covid/19, one-stop shop, que consiste numa 
paragem única para vistos, acomodação, e gestão 
do processo da Covid. Este protocolo detalha um 
sistema funcional e prático para gestão do processo 
de atendimento do cliente a chegada ao aeroporto, 
sua acomodação em um hotel certificado para a 
quarentena, monitoramento da temperatura, sua 
alimentação, testagem da Covid-19 e tratamento da 
carta de dispensa do MINSA antes do embarque 
para sonda ou outro local de trabalho, bem como o 
trajecto inverso de regresso a casa. Em 
conformidade com o decreto presidencial em vigor, 
este protocolo permite com que as empresas 
utilizem um único veículo para gerir vários assuntos, 
pois a actual conjuntura não permite que as 
empresas tenham estruturas muito grandes e 
dispendiosas.

Como fomentar o conteúdo local mantendo 
uma atratividade para quem investe, e em 
simultâneo diminuir os riscos económicos 
associados?

Hoje, para actuar no sector logístico do Oil & Gas em 
Angola são necessários altos investimentos, 
tornando-se num dos principais desafios para as 

empresas do conteúdo local, pois os custos 
operacionais são muito altos.  Poucas empresas têm 
capacidade financeira para cobrir os custos 
operacionais envolventes nas bases de apoio 
logístico. Em muitos casos, as empresas do ramo 
optam por solicitar financiamentos que acabam por 
ser muito onerosos e inviabilizam os negócios. Por 
esta razão, a ABS recomenda a bonificação das 
taxas de juros dos financiamentos ou a promoção da 
regulação dos custos operacionais para tornar o 
sector mais atractivo. O Alto custo de maquinaria 
necessária para transporte, manuseamento e 
içamento de cargas é outro desafio identificado pela 
ABS, uma vez que altos custos operacionais tendem 
a inviabilizar, ou onerar os custos do sector. Porém, os 
custos são muito altos tendo em conta o actual 
momento que o país vive. Como solução, a ABS 
investiu em uma base logística de apoio que terá 
custos operacionais mais competitivos, esperando 
assim que se estimule o sector e se promova a baixa 
dos custos operacionais. Como sabemos, o nosso 
país tem um déficit muito grande nas vias de 
comunicação. O actual estado das vias rodoviárias 
não permite a fluidez no transporte de mercadorias. A 
ABS tem vindo a ter contratempos em relação às 
entregas de carga à Cabinda, que por via terrestre é 
impossível, tendo apenas opções marítima e aérea. A 
primeira opção não é regular e é bastante onerosa, a 
segunda opção acaba por encarecer os custos. É 
importante haver um grande investimento na 
melhoria das vias de comunicação para viabilizar a 
logística do sector Oil & Gas.
   
Olhando para o futuro quais são os objectivos 
da ABS para os próximos anos? 

       Solidificar a posição de líder do mercado 
no Husbandry em Angola

A nossa aposta no Husbandry passa pela contratação 
de pessoal nacional qualificado, capaz de atender e 
dar respostas às exigências do mercado, assim como 
a formação e desenvolvimento das equipes de apoio. 
Nossa aposta na gestão local mostra nosso 
comprometimento com a criação de oportunidades 
de emprego locais e redução dos custos operacionais 
internos pela aposta na contratação local não 
expatriada. Por outro lado, apostamos na utilização de 
tecnologia desenvolvida internamente que nos 
permite manter nossos clientes permanentemente 
actualizads sobre a situação de transporte, 
acomodação e testagem do seu pessoal.



“A PANDEMIA TROUXE NOVAS LIÇÕES SOBRE A
IMPORTÂNCIA DO CONTEÚDO LOCAL NO SECTOR
PETROLÍFERO ANGOLANO”
por Fábio Merlath
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      Desenvolver o pilar Logística FFWD,
Warehousing & Procurement

A ABS tem uma presença ainda muito pequena 
nestas áreas. Contudo, a empresa também apostou 
na contratação de pessoal experiente capaz de 
dinamizar o pilar FFWD e Warehousing, a preços 
competitivos com um nível de serviços internacional.
 
      Criar e desenvolver o pilar de compras
especializadas (specialized sourcing)

Com a actual fase que o país atravessa, muitos 
quadros capazes estão no desemprego, ABS quer 
aproveitar o momento para absorver algum pessoal 
experiente e capaz de dinamizar nossos negócios. A 
 contratação de pessoal qualificado e experiente, vai 
permitir criar e desenvolver o departamento de 
compras estratégicas, ou especializadas, pois as 
exigências de productos dos nossos clientes são 
especificas e muitas vezes não disponíveis no 
mercado local. Nossa estratégia será identificar estes 
produtos, importar e fornecer de forma atempada 
aos nossos clientes.

Com a propagação da pandemia da 
Covid-19, o mundo se viu obrigado a seguir 
uma série de diretrizes locais devido as 
restrições na mobilidade de pessoas e 
bens. No entanto, a produção de petróleo 
bem como a manutenção dos 
equipamentos não foram interrompidas, já 
que as FPSOs, as refinarias ou outros activos 
do sector petrolífero devem continuar a 
operar 24/24h. Este cenário não foi 
diferente para as empresas nacionais e 
internacionais sediadas no país, que 
continuaram a operar sem a presença do 
pessoal expatriado. No entanto, isto 
desencadeou um grande interesse e tem 
sido uma vantagem em termos das 
empresas presentes em Angola, que 
puderam identificar e desenvolver os 
recursos humanos locais.

