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No âmbito do Oil & Gas Summit’15, a Oil & Gas Conference’16 surge da necessidade de acompanhar o mercado e
o sector do petróleo e do gás, em Angola.
Esta conferência assume-se como um ponto de encontro dos profissionais do sector do petróleo e do gás em
Angola, gerando sinergias e troca de experiências. Através das diversas palestras e painel de debate, pretende-se
promover o debate, a actualização de conhecimentos e a divulgação das melhores práticas do sector. O
networking e o reforço das relações comerciais e estratégicas são garantidas!

A Oil&Gas Conference’16 pretende ser um ponto de
encontro de todos os profissionais do sector do petróleo e
do gás, e tem como objectivos:
/
/
/
/
/
/

Apresentar as novidades do sector
Proporcionar o debate e o networking
Promover o sector do petróleo e gás
Criar e desenvolver sinergias na indústria
Divulgar as melhores práticas
Actualizar os conhecimentos

Legislação
Fiscalidade & Tributação
Local Content
LNG
Racionalização de Custos

Organização:

Criada pelo Let’sTalkGroup, a Oil & Gas Academy 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.

Com mais de 15 anos de experiência comprovada e reconhecida
no mercado, o Let’sTalkGroup é uma multinacional Sueca
especializada no desenvolvimento do Capital Humano e actua
nas áreas da formação empresarial, organização de eventos e
consultoria de gestão e recursos humanos. Colabora com
empresas dos mais diversos sectores de actividade em Portugal,
Angola, Brasil, Moçambique, Cabo Verde, Suécia, Noruega e
Reino Unido.

Maputo, 23 e 24 Novembro’16
Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano
3rd Edition | The Engine of Mozambique Economy

oilgasacademy.com/summit
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GE – GLS Oil & Gas Angola

Alcapetro

“Os nossos sinceros cumprimentos à
vossa capacidade e qualidade de
organização no Oil & Gas Summit
Angola.”

“Foi um enorme orgulho poder
participar na conferência, pois considero
uma enorme mais-valia no desempenho
das minhas funções.”

97%
ÍNDICE DE
SATISFAÇÃO

Durante 2 dias, mais de 200 profissionais, visitaram o OIL & GAS SUMMIT’15 e debateram
o futuro do petróleo, tendo-se verificado um crescimento de 62 % face à 1.ª edição.

algumas das empresas que participaram nas EDIÇÕES anteriores D0 OIL&GAS summit
Academia Sonangol / ACS - Advocacia, Consultoria e Serviços / AGT - Administração Geral Tributária (Angola) / AIBA Corretores de Seguros / ALC Advogados
/ Alcapetro - Petróleos e Derivados / Andrade Gutierrez / Angola LNG - SOMG - Sociedade de Operações e Manutenção de Gasodutos / Aon / Apetro / Atis /
Banco Atlântico / Banco Privado Atlântico / BP Angola / CAE Angola / Cavisa Oil / CDMF Angola / CFA Law Firm / CGP Legal Services / CME / CMS Rui Pena &
Arnaut / Cobalt / Cofely Endel, GDF Suez / Confiança seguros / CP Oilfield/ Cuatrecasas, Gonçalves Pereira / Embaixada EUA / Emerson / Endiama / Epalmo /
EST - Empresa Serviços Técnicos / EY / Fátima Freitas Advogados / GA Seguros / Galp Angola / Galp Energia / Gavedra / GE GLS Oil & Gas / GEFCO Portugal
Transitários / GPA - Gouveia Pereira, Costa Freitas & Associados / Grupo Alves Bandeira / Grupo Engie / Grupo Epalmo / Grupo Interserviços / Human Power Recruitment / Imogestin / Infrasat / Instituto do Petróleo e Gás / Instituto Nacional de Petróleos / ISQ Apave / Júpiter Systems & Solutions / JVM, Gabinete de
Gestão e Contabilidade / LCF Legal Counsel Firm / Maersk Oil Angola / Markoil / MC&A Sociedade de Advogados / McKinsey / Media Rumo / Mezcor /
Ministério das Finanças Angola / Miranda Correira Amendoeira & Associados / Movicel / MsTelecom / Ocean Atlantic Petroleum / Odebrecht / Offshore Center
Angola / Oncorporate / OPOIL / OZ Energia / Paenal / Panalpina / Partex Oil and Gas / Partex Services Portugal / PLMJ - Sociedade de Advogados, RL / Porto
Luanda / Previsão Oil / Prezioso / Primavera Angola / Prio Energy / Rangel Angola Expresso e Trânsitos / Rosario Consulting Group / Rubis Energia Portugal /
Simples Oil / SLTI Angola / Somoil / SonAir / Sonangol / Sonangol Cabo verde, Sociedade de Investimentos / Sonangol E.P. / Sonangol Gás Natural (Sonagas)
/ Sonangol Pesquisa & Produção / Sonils / Statoil / STR Holding GMBH / Tecnimed / Tensai / The Petroleum Institute (Abu Dhabi UAE) / Total Angola / TPA /
Univ. Eastern Finland / Universal Seguros / Universidade Católica / Universidade Petrobras Brasil / University of Eastern Finland / Visabeira Angola / William
Job Service
/ Entre muitas outras....

