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Informação à imprensa 
Outubro 2015 

 

 

Conferência Internacional & área de exposição 
 

Oil & Gas Summit debate sector do 

petróleo e gás em Angola 
 

O OIL & GAS SUMMIT’15 está agendado para os dias quatro e cinco de Novembro, no Hotel 

de Convenções de Talatona, em Luanda. Subordinado ao tema “Fueling the Future – Angolan 

New Challenges”, visa debater e analisar os desafios, oportunidades e tendências do sector do 

petróleo e do gás com os maiores especialistas, bem como proporcionar o networking e 

reforçar as relações comerciais. 

 

Durante dois dias serão discutidas diversas temáticas, como as oportunidades e perspectivas 

entre IOCs e NOCs, gestão de expatriados e do capital humano, desafios contabilísticos, 

financiamento de projectos, marketing estratégico, inovação e tecnologia, local content, 

desafios contratuais e regulatórios para atrair investimentos em Angola, entre outras. 

 

O Summit conta com a presença de oradores nacionais e internacionais de renome, de 

destacar Afonso Filipe e Pedro Marques da AGT - ADMINISTRAÇÃO GERAL TRIBUTÁRIA, Olga 

Sabalo da SONANGOL, Lourdes Caposso Fernandes da LCF LEGAL COUNSEL FIRM, Eduardo 

Pereira da UNIV. EASTERN FINLAND, Rui Mayer da CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, Rui 

Martins da EY, Renato de Azevedo da GALP ENERGIA, Chindalena Lourenço da Fátima Freitas 

Advogados, Alberto Mendes da SIMPLES OIL, Ailton Silva, Miguel Pinto da PRIMAVERA Angola, 

Domingos Freitas da WEATHERFORD, entre outros keynote speakers.  

 

Nuno de Oliveira Martins, CEO da Oil & Gas Academy, refere que “de entre as novidades desta 

edição é de destacar a área de exposição e o workshop onde irá ser simulada a negociação de 

um acordo de parceria na indústria do petróleo, recriando um ambiente de negociação de 

contratos, em que os participantes serão divididos em grupos representando as diferentes 

partes envolvidas”. 

 

Na área de exposição marcam presença as seguintes empresas: Universal Seguros, Human 

Power - Recruitment, Movicel, Confiança Seguros, GA Seguros, Jupiter – Systems & Solutions, 

Epalmo e Endel Angola (Cofely Endel, GDF Suez). 
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O evento é organizado pela Oil & Gas Academy, em parceria com o Let´sTalkGroup, e conta 

com os patrocínios silver da CGP Legal Services Angola e da Confiança Seguros, o patrocínio 

bronze da Primavera Angola e o lanyards sponsor da Gavedra. 

 

O programa detalhado da conferência internacional pode ser consultado em PDF ou no 

site. 

 

 

 

  
Nota ao Editor: 
 
Sobre a Oil & Gas Academy: 

 A Oil & Gas Academy foi criada pelo Let’sTalkGroup e tem como principal objectivo formar e 
desenvolver as competências dos profissionais das áreas de petróleo e gás a nível internacional.  

 Reconhecendo a importância e crescente expansão destes sectores de actividade, este projecto 
assume o compromisso de qualificar os profissionais de acordo com os mais elevados padrões de 
qualidade de ensino, recorrendo a recursos didácticos tecnológicos e inovadores, apresentando 
programas actuais e promovendo a partilha do know-how da indústria através de consultores 
especialistas. 

oilgasacademy.com 
Para mais informações contacte: 

Ana Hortense Silva 
Departamento Comercial & Marketing 

+351 21 795 74 68 
email. marketing@oilgasacademy.com    
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