Com o cancelamento de alguns projectos 
devido a pandemia do Coronavírus, muitos 
trabalhadores expatriados deixaram 
Angola porquanto da necessidade de se 
conter a transmissibilidade da doença. 
Como resultado, as empresas do sector 
petrolífero precisaram de investir nos 
técnicos angolanos para segurarem as 
operações diárias das diversas 
plataformas em operação no país. Esta 
abordagem tem-se revelado um sucesso 
para muitas empresas, proporcionando 
aos angolanos formação e apoio para 
assegurar o cumprimento das tarefas que 
antes eram desempenhadas por 
expatriados. O Programa de treinamento 
interno é uma das actividades em que as 
empresas tendem desenvolver com uma 



maior tenacidade nos próximos anos, uma 
vez que muitas empresas estão a olhar 
para o conteúdo local como uma 
oportunidade para aumentar a eficiência 
operacional. Embora o desemprego em 
Angola seja muito elevado, a indústria de 
petróleo e gás está hoje mais angolanizada 
do que antes da pandemia.

Dentro das empresas, a primeira prioridade 
foi de assegurar a continuidade das 
operações e, ao mesmo tempo, reduzir ao 
máximo a taxa de infeção pelo vírus, ação 
que teve um grau elevado de sucesso, uma 
vez que até a data não foi registada 
nenhuma paragem ou restrição na 
produção à custa da pandemia. Algumas 
empresas conseguiram ajustar os seus 
processos para dar continuidade às 
operações através da implementação do 
trabalho remoto, desde as áreas de gestão 
até a área administrativa, logística e 
operacional, reduzir custos e gerenciar os 
fluxos de caixa. Também foram 
renegociados alguns termos de 
pagamentos e condições contratuais em 
contratos já existentes com os mais 
diversos stakeholders e fornecedores, para 
responder ao impacto negativo da 
pandemia ao mercado petrolífero e fluxos 
de caixa negativos.

Em suma, a indústria de petróleo e gás 
angolana teve uma prestação positiva ao 
longo do período pandémico, onde o 
objectivo primário foi de proteger a saúde e 
segurança da força de trabalho, bem como 
assegurar a continuidade da produção 
petrolífera. Foram tomadas várias medidas 
bem-sucedidas, desde o alargamento do 
período das rotações às testagens diárias, 
tudo isso para garantir a segurança e 
estabilidade da produção. Não obstante, foi 
um período proveitoso para os 
trabalhadores nacionais, uma vez que 
puderam demonstrar o seu potencial na 
ausência dos técnicos expatriados. 
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Fábio Merlath



LOCALIDADE

Benguela

Cabinda

Cuanza Sul

Huambo

Huíla

Luanda

Zaire

TOTAL

3

22

1

1

1

649

7

684

N.º DE EMPRESAS

CENSO DO CONTEÚDO LOCAL
PERCEPÇÃO DO EMPRESARIADO ANGOLANO
DO SECTOR DOS PETRÓLEOS
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Com o objectivo de promover e consolidar todas as 
informações relativamente às actividades do 
conteúdo local no país, a PetroAngola deu início ao 
Censo do Conteúdo Local, um processo destinado a 
identificar e promover as empresas, seus serviços e 
produtos, desenvolvimento de projectos, divulgação 
dos avanços tecnológicos e oportunidades de 
negócios no sector petrolífero angolano.

O Censo teve início a 01 de Junho de 2021, e consiste 
em visitar as empresas prestadoras de bens e 
serviços ao sector petrolífero, conhecer o potencial, 
bem como identificar os tipos de serviços prestados, 
constatar a capacidade técnica e tecnológica das 
empresas angolanas, visando a criação de uma 
base de dados com informações sobre as empresas 
prestadoras de bens e serviços na indústria de 
petróleo & gás. Foram visitadas um total de 70 
empresas, nas províncias de Luanda e Zaire. Das 
empresas visitadas destacam-se a Soapro, EDG, 
Octomar, Kwanda Base, ABS, KPO e Bumi Armada.
 
A iniciativa teve de ser interrompida devido a 
propagação da pandemia Covid-19, que resultou na 
implementação de cercas sanitárias em várias 
localidades do país. No entanto, a PetroAngola 
espera retomar este processo ainda este ano, e 
visitar as remanescentes 614 de um total de 684 
empresas prestadoras de bens e serviços à indústria 
de petróleo e gás. 

Após o término deste processo, a PetroAngola 
partilhará a informação recolhida com as 
autoridades locais e principais stakeholders da 
indústria de Oil & Gas, uma vez que estes dados são 
fundamentais para garantir uma maior percepção 
sobre o potencial de prestação de serviços das 
empresas locais e estabelecer um canal de diálogo 
entre os players do sector, assim como, auxiliar na 
futura regulação da actividade de prestação de 
bens e serviços no sector petrolífero nacional.
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Os preços do crude ampliaram os seus ganhos nos 
mercados internacionais, o Brent foi comercializado a 
uma média de $84.95/BBL em Janeiro, tendo atingido 
um preço médio de $110.95/BBL em Março, indicando 
uma valorização de 31%, enquanto o WTI registou um 
acréscimo de 34%, refletindo um aumento dos 
anteriores $82.32/BBL para os $108.60/BBL no mesmo 
período. 

De acordo com as análises feitas pela PetroAngola, a 
estimativa é que o Brent encerre o ano com uma 
média de $94.39/BBL, ao passo que o WTI deverá 
terminar o ano com um preço médio de $90,21/BBL, 
resultando num spread de $4.18/BBL.

O mercado permaneceu estruturalmente em 
backwardation ao longo do 1º trimestre do ano, uma 
vez que as vendas a spot foram comercializadas 
acima das vendas futuras, tendo registado o 
diferencial mais alto no mês de Março de cerca de 
6%, o equivalente a $6.94/BBL. A estrutura do mercado 
refletiu as preocupações em torno das restrições na 
oferta global de petróleo e as tensões entre a Rússia 
e a Ucrânia.