08:00

Recepção e acreditação dos participantes

08:30

Sessão de abertura

09:00

Palestra: Fiscalidade e Tributação na indústria do Petróleo e Gás
Maria Figueiredo
Associada Coordenadora | Miranda & Associados, Sociedade de Advogados

09:40

Palestra: Regime Aduaneiro específico do sector petrolífero
Afonso Filipe
Responsável da Área Petróleo e Gás da Direcção dos Serviços Aduaneiros | AGT

10:20
10:50

Coffee-break & networking
Palestra: Racionalização de custos de operação em Angola: Desafios práticos e legais
Irina Neves Ferreira
Consultora | Angola Legal Circle Advogados

11:30

Painel de debate: As tendências e os desafios fiscais, económicos e legais no sector do Oil &
Gas em Angola
José Octávio Serra Van-Dúnem, Universidade Agostinho Neto (Mod.)
João Oliveira, BP
Maria Figueiredo, Miranda & Associados
Rui Amendoeira, Vieira de Almeida & Associados

13:00

Almoço & networking

14:30

Palestra: Política de conteúdo local na indústria de Petróleo e Gás
Rui Mayer
Partner | Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

15:10

Palestra: Quadro legal e contratual para exploração e produção de petróleo em Angola
João Oliveira
Counsel | BP Legal Angola Region

15:50

Palestra: Os desafios do LNG
Armindo Victor
BP Angola

16:30

Encerramento da conferência

gostaria de patrocinar A OIL&GAS CONFERENCE?
Para qualquer informação ou esclarecimento, não hesite em contactar:
Ana Hortense Silva
Events Manager Let’sTalkGroup | Oil&Gas Academy
marketing@oilgasacademy.com
FAÇA PARTE DO GRUPO RESTRITO DE PATROCINADORES
+351 21 795 74 68
QUE GARANTEM O RETORNO DO SEU INVESTIMENTO!

Afonso Filipe detém uma vasta experiência em Supply Chain na indústria petrolífera, com maior enfoque na actividade de importação e
exportação de equipamentos petrolíferos. Desempenhou funções na empresa Panalpina World Transporte, tendo de seguida exercido a função
de coordenador de importações/exportações e relações com o Estado na empresa petrolífera FMC Kongsberg International. A sua experiência
inclui ainda a passagem por França, Paris, onde trabalhou na área de contratos da TOTAL S.A, e exerceu a função de chefe das importações
marítimas na TOTAL Angola, tendo conduzido diversos processos de importação de FPSO´s. Está integrado no grupo que procede a revisão dos

Afonso Filipe
Responsável da Área
de Petróleo e Gás da Direcção
dos Serviços Aduaneiros
AGT

diplomas legais referentes a legislação aduaneira do sector petrolífero e, actualmente exerce a função de Responsável da área de Petróleo e Gás
no Departamento de Normas e Procedimentos Aduaneiros (Direcção dos Serviços Aduaneiros), afecto à Administração Geral Tributária – AGT.

Irina Neves Ferreira colabora com a Sociedade desde 2013. Integra a equipa de comercial e societário.
Tem dupla nacionalidade (angolana e portuguesa) e colabora com a Africa Team - estrutura interna vocacionada para garantir, numa base diária
permanente e em coordenação com os escritórios que integram a MLGTS Legal Circle, um acompanhamento personalizado dos clientes em
assuntos que envolvam as jurisdições dos Países Africanos de expressão portuguesa – onde presta assistência a clientes na área de comercial e
societário, em particular, em matéria de investimento privado, imobiliário e seguros.
Tem já vários anos de experiência internacional, nomeadamente na jurisdição angolana. Neste mercado esteve envolvida em operações nas

Irina Ferreira

áreas do investimento privado, seguros, imobiliário (incluindo o apoio à negociação de contratos de arrendamento para empresas petrolíferas),

Consultora
Angola Legal Circle
Advogados

direito fiscal e direito cambial e aduaneiro.
Tem também experiência em matéria de compliance empresarial adquirida enquanto membro da equipa de compliance para a região de EMEA
(Europa, Médio Oriente e África) numa multinacional na área das tecnologias de informação.
A sua experiência em matéria de direito societário inclui operações de fusão, aquisição e venda de sociedades e operações de reestruturação
interna de grupos de sociedades, em representação de clientes nacionais e internacionais. Inclui, entre outras, a aquisição e venda de sociedades
com sede em Portugal e Angola, em vários sectores, tais como o petrolífero, a construção civil, tecnologias de informação e comunicações.
Presta igualmente serviços de assessoria jurídica geral, nos domínios do direito comercial e societário a várias sociedades nacionais e
estrangeiras.