Ramas Angolanas

Ao longo do período em análise, a rama Girassol foi a 
rama angolana mais bem valorizada, tendo atingido 
o preço de mais alto de $133.42/BBL em Março, e uma 
média trimestral de $98.80/BBL; em contrapartida, 
Cabinda foi a segunda rama mais bem valorizada, 
obtendo uma média trimestral de $98.60/BBL e o 
preço mais alto de $133.63/BBL em Março. A rama 

Mercado Petrolífero – 1º Trimestre 
2022 

No 1º trimestre de 2022, os preços do crude 
registaram um aumento significativo na ordem dos 
60% em relação ao período homólogo, justificado 
pelo desequilíbrio entre a procura e a oferta de 
petróleo e pelas tensões geopolíticas entre a 
Rússia–Ucrânia, que evoluíram para um conflito 
armado no final de Fevereiro.
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O Bloco 17 foi o maior produtor no 1º trimestre do ano 
em curso, com uma produção diária de 383.728 KBPD, 
seguido do Bloco 0 com uma produção média de 
159.044 KBPD e em terceiro lugar esteve o Bloco 32 
com uma produção diária de 150.548 KBPD. 
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Produção de Petróleo 

De Janeiro à Março do corrente ano, Angola produziu 
um volume total de 104.573 MMBBLS, contra os 102,206 
MMBBLS produzidos no período homólogo, o que 
representa um acréscimo de 2%. O maior volume 
produzido verificou-se no mês de Janeiro, com um 
volume total de 36.865 MMBBLS, correspondendo a 
uma média diária de 1,189 MBPD. Em Fevereiro a 
produção caiu 12%, e cifrando-se em 32,327 MMBBLS, 
numa média diária de 1,154 MBPD. Em Março, Angola 
produziu um total de 35,123 MMBBLS, perfazendo uma 
média diária de 1,133 MBPD e um aumento de 9% em 
relação ao mês de Fevereiro. A média esperada para 
a produção diária de petróleo do país é de 1.147 MBPD, 
num volume total de 418.655 MMBBLS.

Exportações de Petróleo

No período em analise, Angola exportou um total de 
103,129 MMBBLS, aproximadamente 2,172 MMBBLS (2%) 
abaixo do volume exportado no 1º trimestre de 2021.  
No entanto, o maior volume de petróleo exportado 
ocorreu no mês de Janeiro, com um total de 37,525 
MMBBLS e uma média diária de 1,211 MBPD.

Durante os primeiros 3 meses do ano, as principais 
ramas angolanas foram comercializadas a prémio 
em relação ao Brent, sendo que o maior diferencial 
foi observado no mês de Março em que a 
combinação dos preços das ramas mais bem 
valorizadas atingiu o valor médio de $114.29/BBL, 
negociadas a $3,34/BBL (2,9%) acima do preço médio 
do Brent que situou-se nos $110.95/BBL. 

Nemba ocupou a terceira  posição com o preço mais 
alto de $132.78/BBL e uma média trimestral de 
$97.81/BBL, enquanto a rama Dália psicionou-se 
como a quarta rama mais valorizada nos mercados 
internacionais em Março com o preço de $132.73/BBL 
e uma média trimestral de $97.66/BBL
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Produção de Gás Natural 

A produção de gás associado fixou-se em 257,887 
MMSCF no 1º trimestre de 2022, representando 
aumento de 11.222 MMSCF (4%) em relação ao 
período homólogo, em que se produziu um total de 
246.665 MMSCF.  O maior volume de gás produzido 
observou-se no mês de Janeiro, com um volume 
total de 91.884 MMSCF, equivalente a uma média 
diária de 2.964 MMSCFD.

Factores que Influenciaram o 
Mercado Petrolífero ao Longo do 1º 
Trimestre 2022

   A baixa capacidade de produção da OPEP tem 
impactado negativamente o mercado petrolífero. 
Em Janeiro, a coalizão aumentou apenas 210 KBPD 
dos 400 KBPD previstos, representando um déficit de 
190 KBPD, e consequentemente, houve uma 
aceleração nas preocupações em relação a oferta 
de petróleo no mercado a curto prazo.

       O sentimento de reequilíbrio do mercado dominou 
o 1º trimestre do ano, visto que se observou um 
crescimento considerável da demanda para perto 
dos níveis pré-pandémicos. Outros acontecimentos 
como a explosão de um importante oleoduto na 
Turquia que subtraiu 400 KBPD da oferta global e os 
protestos violentos contra o aumento dos 
combustíveis no Cazaquistão também contribuíram 
para a valorização do crude nos mercados 
internacionais.

      As tensões entre a Rússia e a Ucrânia provocaram 
uma escalada na volatilidade dos preços das 
commodities energéticas. Após a invasão da Rússia 
na Ucrânia no final do mês de Fevereiro, os índices de 
referência de petróleo Brent e o WTI dipararam 
consideravelmente, tendo elevado os preços para 
máximas intra-diárias apenas registadas há 8 anos. 
Nos últimos meses, registou-se um declínio nas 
exportações de gás da Rússia para a Europa, uma 
tendência que tem se intensificando por conta das 
sansões impostas a Rússia. 

  As constantes quedas nos stocks globais de 
petróleo e produtos refinados contribuíram para o 
sentimento de alta do mercado, sendo que no mês 
de Janeiro, os EUA consentiram uma baixa de 4,55 
MMBBLS nas reservas estratégicas. Não obstante, os 
EUA também registaram um declínio nos stocks de 
petróleo bruto de cerca de 5 MMBBLS em Fevereiro, o 
menor nível desde 2018, ao mesmo tempo que o país 
registou um nível recorde na demanda por petróleo 
de cerca de 21.9 MBPD. No entanto, os stocks 
comerciais de petróleo bruto voltaram a cair em 
Março para 411.6 MMBBLS, 13% abaixo da média de 5 
anos. Os suprimentos de gasolina estiveram 1% 
acima da média de 5 anos, enquanto os stocks de 
destilados estiveram18% mais baixos. Face a 
recuperação na demanda verificada no 1º trimestre, 
a oferta global de petróleo bruto esteve abaixo das 
necessidades de consumo, já que a OPEP+ tem 
estado a enfrentar dificuldades em aumentar a 
produção em virtude da falta de capacidade 
adicional por parte de alguns membros da coalizão.

Do volume total de gás produzido, 42% foram 
injectados, 7% disponibilizados para a geração de 
energia nas instalações petrolíferas, 16% exportados 
para a fábrica ALNG, 4% para queima e os 
remanescentes 31% foram utilizados nas operações 
de gas lift.

PUBLICIDADE
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EVENTOS

LUANDA OIL & GAS AND RENEWABLE ENERGY
– CONFERENCE & EXHIBITION 
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Luanda acolheu uma das maiores conferências de 
Energia em África, sob o Lema “Shaping The Angolan 
Energy Sector”, realizada nos dias 27, 28 e 29 de 
Outubro de 2021, no Centro de Convenções de 
Talatona, Luanda, Angola. 

Organizada pela PetroAngola no formato híbrido 
(presencial e virtual), a Conferência contou com a 
participação de 1063 delegados, +25 Exposições, +60 
Oradores com um vasto conhecimento da indústria 
e +25 Apresentações Técnico-científicas, com foco 
nos principais projectos dos segmentos Upstream, 
Midstream, Downstream e Energias Renováveis. A 
LOG2021 teve como objectivo promover o know-how 
colectivo e facilitar o desenvolvimento da indústria 
angolana de Petróleo, Gás e Energias Renováveis, 
reunindo todos os intervenientes de ambos os 
sectores e os demais interessados, para auxiliar a 
criação de estratégias para o avanço do sector 
energético, viabilizando a troca de ideias e opiniões, 
oportunidades de negócios e parcerias 
técnicas/tecnológicas.

Apesar da forte concorrência em novas regiões 
como a Guiana e Suriname, bem como a forte 
atratividade das áreas marginais da Nigéria e o 
cenário em que o gás e as energias renováveis 
tendem a ser financeira, social e ambientalmente 
mais atrativas do que outras fontes de energia, 
Angola, consoante as últimas análises continuam a 
apresentar um ambiente de investimento atrativo 
face a magnitude das prolíficas bacias e de um 
quadro regulatório favorável ao investimento. 
Outrossim, para remodelar e converter o sector 
energético numa fonte de prosperidade nacional 
requer um balanço entre o sector petrolífero, 

energias renováveis, investimento privado e a 
integração do sector das energias com o resto da 
actividade económica do país.  Neste sentido, a 
LOG2021 analisou o posicionamento de Angola 
dentro de um cenário energético em constante 
evolução, apresentando as principais oportunidades, 
inovações e sinergias que poderão trazer 
desenvolvimento e progresso no sector das energias, 
além de explorar a disponibilidade e facilidades de 
investimentos.

As empresas participantes foram convidadas a 
expor os seus produtos e serviços a um público 
pré-selecionado, de modo a atrair mais 
investimentos, bem como parceiros aos seus 
negócios, resultando numa maior divulgação das 
empresas e novas oportunidades de negócios. A 
LOG2021 garantiu uma oportunidade aos 
profissionais, investigadores e estudantes do sector 
energético, de partilharem os seus projectos de 
pesquisa relevantes à indústria de petróleo e 
energias renováveis, para um público 
pré-selecionado, avaliados por um Comité Técnico e 
posteriormente apresentados na Conferência. 

A PetroAngola avalia e participa da seleção interna, 
promoção e organização de eventos nacionais e 
internacionais ao longo de toda cadeia de valor da 
indústria de petróleo, gás e energias renováveis, que 
permitem o engajamento de várias empresas, 
investidores, profissionais, tecnologistas de topo e 
gestores de petróleo, gás e energias renováveis, 
proporcionando uma melhor visão sobre a indústria 
petrolífera de modos a explorar desafios emergentes 
e específicos do sector. A experiência da PetroAngola 
na promoção e organização de fóruns e 
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conferências, fornece percepções exclusivas sobre 
os processos internos e externos referente à 
organização e operacionalização de conferências e 
fóruns específicos, apoiando a expansão e 
dinamização das actividades e operações do sector 
energético.

No final do evento foi realizada a cerimónia de 
premiação dos principais players da industrial de 
petróleo & gás – Angola Oil & Gas Awards, num jantar 
de gala superexclusivo, onde foram servidas as 
principais iguarias da gastronomia nacional e 
internacional, num ambiente descontraído, 
proporcionando aos convidados momentos de lazer 
e descontração. Foram vencedores da primeira 
edição do Angola Oil & Gas Awards as seguintes 

A LUANDA OIL & GAS AND RENEWABLE ENERGIES – 
Conference & Exhibition torna-se assim na principal 
Conferência Técnica e Exibição da indústria de 
Petróleo, Gás e Energias Renováveis de Angola, que 
cobre várias questões profissionais, projectos e 
investimentos, com o objectivo de se estabelecer 
parcerias fortes com os melhores da indústria 
energética e apresentar soluções para os diferentes 
aspectos e desafios enfrentados pelo sector global 
das energias. Com uma audiência de séniores 
decision-makers da indústria global de petróleo, gás e 
energia renováveis. A LOG incorpora uma série de 
actividade, transformando-se numa efetiva 
plataforma de negócio e networking, servindo de um 
ponto de encontro chave para os profissionais do 
sector, estudantes, companhias petrolíferas, 
reguladores, fazedores de opinião e stakeholders da 
indústria de petróleo, gás e energias renováveis.

A LOG2022 será realizada de 26 a 28 de Outubro no 
CCTA em Luanda. O evento estará focado na 
apresentação do potencial dos recursos energéticos 
dos países da CPLP, maximizar a cooperação no 
domínio do sector das energias, promover as 
oportunidades de negócios e o desenvolvimento da 
cadeia de valor do sector energético, bem como 
fortalecer a capacidade produtiva dos 
países-membros.