João Verne Oliveira, Legal Counsel na BP Exploration (Angola) Limited. Desenvolve a sua actividade profissional no apoio directo às operações
Upstream da BP em Angola. Autor de diversas publicações, é Mestre em “Energy, Environment and Natural Resources Law” pela Universidade de
Houston.
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2008), Co-Autor do livro "Direito dos Petróleos - Uma Perspectiva
Lusófona" ( "Petroleum Law – A Lusophone approach") (2013) e membro de várias organizações internacionais (nomeadamente Association of
International Petroleum Negotiators e Rocky Mountain Mineral Law Foundation).

João Oliveira
Legal Counsel
BP Exploration (Angola)

José Van-Dúnem é professor associado na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, onde lecciona as cadeiras Filosofia do Direito,
Sociologia do Direito, e diversos cursos na especialidade de Ética e responsabilidade corporativa. É Director do Centro de Estudos Jurídicos,
Económicos e Sociais (CEJES) da Faculdade de Direito na Universidade Agostinho Neto, e é Coordenador do Mestrado em Direito e Gestão de
Negócios de Petróleo e Gás. Actualmente Professor/Pesquisador convidado nas seguintes Universidades: Universidade Nova de Lisboa
(Portugal); Universidade Federal de Pelotas (Brasil); Academia de Formação do Banco Angolano de Investimentos.

José Van-Dúnem
Director
Centro de Estudos Jurídicos,
Económicos e Sociais da
Universidade Agostinho Neto

CEO e Consultor Sénior da Logo Holi Consulting;
Chairman do Observatório Angola;
Consultor de Empresas nos domínios de Recursos Humanos, Ética e Responsabilidade Social;
Conferencista, Palestrante e Orador;
Foi Director de Gabinete do Conselho de Ministros do Governo de Angola.
Foi Consultor e coordenador do Fundo de Solidariedade e Responsabilidade Social do Banco Espirito Santo Angola;
Foi Administrador Executivo do Banco Espirito Santo Angola, com os pelouros de Recursos Humanos, formação e responsabilidade social;
Foi Presidente do Conselho de Administração da Fundação ESCOM;

Maria Figueiredo, Associada Coordenadora na Área de Prática Fiscal da Miranda & Associados, onde colabora desde 2006 com especial enfoque
na jurisdição angolana. Tem centrado a sua atividade na fiscalidade, particularmente no que concerne à área de oil&gas e investimento
estrangeiro, bem como em matéria aduaneira. Formadora e oradora em diversas conferências e seminários. Anteriormente colaborou na
instituição Sociedade de Advogados Miranda & Associados, onde foi Associada, que afecta ao Departamento Fiscal, posteriormente, Associada
Sénior, que afecta à Área de Prática Fiscal. Também, noutra instituição, Sociedade de Advogados Franco Caiado Guerreiro & Associados,

Maria Figueiredo
Associada Cordenadora
Miranda & Associados,
Sociedade de Advogados

Associada, no Departamento de Fiscalidade (prática maioritariamente das áreas de Fiscalidade, Contencioso Tributário, Direito Societário,
Direito Civil).
Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, especialidade de Ciências Jurídico-Políticas, e Pós-graduada em Fiscalidade pelo
Instituto Superior de Gestão. Posteriormente frequentou o Curso International Taxation of Oil and Gas and Other Mining Activities, International
Bureau of Fiscal Documentation, em Amesterdão.

Rui Amendoeira integra a Vieira de Almeida & Associados desde 2015. É sócio responsável pela área de prática de Oil&Gas. Tem ampla
experiência no tratamento das questões jurídicas, regulatórias e práticas que se colocam à indústria petrolífera em diversas regiões de África,
nomeadamente em Angola, Moçambique, Gabão, Congo, entre outros. Desenvolvida há quase 25 anos, a sua actividade abrange uma grande
diversidade de projectos e transacções ao longo de toda a cadeia de valor da indústria do petróleo e gás, incluindo o desenvolvimento de
projectos upstream, projectos de liquefacção de gás natural (GNL), de instalações de regasificação, aquisições e desinvestimentos, joint

Rui Amendoeira
Sócio
Vieira de Almeida & Associados
Sociedade de Advogados, R.L

ventures, farmins e farmouts, instalação de gasodutos transfronteiriços, etc..
Nesse âmbito, é frequentemente chamado a elaborar vários contratos típicos da indústria, como seja contratos de concessão, contratos de
partilha de produção, contratos de participação, JOAs, contratos de operação, acordos de unitização, diversos tipos de contratos de prestação
de serviços, contratos para a construção de FPSOs, contratos de transporte por gasoduto, contratos de recolha, armazenamento e interconexão,
contratos de engenharia e construção, e outros instrumentos que exigem um conhecimento transversal da industria do petróleo e gás. Entre os
clientes acompanhados, contam-se diversas companhias de E&P, operadores, empresas de sondagem e outros prestadores de serviços,
refinarias, utilities, instituições financeiras e vários outros players do sector. Um profissional com apurada sensibilidade para os aspectos
comerciais e técnicos da indústria do petróleo e gás, o que lhe permite prestar aos clientes um aconselhamento prático e eficaz.