Albina Assis
Africano

Desidério
Costa

Hermenegildo Buila
Director de Negociações
ANPG 

EXECUTIVE OF THE YEAR OPERATOR OF THE YEAR EXPLORER OF THE YEAR SERVICE PROVIDER OF THE YEAR

LOCAL CONTENT COMPANY
OF THE YEAR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
OF THE YEAR

FUEL DISTRIBUTOR OF THE YEARLIFETIME ACHIEVEMENT
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Em alusão ao Dia Internacional da Mulher 
comemorado à 08 de Março, a PetroAngola 
organizou o Fórum PetroTalks, sob o tema “A Visão 
das Mulheres Sobre o Sector Petrolífero”, realizado no 
dia 11 de Março de 2022, no Palmeiras Suite Hotel, em 
Talatona.  O Evento destacou as mulheres que 
laboram neste importante sector da economia 
nacional, assim como promover a inserção de mais 
mulheres na indústria de energia como um todo.

Num debate interativo com uma audiência relevante 
com participantes maioritariamente do género 
feminino, foram discutidas questões relacionadas 
com o papel da mulher no oil & gas, seu 
posicionamento e visão sobre o desenvolvimento da 
indústria global de petróleo e gás, assim como seus 
principais desafios quotidianos. As intervenientes 
defenderam uma maior capacitação profissional e 
enquadramento de mulheres no sector, e que apesar 
da discriminação e da dificuldade as mulheres 
podem e conseguem assumir a liderança das 
operações. Há necessidade de criar legislação 
específica para ajudar reduzir ao máximo a 
discriminação das mulheres no sector de oil & gas e 
com isso, incentivar a entrada de mais mulheres 
neste importante sector da economia nacional. Por 
outro lado, foram destacados os termos ‘Excelência e 
Eficiência’ como exercícios chaves para que as 
mulheres consigam mais oportunidades e atinjam 
cargos de alta relevância na indústria petrolífera. 

Quanto a transição energética, as oradoras 
acreditam ser uma nova oportunidade e grande 
desafio para as mulheres do sector dos petróleos, 
uma vez que a transição será feita de forma gradual 
e haverá a necessidade de se empreender o 
know-how e a tecnologia da indústria petrolífera 
para se alavancar os outros tipos de energias, sendo 
que as mulheres poderão prestar um importante 
papel neste contexto.  Fizeram parte do painel 
mulheres profissionais das principais empresas e 
instituições que operam na indústria petrolífera local, 

lcom destaque para Zenaida Martins – Gestora de 
Conteúdo Local da empresa ChampionX, Marinela 
Chipepe – Engenheira de Petróleo e Mecânica da 
empresa Sonangol, Jacira Lidador – Gestora 
Financeira de Projectos da empresa Siemens Energy, 
Djenane Hatewa – Chefe de Serviços de Ambiente e 
Operações da empresa TotalEnergies e Joana 
Francisco – Engenheira Chefe de Perfuração da 
Maurel & Prom Namíbia.
O PetroTalks é o único evento em Angola destinado 
aos profissionais, empresas, investidores, 
colaboradores, e estudantes do sector petrolífero 
angolano, com exibições de novos produtos 
tecnológicos, inovações, debates, novas ideias e 
oportunidades de negócio no sector energético. 

A VISÃO DAS MULHERES SOBRE O SECTOR PETROLÍFERO
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FÓRUM BANCA OIL & GAS 2022

A participação das instituições financeiras joga um 
papel fundamental neste novo paradigma do sector 
petrolífero, enquanto se espera por um aumento 
significativo no volume de investimentos, sendo que o 
revigoramento das empresas nacionais se torna 
indispensável para o desenvolvimento da indústria 
de petróleo e gás, abrindo-se assim uma nova janela 
de oportunidades para o fortalecimento do 
Conteúdo Local no país.

Dentre as várias temáticas abordadas na 2ª edição 
do Fórum Banca Oil & Gas, destacam-se as 
Perspectiva de Investimentos nas Novas Concessões 
Petrolíferas, a Operacionalização da Lei do Conteúdo 
Local, Pagamentos, Taxas e Regime Cambial para o 
sector de O&G, bem como a Relação entre a Banca 
Comercial, Mercado de Capitais e o sector de Oil & 
Gas e a Criação de um Ambiente Favorável para o 
Financiamento da Actividade Petrolífera. A Estratégia 
Geral de Atribuição de Concessões Petrolíferas 
2019-2025 abriu uma nova janela de oportunidades 
de investimentos no sector petrolífero nacional, 
sendo que para o próximo quinquénio (2022-2026), 
está previsto um volume de investimentos na ordem 
dos USD 105 mil milhões, representando um aumento 
de aproximadamente 57% em relação ao período 
2020/2021. Este incremento nos investimentos irá 
proporcionar um novo leque de oportunidades para 
o sector bancário nacional e diversificar sua carteira 
de negócios e, em conjunto, capitalizar as empresas 
nacionais em sede da implementação da política do 
Conteúdo Local no nosso país.  

Para o ano 2022, a PetroAngola estima um volume 
total em receitas de USD 39,772 mil milhões, um 
aumento de USD 11,349 mil milhões em relação ao 
ano anterior, dos quais USD 5,540 mil milhões 
representam os impostos petrolíferos, USD 5,743 mil 
milhões como petróleo lucro das companhias 
operadoras, USD 9,847 mil milhões para os 
recebimentos da Concessionária e um total de USD 
18,641 mil milhões disponibilizados para a compra de 
bens e serviços. 

A operacionalização do conteúdo local passa por um 
maior engajamento entre as autoridades 
governamentais, empresas do sector, banca 
comercial e o banco central, no sentido de se facilitar 
o financiamento e criação de incentivos fiscais, 
dentro de um ambiente mais comunicativo e 
transparente, aliado ao aumento da concorrência e 
know-how, o que permitirá o fortalecimento das PMEs, 
tornando-as mais competitivas e elegíveis para a 
prestação de bens e serviços na indústria de Oil & 
Gas. Não obstante, para que se atinja este objectivo, 
as empresas do conteúdo local necessitam de:

Financiamento;
Acesso a moeda estrangeira;
Incentivos fiscais;
Transparência nos concursos públicos;
Know-How e capacidade técnica;
Fortalecimento das PMEs.
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As empresas nacionais retêm cerca de 3% do volume 
total de receitas alocadas para a prestação de bens 
e serviços. O grande desafio reside na criação de um 
ecossistema que beneficie o conteúdo local e facilite 
a cooperação entre o sector financeiro e as 
empresas angolanas com actividade na indústria de 
petróleo e gás, com a finalidade de se maximizar o 
volume de capital gerado pelo sector dos petróleos e 
canalizá-lo na economia nacional.
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Após ter se manifestado o interesse da união de portfólios entre as companhias bp e Eni Angola em Maio de 2021, 
que culminou com a assinatura de um Memorando não vinculativo entre ambas as empresas, com o intuito de se 
aprofundar as discussões relativamente aos interesses participativos destas multinacionais na indústria petrolífera 
angolana e avaliar o potencial desta aliança para os desenvolvimentos futuros. Quase 1 ano depois, isto em Março 
de 2022, foi formalmente anunciada a criação da Azule Energy, uma companhia internacional de energia, detida 
pela bp e Eni, com participações de 50% para cada uma das empresas. 

Através da combinação dos activos das duas empresas bp e Eni, e com base nos blocos em que são operadoras, 
a Azule Energy será a 2ª companhia maior produtora de petróleo em Angola, com um total de 21% do total do 
petróleo produzido no país, ficando apenas atrás da major francesa TotalEnergies, que detém actualmente 45% 

De acordo com os planos actuais desta nova Joint 
Venture, cerca de 200 KBPD da produção da Azule 
Energy irão fornecer uma base sólida para a nova 
entidade buscar novas oportunidades e o 
aprimoramento das existentes dentro do país e 
além-fronteiras.  Com as majors Oil companies a 
afastarem-se dos investimentos de grande escala e 
cada vez mais a se focarem em projectos de curto 
prazo com um óbvio pretexto na geração de caixa. 
Uma vez que a Azule Energy tenciona apostar em 
projectos que irão gerar sinergias significativas e 
operações mais eficientes, isso também permitirá o 
aumento dos investimentos e consequentemente no 
aumento da produção de petróleo em Angola. As 
empresas bp e Eni já têm um histórico na criação de 
um modelo similar de Joint Venture, sendo que nos 
últimos 5 anos, ambas companhias estabeleceram 
parcerias semelhantes na Noruega. A bp em 2016 
incorporou no seu portfólio uma JV com a empresa 
Det Norske para formar a Aker BP, e isso foi seguido 

pela criação da Vår Energy em dezembro de 2018, 
através da combinação de portfólios da Eni e da 
companhia Point Resources, ambas entidades 
operam de forma independente e são duas das 
maiores produtoras de petróleo da Noruega.

Quota da Produção de Petróleo por Operadoras

Activos nos Blocos em Fase de Exploração
Portfólio do Upstream Angola

Constituída por 50% de cada uma das companhias e 
com um investimento global acima dos USD 10 mil 
milhões, a Azule Energy irá contrair um dos maiores 
activos da indústria de petróleo & gás angolana, com 
participações em 16 concessões, assim como a 2ª 
maior participação no projecto Angola LNG e vai 
operar 4 unidades de produção. A Azule Energy 
também herdará a função operadora da Eni no Novo 
Consórcio de Gás, com uma participação total de 
37,4%. A JV terá ainda participações em 6 blocos 
petrolíferos em fase de exploração, designadamente 
nos blocos Cabinda Norte, Cabinda Centro, Bloco 1/14, 
Bloco 28, Bloco 29 e o bloco 20/11, que deverão iniciar 
as operações em 2028. 
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AZULE ENERGY
BENEFÍCIOS E OPORTUNIDADES
PARA ANGOLA

         Desenvolvimento tecnológico 

Tanto a Eni quanto a bp possuem um amplo 
conhecimento geológico do país, com a 
combinação das expertises de ambas as empresas, 
além da base da produção que gera um fluxo de 
caixa livre significativo, que coloca a entidade em 
uma posição forte para capitalizar novas 
oportunidades e maximizar o desempenho das 
oportunidades já existentes. A actuação da empresa 
nos projectos Agogo e PAJ nos blocos 15/06, 31, e no 
novo Consórcio de Gás (NGC), vão contar com 
tecnologias de última geração em operações 
marítimas de águas profundas e ultra-profundas, 
além das tecnologias de captura de carbono que 
serão implementadas nas operações. 

        Aumento do Volume de Investimentos no Sector 

A Azule Energy será sem dúvida um dos maiores 
investidores do sector petrolífero angolano. De forma 
unilateral a bp já investiu mais de USD 30 mil milhões 
em Angola, enquanto a Eni já anunciou que deverá 
investir mais de USD 7 mil milhões no país. A presença 
da Azule Energy nos blocos petrolíferos angolanos, 
assim como a sua integração em novos projectos, 
aumentará os investimentos em toda a cadeia de 
valor da indústria, bem como nos projectos de 
energias renováveis. 

        Aumento da Produção Petrolífera 

O consórcio vai alavancar sinergias e activos de alta 
qualidade, impulsionando actividades de exploração 
e produção de petróleo e gás em Angola, mesmo já 
posicionado como o 2º maior produtor de petróleo 
do país, além de possuir um dos maiores portfólios de 
oportunidades de produção, desenvolvimento e 
exploração na África Subsaariana.  