Rui Mayer é Sócio da Cuatrecasas Gonçalves Pereira desde 2013, sendo o responsável pela área de Oil, Gas & Mining. Iniciou a sua prática
profissional em 1982. Desempenhou funções como Consultor Jurídico da Partex – Companhia Portuguesa de Serviços, SA, onde iniciou a sua
actividade no sector de Petróleo e Gás. Foi Resident Manager dos escritórios da Divisão de Exploração e Produção de Petróleo da empresa
finlandesa Neste Oy, em Lisboa e Argel.
Foi Secretário-Geral e Director de Recursos Humanos da Petróleos de Portugal, Petrogal, SA, e entre 2000 e 2013 foi Director dos Serviços
Jurídicos do Grupo Galp Energia. Tem centrado a sua actividade nas temáticas jurídicas relacionadas com todas as componentes da cadeia de

Rui Mayer

valor da indústria de Petróleo e Gás. Tem também desenvolvido actividades na área do Direito Comercial e Societário, tendo participado em

Partner
Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira

várias fusões e aquisições, reorganizações empresariais, operações financeiras, e do Direito Laboral.
É licenciado em Direito, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1982). Outras formações: Managing Human Resources -Management
Centre Europe – Bruxelas (1998); Programa Executivo - Seminários “In-house” sobre Marketing Estratégico e Criação de Valor com professores do
INSEAD – Galp Energia (2003) e Programa de Alta Direcção de Empresas (PADE), AESE, Lisboa 2005.

gostaria de patrocinar A OIL&GAS CONFERENCE?
Para qualquer informação ou esclarecimento, não hesite em contactar:
Ana Hortense Silva
Events Manager Let’sTalkGroup | Oil&Gas Academy
marketing@oilgasacademy.com
FAÇA PARTE DO GRUPO RESTRITO DE PATROCINADORES
+351 21 795 74 68
QUE GARANTEM O RETORNO DO SEU INVESTIMENTO!

Ficha de Inscrição

dados para facturação
Empresa*:

Nº Contribuinte:

Morada:
Código-Postal:

País:

Localidade:

Telefone:

Fax:

E-mail:

Participante 1
Nome:

Função:

Telefone:

E-mail:

Participante 2
Nome:

Função:

Telefone:

E-mail:

*Designação social

valor de inscrição* (por participante)

PAGAMENTOS
A importância de
Euros será liquidada
através de transferência bancária efectuada à ordem de
Let’s Talk, Lda., antes da data de início do evento.

1.280€
O valor inclui coffe-breaks, documentação e certificado de participação.

Valores especiais para grupos

Banco

Consulte-nos!

*Aos valores apresentados acresce, quando aplicável, IVA à taxa legal em vigor.
**Desconto não acumulavel com outras ofertas.

IBAN
BIC/SWIFT

Santander Totta
PT050 001800032168433702091
TOTAPTPL

HORÁRIO
8:00 - 16:30
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
- Os valores apresentados incluem: coffee-breaks, documentação e certificado de participação;
- Os pagamentos deverão ser efectuados à ordem de Let’s Talk, Lda., por transferência bancária, após a adjudicação;
- A inscrição no Evento só é considerada válida e garantida após confirmação de pagamento;
- O número de participantes é limitado e as inscrições serão consideradas pela ordem de chegada;
- A Empresa Cliente poderá substituir um participante que não possa estar presente por outro com o mesmo perfil;
- Por motivos de força maior, o Let’sTalkGroup reserva o direito de alterar a agenda e oradores, garantindo sempre a qualidade dos conteúdos e do evento.
Todos os dados fornecidos são considerados confidenciais e não serão facultados a entidades terceiras, excepto para efeitos de eventual auscultação por
parte do Sistema de Acreditação, sujeita a uma aceitação por parte dos visados. Está contemplado o direito à consulta e correcção de dados. Para mais
informações, contacte o nosso Departamento Comercial: info@oilgasacademy.com.

AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE
Tomei conhecimento e aceito todas as condições descritas.
Data:

Assinatura:

Enviar documento preenchido e assinado via fax. +351 213 420 819 ou e-mail. info@oilgasacademy.com
www.oilgasacademy.com