         Mais Dinamismo nas Actividades do Consórcio

Individualmente a bp e a Eni por serem grandes 
corporações, os seus compromissos com o país 
dependiam da aprovação dos stakeholders, 
processos que levavam tempo para tomada de 
decisão, mas agora com a criação do consórcio, as 
operações e aprovações serão mais eficientes, uma 
vez que a nova entidade será independente e estará 
totalmente focada no país.
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De acordo com as participações combinadas nos 
blocos petrolíferos produtores, a estimativa é que a 
Azule Energy deverá posicionar-se como o maior 
produtor de petróleo em Angola nos próximos anos. 
No 1º trimestre do ano em curso, a produção total das 
companhias bp e Eni foi em média 239.453,27 BPD, 
cerca de 20,74% do total da produção nacional de 
petróleo bruto. 

Este modelo de JV provou ser sustentável e agora 
pode ser testado pela primeira vez em África 
especificamente em Angola, mas em contrapartida 
Angola vivencia um cenário em que alguns activos 
chaves do oil & gas encontram-se em fase de 
maturação, e a transição energética a capitalizar 
uma maior parcela dos investimentos em energias.

Activos nos Blocos em Fase de Produção

Top 5 dos Maiores Produtores de Petróleo
em Angola 
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      Aumento da Empregabilidade e Aquisição de 
Bens e Serviços Locais

A criação da Joint Venture projectada para produzir 
mais de 200 KBPD e estando presente em 16 licenças 
de produção de petróleo e gás na costa angolana, 
somado às novas licenças que a empresa tenciona 
adquirir ao longo dos anos, vai demandar 
mão-de-obra e aquisição de bens e serviços 
nacionais nos vários projectos a serem 
implementados. A bp Angola por exemplo, emprega 
mais de 450 funcionários no país, sendo 88% dos 
postos de trabalhos e 80% dos cargos de liderança 
ocupados por cidadãos angolanos. A Eni por seu 
lado, já inseriu mais de 100 técnicos angolanos em 
programas específicos de treinamento na Itália e em 
Angola. Com criação da Joint Venture esses números 
deverão registar um aumento exponencial.

 
        Benefícios Sociais

A par do que são a bp e a Eni, a Azule energy será 
uma empresa comprometida com a 
responsabilidade social, e buscará melhorar a vida 
dos cidadãos através de um quadro de 
sustentabilidade. A cultura da bp e da Eni evidencia o 
comprometimento com a saúde e o bem-estar, 
apoiando os meios de subsistência e trabalhando 
para aumentar a diversidade, a equidade e a 
inclusão. Os projectos da Azule vão contemplar fortes 
requisitos de impacto social, gerenciamento de 
riscos e orientação no sistema de gestão 
operacional. Ao longo da sua actuação em Angola, a 
bp e a Eni têm criado iniciativas de investimento 
social que reforçam as capacidades das pessoas e 
instituições de Angola. As empresas caracterizam as 
suas intervenções sociais como projectos que visam 
trazer benefícios tangíveis às comunidades locais, 
intervenção essa que se encontra em consonância 
com as prioridades e necessidades comerciais do 
governo angolano.

 A nova aliança deverá reflectir o empenho de 
ambas as empresas em continuar a desenvolver o 
potencial do sector de upstream de Angola. A nova 
empresa será financiada pela bp e pela Eni, 

beneficiará das competências e do pessoal de 
ambas e espera-se que seja autofinanciada. A bp e 
a Eni esperam desenvolver um plano de negócios 
que permita capturar futuras oportunidades de 
exploração, desenvolvimento e a possibilidade de 
um aumento do portfólio em Angola e a nível 
regional.

Com início de actividade previsto para 
2023, a Azule Energy será liderada por:

AZULE
ENERGY

PUBLICIDADE



IMO 2020
OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO
DO MERCADO DE BUNKERING EM ANGOLA
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Olhando para África Ocidental, o abastecimento de 
bunkering tem se desenvolvido a um ritmo constante 
nos últimos 10 anos, devido a demanda do sector dos 
transportes marítimos e do apoio às actividades 
petrolíferas em offshore, visto que a região se 
encontra estrategicamente localizada na 
prerrogativa de beneficiar as rotas de comércio 
internacional, principalmente de navios vindos da 
direção do Atlântico Norte para o Cabo da Boa 

Esperança e vice-versa. No entanto, as localizações 
das áreas de abastecimento da região variam 
consoante os níveis de competição entre os 
diferentes players. Para Angola, que já abastece óleo 
combustível compatível aos regulamentos IMO2020, 
e com a entrada em vigor do regulamento Sulphur 
Cap, proporciona ao mercado local uma vantagem 
competitiva em comparação aos outros mercados 
vizinhos. O mercado de bunkering no país é 
actualmente dominado pela empresa estatal 
Sonangol, com uma quota de entrega de cerca de 
43.000 toneldas de combustível de bunker fornecidos 
mensalmente para os navios comercias, navios de 
suporte às actividades em offshore e frotas de 
pescas. A entrega de bunker fuel para o suporte das 
actividades em offshore ocorre principalmente nas 
seguintes localizações:

A indústria naval actualmente é responsável por 
cerca de 90% do comércio global e associadamente 
consome cerca de 6 MBPD, equivalente a 4% da 
demanda mundial de petróleo e além disso, emite 
cerca de 13% da emissão global de CO2. Com a 
entrada em vigor do regulamento global Sulphur 
Cap IMO 2020, que limita os níveis de enxofre no 
combustível marítimo de longo curso para apenas 
0,5% dos anteriores 3,5%. Torna-se consensual que a 
utilização de combustíveis marítimos com baixo teor 
de enxofre afectará a dinâmica do mercado global 
de abastecimento marítimo, o que poderá diminuir a 
demanda por petróleo dos actuais 4% para 2% nos 
próximos 5 anos, levando a uma transformação 
global nos locais de abastecimento com base na 
disponibilidade de combustíveis compatíveis.

Portanto, lugares como Singapura - maior hub de 
comercialização de óleo combustível a nível 
internacional, provavelmente irá perder algumas das 
suas quotas de mercado para a China, devido a 
dinâmica da demanda que olha por locais 
alternativos com excesso de combustíveis 
compatíveis.

De acordo com a Legislação angolana, a entrega de 
bunker pode ocorrer em qualquer lugar do país em 
águas territoriais até a zona exclusiva económica (DP 
n. º 72/17). No entanto, devido aos desafios 
operacionais e condições climáticas, a entrega de 
bunkering acontece a 12 milhas da costa. A única 
exceção é a entrega de bunker no Bloco 17, onde o 
abastecimento ocorre a mais de 12 milhas. A entrega 
do bunker é feita por uma embarcação com recurso 
DP1.

Fig1: Concentração Global de Fornecimento de Bunker Fuel

Cabinda
Soyo
Bloco 17

Baía de Luanda
Baía lobito
Namibe

Fig 2: Delimitação do mercado de bunkering Angola.
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O combustível residual produzido na refinaria de 
Luanda é de boa qualidade e detém uma quota de 
mercado interno de 100%, com um teor de enxofre 
inferior a 0,5% e raramente há cortes no 
fornecimento. Portanto, Angola tem uma vantagem 
significante em relação a outros países africanos, 
principalmente no que diz respeito a segurança, visto 
que às operações realizadas no offshore angolano 
são efectuadas num ambiente seguro, sem 
evidências de actividades ilícitas, incluindo pirataria 
ou assaltos a mão armada, embora actos similares 
têm ocorrido com alguma frequência na região da 
África Ocidental. Como resultado, os custos extras de 
bunkering estão relacionados aos prémios de seguro 
adicionais e a contratação de empresas de 
segurança. De acordo com o Energypost, a indústria 
marítima nigeriana e traders de combustíveis 
marítimos perdem anualmente cerca de USD 20 
biliões, devido a insegurança no que tange as 
operações portuárias naquela região. Angola, no 
entanto, oferece perspectivas notavelmente 
melhores no que diz respeito a segurança marítima.

A qualidade é um outro factor importante depois da 
segurança por duas razões principais: a primeira é o 
baixo teor de enxofre e a segunda está relacionada 
com questões operacionais e técnicas caso os 

com questões operacionais e técnicas caso os 
navios optem por usar combustíveis abaixo do 
padrão, que por consequência, podem causar danos 
nos motores dos navios, taxas portuárias adicionais e 
elevados custos de inspeção. O mercado global de 
bunkering tem uma estrutura oligopolista e de alto 
capital, dominada por um pequeno número de 
empresas, sendo que a maioria do combustível de 
bunker vendido na Costa da África ocidental são 
obtidos principalmente na europa, como é o caso do 
Porto -Lomé no Togo, principal fornecedor físico da 
África Ocidental, onde o mercado de bunkering 
offhsore é dominado por operadores europeus, que 
oferecem altos padrões de serviços. No entanto, em 
termos de atendimento ao mercado, Angola pode 
oferecer um preço melhor do que Lomé, uma vez que 
o combustível compatível ao IMO 2020 é adquirido 
localmente.

A complexidade da cadeia de abastecimento do 
bunker fuel além das potenciais discrepâncias na 
qualidade do combustível, resultam em disputas 
demoradas e caras, que por consequências levou a 
várias empresas africanas a saírem do mercado. Em 
suma, o mercado de distribuição de combustível 
marítimo para fora dos limites portuários de Angola 
apresenta um impulsionamento positivo em relação 
a outras regiões da África Ocidental, e Sulphur Cap 
IMO2020 aparece como como uma oportunidade de 
ouro para a expansão do negócio de bunkering em 
Angola, aumentando a participação das empresas 
angolanas no mercado e expandir sua presença na 
Região da África Ocidental. 

Fig3: Delimitação do mercado de bunkering da Africa ocidental.
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SOBRE A PETROANGOLA

Desenvolvemos um in house training center de petróleo 
e gás de excelência em Angola, de nível e excelência 
internacional. Oferecemos formações ao longo da 
cadeia de valor da indústria petrolífera, reconhecidas 
internacionalmente, acreditadas e certificas por 
instituições de topo do sector petrolífero global tendo 
em conta as melhores práticas da indústria petrolífera. 

Gestão Estratégica de Petróleo & Gás
Conteúdo Local
Legislação Petrolífera e Aspectos Legais
Análise e Pesquisa de Mercado
Tributação Petrolífera

Operações Petrolíferas
Aspectos e Gestão Ambiental
Economia do Petróleo
Regulação de Petróleo & Gás

SERVIÇOS

Marketing & Publicidade 

Eventos 

Market Research 

 Análise do Mercado 

Informação 

Formação 

Consultoria 

Business Intelligence

A PETROANGOLA é uma empresa de consultoria especializada e provedora de 
informação sobre Petróleo, Gás e Energias Renováveis. 

 Somos líderes independente, provedor de informação, preços de referências e análise 
do mercado petrolífero em Angola. Nossa especialidade inclui análise e pesquisa ao 
longo da cadeia de valor da indústria de petróleo, gás e energias renováveis. Nossas 
áreas de actuação incluem projectos de investimentos, análise das companhias 
petrolíferas, projectos offshore/onshore, gestão estratégica e avaliação de 
oportunidades de negócio.    
 
Auxiliamos Governos e Companhias a atingirem seus objectivos estratégicos e 
económicos. Os nossos experts possuem vasta experiência no sector petrolífero, 
incluindo:




