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RESUMO 

 

 

A indústria petrolífera atualmente é uma das indústrias mais lucrativas do 

mundo, necessitando assim de investimentos multimilionários para a pesquisa e 

exploração do petróleo. Estes fatos e outros a tornam como uma das indústrias 

mais importantes e estratégicas para o desenvolvimento de qualquer nação, 

como é o caso de Angola. Daí surgiu à necessidade dos países de criarem uma 

política de Conteúdo Local para este recurso natural muito valioso, de modo a 

possibilitar o rápido crescimento econômico e a proteção dos seus cidadãos com 

as riquezas oriundas do petróleo. 

O governo angolano sabendo do potencial desta indústria na geração de 

riqueza para o país, criou o Ministério dos Petróleos (MINPET) que é o órgão 

responsável pela fiscalização das empresas do setor para garantir que as 

mesmas cumpram os devidos parâmetros para exploração e produção do 

petróleo, como estabelecido na constituição vigente da República de Angola. 

Esta medida ou política adotada pelo MINPET visa maximizar a utilização 

de equipamentos, tecnologia e mão de obra nacional nas atividades de 

exploração e produção de petróleo no território angolano. Mais também visa 

incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias e alavancar outras indústrias 

afins como, por exemplo, a indústria petroquímica e a naval. 

O MINPET, no âmbito de acompanhar a evolução da indústria do petróleo, 

novas leis de Conteúdo Local tem sido aprovadas para satisfazer o país e os 

seus cidadãos de acordo a nova realidade da conjuntura da crise do petróleo 

vivida atualmente a nível internacional e adaptar-se a realidade do mercado 

nacional. 

Um dos pontos relevantes desta política de Conteúdo Local praticada pelo 

MINPET é a aplicação de penalidades a empresas que não estiverem em 

conformidade com as regras estabelecidas. É importante salientar que o 

mercado nacional ainda não satisfaz a demanda da indústria petrolífera. 

Este trabalho vem mostrar como a política do Conteúdo Local, foi criada 

em Angola, como tem impactado a indústria nacional, quais políticas indústrias 

tem sido adoptadas pelo governo angolano para  pôr fim a grande dependência 

do petróleo, como os recursos minerais podem vir a ser uma maldição quando 



não bem aproveitadas, como foi à estruturação e o desenvolvimento da indústria 

petrolífera em Angola, detalhando um pouco do potencial geológico do país e 

quais são os modelos contratuais adoptadas pelo governo angolano.  

 Este trabalho também mostra as políticas de Conteúdo Local levado a 

cabo no mundo, mostrando os pontos positivos como exemplo para países em 

desenvolvimento como Angola. Como um país não desenvolve o setor industrial 

sem uma política de industrialização eficiente, este trabalho vem mostrar e 

apresentar a sociedade brasileira às políticas e planos de desenvolvimento 

industrial levado a cabo pelo governo angolano nos últimos anos após adquirir a 

tão sofrida paz em fevereiro de 2002. 

Palavras- chaves: Conteúdo Local, Indústria de Petróleo, Política 

Industrial, Maldição dos Bens Comuns, Contrato de Concessão, Contrato de 

Partilha de Produção, Joint Venture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The oil industry is currently one of the most profitable industries in the 

world, which requires multimillion investments for the exploration and exploitation 

of oil. These and other facts make it one of the most important and key industries 

for the development of every nation as in the case of Angola. So then came the 

need for countries to set up a local content policy for this valuable natural 

resource in order to enable the rapid economic growth and protection of its 

citizens with those from the oil wealth. 

The Angolan government aware of the true potential of this industry in 

generating wealth for the country created the ministry of oil, which is the body 

responsible for supervision of companies in the sector and ensures that they 

comply with the appropriate parameters for exploration and production of oil set 

out in the current constitution republic of Angola. 

This measure or policy adopted by MINPET seeks to maximize the use of 

equipment, technology and hand national work in all the activities of exploration 

and production of oil held in Angola. However aims to encourage the 

development of new technologies and leverage other related industries such as 

the petrochemical industry and shipbuilding. 

The MINPET to monitor the progress of the oil industry, new local content 

laws have been approved to meet the country and its citizens according to the 

new reality of the oil crisis situation currently experienced at international level 

and adapt to the reality of National market. 

One of the relevant points of this local content policy practiced by MINPET 

is the application of penalties to companies that do not comply with the rules. It 

is important to note that the domestic market does not yet meet the demand of 

the oil industry. 

This work is to show how the local content policy carried out by MINPET 

was established in Angola, as has impacted the domestic industry, which policies 

industries has been adopted by the Angolan government to end the great 

dependence on oil, such as mineral resources may become a curse if not well , 

as was the structuring and development of the oil industry in Angola, detailing 



some of the geological potential of the country and what are the contractual 

models adopted by the Angolan government through the MINPET. 

This work also shows the local content policies carried out in the world, 

exposing the positive points as an example to least developed countries as is the 

case of Angola. As no country develops the industrial sector without an effective 

policy of industrialization, this paper is to show and present the Brazilian company 

policies and industrial development plans carried out by the Angolan government 

in recent years after acquiring the much suffered peace in February 2002. 

Words- keys: Local Content, Oil Industry, Industrial Policy, Curse of the 

Commons, the Concession Agreement, the Production Sharing Agreement, Joint 

Venture. 
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CAPÍTULO I 

                                  INTRODUÇÃO 

 

1.1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho traz uma discussão da importância do petróleo na 

economia angolana, mostrando a dependência deste recurso natural para 

Angola, motivado pela falta de diversificação na economia. Um tema relevante 

de ser estudado e interessante devido à alta volatilidade do petróleo no mercado 

internacional que tem causado, crise financeira em países dependentes da 

exportação de petróleo e gás como é o caso do Brasil e Angola. Outra razão 

para se estudar as políticas de conteúdo local (CL) do Ministério de Petróleo de 

Angola (MINPET) é a baixa participação da mão obra local nas atividades 

petrolíferas em Angola. 

Este trabalho traz para os acadêmicos e profissionais do setor petrolífero 

uma breve síntese da realidade que o petróleo proporciona a Angola mostrando 

ainda o verdadeiro quadro da participação das empresas, nas atividades 

petrolíferas como exploração, produção e desenvolvimento do petróleo no país.  

A estratégia de CL é hoje uma das políticas mais usada por países ricos 

de reservas de petróleo com o objetivo de transformar este recurso natural em 

riqueza, tecnologia e conhecimento para o seu povo. Uma vez que esta medida 

visa implementar nos regimes de contrato uma percentagem de atividades e 

empregos que necessariamente tem que ser preenchidas ou feitas por cidadãos 

nacionais.  

O CL não é apenas uma política compreendida como a maximização do 

uso de tecnologia e serviços nacionais na indústria do petróleo mas sim também 

como a valorização da mão de obra nacional no setor.  
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1.2. OBJETIVO 

O objetivo geral deste trabalho é de fazer uma breve análise de como tem 

sido o desenvolvimento da exploração e produção da indústria petrolífera em 

Angola, trazendo um breve histórico da indústria do petróleo no mundo e 

reflexões sobre as estratégias das políticas de CL feitas pelo Ministério dos 

Petróleos  (MINPET).Também tem como objetivo estudar  como a estratégia de 

CL tem ajudado o país a sair da grande dependência econômica do petróleo, 

estimulando o crescimento e o desenvolvimento de outras indústrias. 

Contribuir para a ampliação dos trabalhos científicos elaborados na área 

relacionados ao CL e da indústria petrolífera de Angola.  

Trazer para a sociedade brasileira um pouco daquilo que é a realidade 

dos números das atividades industrial petrolífera em Angola.  

 

1.3. MOTIVAÇÃO 

 

Foi escolhido este tema como objeto de estudo em razão da grande 

importância das políticas de CL para o desenvolvimento do país e para 

efetivação da diversificação na economia. Além disso contribuir com 

levantamento de dados importantes como reservas, produção, refino, 

comercialização e exportação de petróleo em Angola.  

Este trabalho analisa o risco que Angola poderá enfrentar num futuro 

próximo no tocante a tragédia dos bens comuns caso estas reservas de petróleo 

não se transformem em riqueza, tecnologia e conhecimento para o país. O 

trabalho mostra ainda a extrema importância da aplicação da estratégia das 

políticas de CL por parte do MINPET no desenvolvimento social e econômico de 

Angola. Este trabalho mostra ainda o verdadeiro quadro da participação das 

empresas, nas atividades petrolíferas como exploração e produção do petróleo 

no país.  

Aqui é apresentado alguns exemplos positivos que Angola pode seguir, 

para melhor distribuir a riqueza as suas populações, vinda das receitas 

exportações de petróleo para os seus parceiros econômicos como a China, 

Brasil, índia, Estados Unidos e outros.  
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1.4. METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas de livros 

e artigos publicados recentemente por entidades e profissionais relacionados 

com a indústria do petróleo e depois foi feita uma análise profunda em 

documentos legais disponibilizados na internet. O resultado da pesquisa foi, 

então usado para estudo de casos reais relacionados ao tema. 

 

1.5. ESTRUTURA DA MONOGRAFIA  

 

Por ser um tema novo e de muita importância que possui grande impacto 

para o desenvolvimento industrial e econômico de qualquer país como Angola, 

surgiu-me a motivação de escrever esta monografia que está estruturada da 

seguinte forma: 

O primeiro capítulo traz apresentação, a motivação, a contribuição 

acadêmica do trabalho, assim como a metodologia e a estrutura dos capítulos. 

O segundo capítulo traz uma breve discutição da maldição dos recursos 

minerais quando estes não são convertidos necessariamente em riqueza para o 

país em causa. Este capítulo aborda ainda os tipos de modelos contratuais 

aplicados no setor, por fim traz abordagem da famosa doença holandesa e um 

breve histórico de Angola, desde a criação da Sociedade Nacional dos 

Combustíveis de Angola (Sonangol), um ano após a independência de Angola 

em 1976 até o ano de 2016.  

O terceiro capítulo traz um breve histórico da indústria do petróleo no 

mundo, da atuação das grandes companhias a nível internacional, assim como 

um pequeno relato do histórico da formação das sete irmãs, concluindo são 

apresentadas a história da formação da Organização dos Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP) e o impacto da crise do choque do petróleo no mundo em 

1973. 

O quarto capítulo faz uma análise da evolução da indústria petrolífera em 

Angola, desde o seu início até ao ano de 2016. Mostra ainda como foi a criação 

da Sonangol e do MINPET, assim como as principais bacias sedimentares do 

país e mostrando ainda as fases da cadeia de produtiva e de comercialização da 

indústria do petróleo.  
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O quinto capítulo é dedicado as políticas de desenvolvimento industrial de 

Angola, plano nacional de desenvolvimento 2013-2017 e apresenta também as 

leis das atividades indústrias que vigoram em Angola. 

O sexto capítulo aborda a origem, o fundamento e o conceito de CL no 

mundo e finaliza comentando sobre as políticas de CL levado a cabo pelo 

MINPET. Por fim, o capítulo aborda também as ferramentas e metodologia de 

controle do MINPET e as políticas de CL nos modelos contratuais usados em 

todo território nacional angolano. 

O sétimo capítulo apresenta as conclusões desse estudo. 

A seguir são apresentadas as referências bibliográficas usadas na 

confeição deste trabalho. 

 Ao final são apresentados os anexos, com tabelas de dados de reserva, 

consumo, produção e capacidade de refino da OPEP, além de dados das 

exportações de Angola após a independência. 
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                                                        CAPITULO II 

CONCEITOS INICIAIS 

 

2.1. MALDIÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 

  

A abordagem dos recursos naturais é usualmente conhecida na mídia 

devido ao seu grande poder de gerar riqueza para qualquer país. Mas, 

infelizmente nem sempre é esse o resultado feliz encontrado por muitos países 

que possuem grandes reservas deste recurso naturais, principalmente quando 

não se têm tecnologias e conhecimento para bem explorá-la em favor do bem 

estar dos seus povos. É desta complexidade que são as transformações dos 

recursos naturais em riqueza e bem estar para as suas populações que surge o 

termo conhecido na literatura por Maldição dos recursos naturais.    

A Maldição dos Recursos naturais, refere-se à uma tendência de que 

muitos países ricos em recursos naturais tendem a crescer mais lentamente do 

que outros países não possuidores dos mesmos recursos (LARSEN, 2006).  

Nesse contexto, a má utilização das receitas e rendas da exploração por 

parte do governo pode levar ao surgimento da maldição dos recursos naturais. 

Segundo Atkinson e Hamilton (2003), os governos dos países ricos em recursos 

naturais que consumiram as receitas e rendas desta abundância são aqueles 

que, em média, experimentaram em seus territórios uma significativa maldição 

dos tais recursos. Isto seria geralmente válido, segundo os autores, para a 

relação entre depleção dos recursos e consumo do governo e, particularmente, 

para gastos com salários públicos. Porém, a maldição dos recursos estaria 

menos propensa a ocorrer se houvesse um maior esforço de poupança e 

investimento por parte dos governos, o que é especialmente verificado onde há 

uma boa qualidade institucional. 

Segundo (Papyrakis e Gerlagh, 2006) existem quatro diferentes canais 

que parecem serem os responsáveis pela maldição: 

a) A existência de recursos naturais abundantes reduz a qualidade 

institucional de um país, induzindo comportamento de rentismo e 

corrupção. 

b) A abundância de recursos naturais tende a deteriorar os termos de 

comércio e a reduzir o grau de abertura econômica, sendo suas principais 
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causas a perda da competitividade da indústria em consequência da 

supervalorização da moeda local e a imposição de quotas para, 

supostamente, proteger os produtores nacionais. 

c) Recursos naturais reduzem o investimento em educação de alta 

qualidade e trabalho qualificado uma vez que o setor manufatureiro passa 

a encolher e a diminuir sua demanda por profissionais qualificados, 

reduzindo o retorno da qualidade educacional. 

d) O esvaziamento do investimento em capital físico na indústria nacional. 

 

Sala-i-Martin & Subramanian (2003) afirmam que, em países onde as 

receitas dos recursos naturais, especialmente petróleo, constituem maior parte 

das receitas totais do governo, existem poucos incentivos para a provisão 

eficiente de serviços para a população. Isso ocorre, pois, as receitas dessas 

atividades, consideradas dádivas da natureza, continuam a fluir em direção do 

setor público, quer ele forneça serviços para a população, quer não. Uma 

possível solução para esse impasse seria distribuir bem toda a receita da 

atividade exploratória para a população e em seguida taxá-la, o que alteraria 

radicalmente os incentivos do governo. 

 

2.2. DOENÇA HOLANDESA 

  

Esta expressão, doença holandesa, surgiu devido aos acontecimentos 

dos anos de 1960 quando os preços do gás resultaram no aumento 

circunstancial nas receitas de exportação dos países baixos e uma alta 

valorização da moeda local da Holanda. Em consequência desta valorização 

cambial, houve acentuada diminuição nas exportações de outros produtos 

holandeses, uma vez que os preços se tornaram menos competitivos a nível 

internacional. 

A doença também pode ser compreendida como qualquer 

desenvolvimento ou ação que resulte em um grande fluxo de entrada de moeda 

estrangeira ou ainda um aumento repentino de preços dos recursos naturais, 

ajuda externa e grandes investimentos vindos do estrangeiro. Na economia é 

definida como a relação entre a exportação de recursos naturais e o contínuo 

declínio do setor manufatureiro. 
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O termo doença holandesa consiste no encolhimento do setor 

manufatureiro como consequência do rápido afastamento de alguns fatores de 

modo a propiciar a extração de recursos naturais (LARSEN, 2005). Além destes 

fatores, a doença também está fortemente relacionada ao aumento dos gastos 

governamentais originados da conversão dos recursos naturais em moeda 

nacional e nas perdas consideráveis de transbordamentos na economia devido 

à redução das externalidades providas pelos (esvaziados) setores de tradables 

(LARSEN, 2006). 

Convém igualmente referir que a doença holandesa é claramente uma 

das causas da Maldição dos recursos naturais. Deste modo a implementação de 

uma política de CL ativa se faz necessário para que a economia de um país 

possa experimentar um rápido crescimento e diversificação, alterando assim o 

quadro da alta dependência do petróleo como é o caso de Angola. 

Segundo (Bresser-Pereira, 2010) a Doença Holandesa é uma sobre 

apreciação crônica da taxa de câmbio causada pela abundância de recursos 

naturais e humanos barato, compatíveis com uma taxa de câmbio inferior àquela 

que tornaria viável as demais indústrias de bens e serviços comercializáveis. 

A doença Holandesa não surge apenas devido aos recursos naturais, mas 

também da mão de obra barata. É uma grave falha de mercado que rapidamente 

pode ser neutralizada para não se transformar em um grande obstáculo para o 

crescimento econômico, falhas estas oriundas devido a recursos naturais 

baratos e abundantes. 

Bresser-Pereira (2010) afirma que a doença holandesa é uma falha de 

mercado que atinge quase todos os países em desenvolvimento e pode ser um 

obstáculo na industrialização de maneira permanente, sem controle de mercado, 

já que este converge para uma taxa de câmbio de equilíbrio a longo prazo 

originada por esta mesma doença. 

 

2.3. MODELO DE CONCESSÃO 

 

É o mais antigo modelo de regime adotado no mundo. Os primeiros 

contratos de concessão datam do início do Século XX, um instrumento legal para 

organizar as relações entre o Estado e as Companhias. Nele o país hospedeiro, 

basicamente, cede os direitos de exploração dos seus recursos às companhias 
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de petróleo interessadas, que o retribuem através de impostos sobre a produção, 

que passa ser de propriedade da companhia. Como não trazia benefícios 

mútuos, foi a partir de 1950 que surgiram as grandes mudanças como: 

renegociação dos mesmos, estabelecendo-se os royalties e outras taxas para o 

governo, e surgimento de novos contratos mais modernos (como de Partilha de 

Produção, de Serviços e Joint Ventures). 

O regime contratual de concessão em Angola é aplicado apenas em 

regiões ou campos petrolíferos localizados na província de Cabinda 

As principais características desse tipo de contrato são: 

 Propriedade da Lavra: da Companhia. 

 Risco da E&P: da Companhia 

 Instrumento Jurídico celebrado entre Estado e Companhia: 

a) Contrato de Concessão – As Companhias de Petróleo obtém o 

direito de explorar, produzir e comercializar petróleo e gás, através 

de um contrato em que o Estado ou a Empresa Estatal, deve uma 

compensação financeira paga diretamente a estes.  É um 

instrumento legal mais detalhado comparado ao Lease.  

b) Licença - Modelo adotado no Mar do Norte, com forte caráter 

contratual, onde há atuação de um órgão governamental 

responsável pela regulação, e grande relevância para as normas 

SMS (Saúde, Meio Ambiente e Segurança);  

c) Lease – contrato de arrendamento, adotado principalmente nos 

Estados Unidos. Equivale ao contrato de Licença, adicionado 

características do regime norte-americano como Direitos 

Minerários e Petrolífero (por exemplo, em atividades onshore, o 

proprietário da terra também é proprietário dos direitos de 

exploração dos recursos minerais do subsolo);  

 Tipos de remuneração ao Estado e à Companhia: 

a) Participações Governamentais:  

Parte dos recursos gerados recebidos pelo Estado, como 

forma de compensação aos danos causados pelas atividades de 

(E&P) dos recursos não renováveis. Exemplos: 
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 Royalties: compensação financeira paga ao governo por 

este abrir mão de receita futura ao permitir atividade hoje. 

Não representa parte do risco exploratório. São impostos 

mensais que incidem na receita bruta da produção, com 

alíquotas de 5% a 10%. São divididos desde o início da 

produção, até mesmo em Testes de Longa Duração (TLD). 

Calculo (ANP, 2010):  

  

                       𝑅𝑜𝑦𝑎𝑙𝑡𝑦 = (𝐴𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎) × (𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎)                       (01) 

 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 = (𝑉ó𝑙𝑒𝑜 × 𝑃𝑟𝑒𝑓ó𝑙𝑒𝑜) + (𝑉𝑔á𝑠 × 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑔á𝑠)    (02) 

 

 Aluguel de área: criado pela Lei do Petróleo, onde o valor é 

fixado em reais (R$) por km² ou fração e varia dependendo 

da fase em que se encontra a concessão (BASTOS e SENA, 

2010). É uma receita da ANP. 

 Bônus de assinatura: valor mínimo estabelecido no edital de 

licitação e ofertado pela empresa vencedora, que paga no 

ato da assinatura do contrato de concessão. Considerado 

parte do risco exploratório. É uma receita da ANP. 

 

2.4. MODELO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO  

Os contratos modernos de partilha de produção atual foram desenvolvidos 

na Indonésia, no início da década de 1960, e são utilizados por alguns países, 

como Angola, Nigéria, China e Egito. Mas os primeiros registros são de 1948 na 

Venezuela, onde havia uma participação igualitária entre o Estado e a 

Companhia (fifty-fifty) e em 1950, na Arábia Saudita (BARBOSA, 2002). 

Tendo em vista esses países, pode-se notar que o Regime de Partilha de 

Produção correspondeu aos anseios nacionalistas do pós-guerra, como uma 

resposta aos antigos contratos de concessão abusivos. A vantagem nesse 

modelo de contrato, para esses países produtores, é a propriedade da lavra, que 

passa a pertencer ao Estado, além do baixo risco exploratório que atrai as 

companhias, mesmo estando sob responsabilidade destes riscos. 
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É importante lembrar que naquela época, os países quebraram os 

contratos de concessão, mas não tinham tecnologias para E&P e muito menos 

experiência com o mercado. Logo, a intenção de atrair as companhias é que 

estas usariam suas próprias tecnologias e capital para desenvolver as reservas, 

gerando riquezas para o Estado, ficando apenas com parte do óleo produzido. 

O Governo então participa ativamente das atividades de E&P nesse 

regime, geralmente por meio de sua empresa estatal, podendo atuar como 

operador ou não. O interessante da participação da Empresa Estatal é que ela 

estará ali principalmente para adquirir o conhecimento das companhias, 

possibilitando futuras explorações de reservas pelo próprio Estado. 

Segundo a BNDES (2009) cada país adapta o contrato às suas 

necessidades, mas as principais características são, em geral: 

 Propriedade da Lavra: do Estado 

a) Divisão do óleo extraído: 

 Óleo Custo: custear as despesas e investimentos da 

empresa para a atividade de E&P. 

 Óleo Lucro: dividido entre o Estado e a companhia de 

petróleo responsável. 

 Risco da E&P: é baixo e assumido pela Companhia. 

 Instrumento Jurídico celebrado entre Estado e Companhia: 

a) Contrato de Partilha de Produção: A companhia é escolhida pelo 

Estado como contratada; para atuar por própria conta e risco sob 

supervisão do Estado; fornece toda aparelhagem necessária à 

atividade, produzindo o óleo que será dividido com o Estado  sob 

proporções previamente estabelecidas; além de cobrir o custo da 

E&P; e ao fim do contrato a propriedade dos equipamentos e 

instalações é transferida ao Estado. 

b) Joint Operating Agreement: inclui escopo das operações, 

designação, direitos e obrigações do operador; criação de um 

Comitê de Operações; disposição da produção; cláusulas sobre 

abandono, desistência e retirada; confidencialidade; força maior; e 

resolução de disputas e foro. 

 Tipos de remuneração ao Estado e à Companhia: 
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a) Remuneração Governamental: Não há royalties, mas pode haver 

pagamento de bônus e taxas (devido à descoberta, 

comercialidade, etc.), além de Imposto de Renda. 

b) Remuneração da Companhia: 

 Óleo Custo (Cost Oil): Modelo Indonésio a companhia 

recebe primeiro parte a reembolsar as despesas e após 

percentual da produção restante; Modelo Peruano 

companhia recebe percentual da produção como único 

pagamento por seus custos, despesas e lucros. 

 Óleo Lucro (Proft Oil): percentagem do óleo lucro é dividido 

entre a companhia e o Estado. 

2.5. MODELO DE CONTRATO DE SERVIÇOS 

Esse regime é mais adotado nos Estados que dão exclusividade de E&P 

à sua empresa Estatal. Ou seja, não há a livre concorrência entre as outras 

companhias, e estas têm pouco ou até mesmo nenhum contato com as 

atividades petrolíferas. O produto da lavra é do Estado, e o pagamento aos 

prestadores de serviço é feito em espécie e as contratadas não correm nenhum 

risco na exploração das jazidas, ou seja, o pagamento pelo serviço prestado não 

depende da descoberta de reservas (BNDES, 2009). 

Esse tipo de contrato foi muito utilizado no monopólio da Petrobras, entre 

a década de 50 e 90, e chegaram a ser adotados no México (anos 50), Irã e 

Iraque nos anos 60. Mas geralmente, pode-se dizer que este é um regime 

“aposentado”, não sendo tão usado como os modelos de Concessão e Partilha. 

 

2.6. MODELO JOINT VENTURE 

 

Também conhecido como contrato de associação, este modelo de 

contrato funciona através de uma sociedade com propósito específico, onde não 

há regime de Concessão ou Partilha. É usado geralmente em países onde as 

Estatais detém exclusividade de todas as atividades de E&P. Ocorre na 

Venezuela, entre a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) e outras companhias 

para realização das atividades de E&P. Na Nigéria foi usado entre as décadas 
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de 1970 e 1990, e em Angola há uma previsão legal desse regime (BNDES, 

2009). 

Resumidamente, pode se afirmar que nenhum dos modelos contratuais 

usado na indústria do petróleo é melhor que o outro porque todos eles têm 

vantagens e desvantagens, dependendo das pretensões do estado detentor do 

petróleo na escolha do regime contratual que melhor vai garantir a efetivação 

dos seus interesses. A seguir, segue a tabela 1 com o resumo dos modelos 

contratuais: 

Tabela 1: Comparação entre as características dos diferentes modelos 
regulatórios da Indústria de Petróleo 

 Concessão Partilha Serviço Joint Venture 

 
 
Propriedade 
da lavra 

 
 
Companhia 

Do Estado, 
onde uma 
percentagem do 
lucro é dividida 
com 
Companhia. 

Estado. 
Companhia 
pode receber 
uma 
remuneração. 

 
 
Dividido entre Estado 
e Companhia. 

 
 

Instrumento 
Contratual 

Contrato de 
Concessão 
Lease 

 
Licença 

Contrato de 
Partilha de 
Produção 

-
Contrato de 
Prestação de 
Serviços, com 
ou sem cláusula 
de risco. 

Atos constitutivos e 
documentos 
societários referentes 
à constituição e 
governança da SPE. 

 
  
 Remuneração 

ao governo 

-
Participações 
governamentais. 

-
tributação da 
companhia 

Comercialização 
da parcela do 
Estado no óleo 
produzido. 
tributação da 
Companhia 

Comercialização 
da parcela do 
Estado no óleo 
produzido. 

Comercialização da 
parcela do Estado no 
óleo produzido. 

 
 

Papel da 
Companhia 

 
 

Planejamento e 
execução 

 
 
Planejamento e 
execução 

Planejamento e 
execução dos 
serviços sob os 
termos do 
contrato. 

 
 
Planejamento e 
execução, por meio da 
SPE 

 
 
 

Papel do 
Governo 

 
 
Agente regulador 

 
Estatal: 
planejamento e 
execução. 
Governo: gente 
regulador. 

 
Estatal: 
planejamento e 
execução. 
Governo: 
agente 
regulador 

Regulamentação 
Acompanhamento e 
controle do processo. 
Execução por meio da 
SPE 

 
 
 

Riscos/capital 
Investido 

 
 
 
Companhia 

 
 
 
Companhia 

México e Arábia 
Saudita: 
companhia 
-Brasil (70-90): 
contrato de risco 
de produção 

 
 
 
Compartilhado 

 
 
 

Países 

 
EUA  
Argentina  
Peru 
 Portugal 

Angola, Nigéria, 
Venezuela, 
China, Malásia, 
Paquistão, entre 
outros. 

 
 
 
Irã, México 

Noruega e Venezuela, 
quando o Estado 
assume parte do risco 
e do investimento. 

Fonte: BNDES (2009) e LIMA (2001). 
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CAPÍTULO III 

GÊNESE DA INDÚSTRIA INTERNACIONAL DO PETRÓLEO 

 

A história registra que os egípcios, os assírios, os babilônios, os persas e 

outros povos já utilizavam o petróleo de forma rudimentar, há vários séculos 

atrás para vários fins e metas como medicinais, domésticos, militares etc. 

Apesar desse histórico de utilização do petróleo a séculos atrás por vários 

povos e tribos, a indústria do petróleo como conhecemos tem o seu nascimento 

na era moderna a partir do ano de 1859 em Titusville, na Pensilvânia, nos 

Estados Unidos da América. Nesta data foi perfurado o primeiro poço pelo 

Coronel Edwin Drake, dando assim início a era do petróleo. 

Desde então o petróleo viria então se transformar na principal fonte de 

energia do mundo moderno que mudaria o rumo da sociedade civil. As suas 

diversas aplicações e usos diferentes dos seus produtos derivados como o 

querosene que viria substituir o óleo de baleia na iluminação, assim como a 

utilização da gasolina e diesel em motores de veículos, se transformaram como 

algumas razões fundamentais que viabilizaram a gênese e expansão desta 

grande indústria de petróleo. 

Depois da perfuração do Edwin Drake, a atividade petrolífera se manteve 

artesanal até a década seguinte. Alguns empreendedores buscaram a 

oportunidade do rápido enriquecimento, indo para regiões em que o produto foi 

encontrado para explora-lo sem um conhecimento prévio e meios adequados 

para a exploração do hidrocarboneto. 

Um ano após a descoberta do Coronel Drake, a novidade se espalha 

rapidamente por todo país e várias empresas se formam para perfurar petróleo 

nos arredores da Pensilvânia, era o nascimento da indústria petrolífera 

americana, que predominou com exclusividade até os primeiros 50 anos. Ou 

seja, de 1860-1910, o desenvolvimento da indústria de petróleo ocorre 

restritamente apenas para o mercado dos Estados Unidos da América, onde o 

capitalismo americano levou a favorecer uma concentração industrial que é 

acarretada pelas características técnicas da nova indústria: descobertas de 

novos métodos de perfuração, a importância do refino e do transporte (MARTIN, 

1992). 
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O transporte do hidrocarboneto era feito através de barris de madeira, 

carreados por mulas em pequenos volumes e com perdas; os preços sofriam 

imensas oscilações e devido a isso grandes fortunas surgiam e evaporavam no 

abrir e no piscar do olho; a tecnologia era muito ineficiente e ocorriam vários 

acidentes, com explosões tanto nas sondas, quanto nas casas dos 

consumidores finais, cusando muitas mortes. No ano de 1862 a produção de 

petróleo atingia a marca de 8.220 barris por dia (bpd) e nos primeiros dez anos 

foram perfurados mais de 5500 poços onde 80% dos quais foram secos ou não 

comerciais. 

Todo negócio rentável e muito lucrativo não fica por muito tempo no 

anonimato sem chamar atenção de grandes empresários e investidores. No 

negócio do petróleo não foi diferente, logo puxou a atenção de John D. 

Rockfeller, que 1870 fundou a Standard Oïl em Ohio, cidade de Cleveland. 

Numa primeira fase, Rockfeller investe em refino por ter menor risco, 

maior lucro e posteriormente estendeu as bases da empresa pelo país inteiro 

fortificando os setores de comercialização e distribuição para todos os cantos 

dos Estados Unidos da América e posteriormente no mundo inteiro. Rockfeller 

investiu ainda na padronização, melhoria da qualidade e segurança dos 

derivados do petróleo, reduziu preços para expandir o mercado e eliminar a 

concorrência; focou na logística e dominou o transporte com ferrovias e 

oleodutos. 

John Rockefeller e a Standard Oil of Ohio são um marco histórico para a 

indústria petrolífera americana, uma vez que dez anos depois da fundação da 

Standard Oil, Rockefeller já controlava aproximadamente 90 % do mercado de 

refino americano; com uma rede própria de oleodutos e navios. Esse domínio se 

estendia até aos setores de transporte e venda de produtos petrolíferos. A 

ausência de concorrência e de competição no mercado do petróleo levaram 

Rockefeller a viver uma época de ouro, vendendo os seus produtos não só nos 

EUA, mas no mundo inteiro. 

O monopólio do mercado petrolífero no domínio do refino, transporte e 

distribuição de produtos foi uma das estratégias mais bem sucedidas por 

Rockfeller uma vez que ele comprava o petróleo bruto de outros produtores e 

refinava para assim revender num preço bem mais alto. 
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A partir daí a atividade petrolífera se expandiu pelo mundo inteiro, com 

uma forte influência e liderança norte americana em todo o processo produtivo, 

na organização de trabalho, nos métodos de produção, na nomenclatura de 

equipamentos e operações (termos em inglês usados em todo o mundo) e nas 

unidades de medida. Sabe-se que na indústria do petróleo não são utilizadas as 

unidades do Sistema Internacional (como metro, grama) mas sim pés, 

polegadas, galões e barris. 

Um século depois, propriamente em 1960, apôs o início da indústria 

petrolífera, o petróleo ultrapassou o carvão tornando-se no principal elemento da 

matriz energética do planeta; e hoje, pouco mais de 150 anos de permanência 

da indústria, o petróleo se tornou um elemento fundamental para a sociedade 

mundial, abrangido todos os setores indústrias. 

Segundo D`Almeida (2015), os principais fatores que contribuíram para o 

rápido sucesso e crescimento da indústria do petróleo são: 

 baixo preço do petróleo e dos seus derivados na maior parte do tempo 

 segurança no fornecimento 

 facilidade e baixo custo do transporte, armazenamento e manuseio 

 altas taxas de retorno, apesar dos elevados investimentos inicias 

 versatilidade de uso 

A indústria do petróleo atualmente está dividida em dois grandes 

segmentos Downstream e Upstream (figura 1), que abrangem em toda a 

dimensão as atividades exercidas nesta indústria e nas outras afins. 

Figura 1: Segmentos da indústria do petróleo 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.1. BREVE HISTÓRICO DA INDÚSTRIA INTERNACIONAL DO PETRÓLEO 

 

Segundo BUAMBUA (1996),o declínio da Standard Oil ocorre a partir do 

momento em que é criada uma legislação antitruste nos EUA. O chamado 

Sherman Act condena todas ações que visavam restringir o comércio e as trocas. 

Assim a pressão política contra Rockefeller foi tão grande e marcante que fez 

com que a Standard Oil se transformasse de empresa truste para uma holding 

do tipo financeira. A Corte Suprema americana condena a Standard Oil a dividir-

se em trinta e quatro empresas pequenas de sociedades juridicamente 

independentes. Ninguém esperava que esse desmembramento da Standard Oil 

fosse estimular o nascimento de três (03) grandes companhias internacionais de 

petróleo, que vão então fazer parte da família das "sete irmãs", e, atualmente, 

representam as empresas mais prestigiadas de petróleo a nível internacional. As 

"majores" que nasceram a partir da Standard Oil Company são: 

 Standard Oil of New Jersey (ex-ESSO e actual EXXON) 

 Standard Oil of New York ( actual Mobil) 

 Standard Oil of Califórnia (ex-Socal e atual Chevron). 

O período entre 1911 a 1928 foi marcado pela expansão da indústria 

internacional de petróleo, da América para o mundo, e das trinta e quatro (34)  

empresas  que tiveram origem do desmembramento da Standard Oil apenas três 

(03) se juntaram às outras duas americanas, a Gulf e Texaco, e duas europeias-

Royal Dutch-Shell e Anglo-Persian Oil Company (atual British Petroleum) para 

formar o cartel internacional de petróleo que veio a ser conhecido mais tarde 

como as "sete irmãs" BUAMBUA (1996). 

A Royal Dutch era uma empresa de capital holandês que produzia 

petróleo desde 1885 no sultanato de Sumatra. Como a Royal não possuía navios 

nem caminhões, o oposto da Shell, para transportar os seus produtos, nasceu 

assim o grande interesse em unir as duas empresas, passando então a se 

chamar Royal Dutch-Shell, união realizada em 1907, formando assim a maior 

companhia petrolífera do mundo atualmente (FERREIRA,2015). 

Segundo BUAMBUA (1996) o nome atual da empresa britânica British 

Petroleum (BP) teve a sua origem da nacionalização, em 1954, da Anglo-Iranian 

Oil Company. Na verdade, antes de ser Anglo-Iranian se chamava Anglo-Persian 

Oil Company, uma empresa financiada com capital do Governo britânico para 
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explorar petróleo na concessão da Pérsia, autorizado pelo Governo de Teerã. 

As posições sólidas de influência dos britânicos no Oriente Médio e 

principalmente no seu protetorado da Pérsia garantiu-lhes a concessão de uma 

ampla área para exploração de recursos naturais, pelo xá Nasr em 1872. A 

exploração dessa extensa área levou à descoberta de campos petrolíferos, cuja 

produção deu origem à Anglo-Persian Oil Company, em 1909. Posteriormente a 

Pérsia passou a ser o atual Irã, em 1935, a Anglo-Persian também mudou de 

nome passando a se chamar Anglo-Iranian Oil Company, em 1938. Finalmente, 

quando o Irã decreta a nacionalização do seu petróleo, a empresa britânica é 

forçada a mudar para o seu atual nome, British Petroleum.  

 

3.2. HISTÓRICO DA ESTRUTURAÇÃO E CRIAÇÃO DA OPEP 

 

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) foi criada 

em outubro de 1960 com o objetivo de formar uma aliança comum englobando 

os países produtores de petróleo com o fim de reivindicar os seus interesses e 

direitos perante as companhias internacionais. Essa organização visa 

fundamentalmente fazer face as constantes volatilidades dos preços e tentar 

controlar ou limitar em seus países o total domínio das empresas estrangeiras. 

O Kuwait, a Arábia Saudita e o Iraque eram responsáveis por 40% de 

todas exportações mundiais de petróleo no ano de 1960, a Venezuela e o Irã 

cobriam o equivalente a 50% do restante das exportações. Partindo dessa 

premissa, um venezuelano, J.P. Perez Alfonso e um saudita, A. Tariki, percebem 

que a junção entre esses cinco países representava mais do que 90% de toda 

produção consumida pelo mundo ocidental. É assim que Venezuela, Kuwait, 

Arábia Saudita, Iraque e o Irã se juntam, em Bagdá, para formar a OPEP, sendo 

esses os cinco países membros fundadores da organização. Unidos eles lutarão 

pela "uniformização das políticas petrolíferas dos Estados membros e pela 

determinação de melhores meios para salvaguardar os seus interesses 

individuais e coletivos. Um dos objetivos primordiais da organização foi de criar 

e desenvolver meios para garantir a estabilidade dos preços de petróleo no 

mercado internacional, evitando grande volatilidade no mercado internacional. 

Outro grande fim da OPEP era de assegurar receitas estáveis aos países 

produtores, assim como suprimentos eficientes, econômicos e regulares para os 
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países consumidores. Finalmente, garantir um justo retomo do capital investido 

na indústria petrolífera (MARINHO JR., 1989). 

Portanto o que a OPEP queria era criar e promover políticas que 

gerassem uma estabilidade dos preços a nível internacional através de um 

controle rigoroso da produção; mas para isso era necessário admitir novos 

países como membros da organização. Isso veio acontecer com a junção de 

novos países como a Líbia e Indonésia (1962), Catar (1961), Emirados Árabes 

Unidos (1967), Argélia (1969), Nigéria (1971), Equador (1973), o ex-membro 

Gabão (1975) e finalmente Angola (2007). E assim, aumentado o número de 

países membros da OPEP de cinco para treze, que permanecem até os dias de 

hoje. 

Depois da criação da OPEP, especificamente na década de 1970, a sua 

presença no mercado e suas filosofias de trabalho praticamente eram ignoradas 

pelas multinacionais de petróleo, que simplesmente se recusavam a reconhecer 

a existência dessa organização ou organismo que detinha o controle de 

aproximadamente 90% da produção do petróleo no planeta. 

Na necessidade de fazer frente com as multinacionais presente nos 

países membros, a OPEP inicia um trabalho de base, induzindo os seus 

membros a criarem empresas nacionais de petróleo com o objetivo de 

recuperarem o controle da produção do hidrocarboneto nos seus países. 

Foi então que, em 1960, a Venezuela e o Kuwait criaram as suas 

companhias nacionais de petróleo, a PDVSA e a KNPC, respectivamente. 

Posteriormente, a Arábia Saudita cria a Petromin em 1962 (a Saudi Aramco 

nesta época  era 100% propriedade dos Estados Unidos da América) , a Argélia 

cria a Sonatrach em 1963, o Iraque funda a INOC em 1965, a Líbia que em 1969 

criou a Linoco e Angola a exemplo disso, veio a criar a sua estatal Sonangol em 

1976. 

O que motivou esses países a criarem as empresas de capital 

predominantemente nacional foi a oportunidade deles passarem a produzir o 

petróleo, preservando e valorizando os recursos locais, ficando inclusive com a 

produção excedente e, em virtude disso, tentar neutralizar as tendência de queda 

dos preços no mercado internacional. 
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Já em 1983, a OPEP passou a estabelecer um sistema de cotas de 

produção para todos os seus membros, formalizando assim a existência de um 

cartel que já era percebido pelos consumidores anteriormente. 

Assim, em todo o cartel existe uma interdependência entre os seus 

membros que precisam estabelecer e respeitar as cotas estabelecidas de modo 

a controlar a produção e manter os preços do petróleo a nível internacional. 

Uma elevação dos preços tem como consequência atrair elementos de 

fora da organização para dentro do negócio. Assim, a melhor forma é abdicar da 

maximização de lucros a curto prazo de modo a criar barreiras a aqueles que 

venham a se candidatar como novos membros. 

Segundo Pertusier (2004), suas principais caraterísticas são: 

 divisão do mercado por sistema de cotas 

 monitoração das cotas e punição aos violadores 

 reservas financeiras e de estoques para poder interferir nos 

preços e quantidades dos produtos 

 domínio quantitativo do mercado 

 votação ponderada por capacidade produtiva 

 produção concentrada nos membros de menor custo 

 

 

3.2.1 VOLUMES :RESERVAS, PRODUÇÃO, CONSUMO E REFINO 

 

As maiores e relevantes de reservas de petróleo a nível mundial estão 

concentradas em países membros da OPEP (Figura 2), onde, dos dez países 

que lideram as reservas, sete são membros do organismo com exceção do 

Canadá, Rússia e o Estados Unidos. Atualmente, as maiores reservas mundiais 

de petróleo estão no Oriente Médio, correspondendo a 48% do total de pouco 

mais de 800 bilhões de barris. 

Segundo D’Almeida (2015), a reposição de reservas de petróleo é a base 

de sustentação de longo prazo de uma empresa de petróleo e uma das principais 

razões fundamental do processo de fusões e aquisições ocorridas durante os 

últimos trinta anos. A razão Reserva/Produção (R/P) do mundo em 2013 estava 

em torno dos 53,3 anos, mas nem sempre foi assim; desde o ano 2000 que as 
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reservas mundiais têm crescido rapidamente numa taxa na ordem dos 34% 

acompanhado de uma redução da qualidade do “novo óleo” mais pesado   

 

Figura 2: Reserva de petróleo da OPEP na última década 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Segundo a Organização dos Países exportadores (OPEP, 2014) a 

produção mundial de petróleo era de 21 milhões de barris por dia (Mbpd) quando 

o organismo foi criado em 1960, e em 2013, foi de 72,84 Mbpd. A parcela da 

OPEP na produção de petróleo do planeta era de aproximadamente 37,58% em 

1960, este valor cresceu substancialmente para 43,39% em 2013. 

Em 2016 os principais destaques na produção de petróleo na OPEP 

(Figura 3) foram Arábia Saudita (13,23%), Irã (4,91%) e Iraque (4,09%). A maior 

preocupação da organização nos últimos anos vem aumentando com o 

crescimento da produção de biocombustíveis no mundo, que pode ameaçar a 

fonte de renda dos países membros da OPEP que são fortemente dependentes 

do petróleo e os biocombustíveis vêm para destituir o petróleo no ranking das 

maiores fonte de energia utilizada no planeta. 
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Figura 3: Produção de petróleo da OPEP na última década 

Fonte: BP Stastistical Review 2015 

 

Pela figura 3 pode se observar como a produção petrolífera tem crescido 

nos países membros da OPEP, com destaque para a Arábia Saudita que é o 

maior produtor da organização, devido ao seu grande investimento no setor de 

E&P por parte de empresas privadas e públicas 

Em contra partida à produção de petróleo da OPEP, o seu consumo por 

cada país membro da organização vem aumentado (Figura 4) 

circunstancialmente, provocando a geração de maiores emissões do dióxido de 

carbono na atmosfera. 
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Figura 4: Consumo de petróleo da OPEP na última década 

 

Fonte: BP Stastistical Review 2015 

 

Tradicionalmente, os países membros da OPEP têm dado atenção pelo 

upstream caraterizados por possuírem grandes reservas e pouca capacidade de 

refino (Figura 5), por falta de investimento dos governos desses países nesse 

setor fundamental para o desenvolvimento e diversificação da economia de 

qualquer nação. 
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Figura 5: Capacidade de Refino de petróleo da OPEP na última década 

 

Fonte: BP Stastistical Review 2015 
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CAPÍTULO IV 

ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

EM ANGOLA 

 

4.1. HISTÓRICO DO PETRÓLEO EM ANGOLA 

 

As atividades de prospecção, pesquisa e exploração de hidrocarbonetos 

em Angola tiveram o seu início em 1910. Meses depois do mesmo ano foi 

concedida à Companhia Canha & Formigal uma área vasta de aproximadamente 

114.000 km² na Bacia do Congo (região offshore da bacia) e na Bacia do 

Kwanza, resultando assim na perfuração do primeiro poço na região entre as 

bacias do Kwanza e do Congo em 1915. 

A Pema (Companhia de Pesquisas Mineiras de Angola) e a Sinclair (dos 

EUA) desde então estiveram envolvidas nas atividades de prospecção e 

pesquisa em Angola. Após um breve período de paralização, em 1952, reiniciou-

se a atividade. A primeira descoberta comercial de petróleo em Angola ocorreu 

em 1955, pela Petrofina, no vale do Kwanza. Uma parceria entre o governo 

colonial e a Petrofina deu origem à criação da Fina petróleos de Angola e 

construiu a refinaria de Luanda para o processamento e refino de gás e petróleo. 

Em 1962, foi feito o primeiro levantamento sísmico na área offshore de 

Cabinda pela Cabinda Gulf Oil Company (CABGOC), e em setembro, foi feita 

então a primeira descoberta de petróleo no território nacional. 

Em 1973, o petróleo tornou se a principal matéria prima de exportação, 

consequentemente, um ano depois, em 1974, a produção atingiu 172.000 bpd, 

o máximo alcançado no período colonial. 

Durante o período de 1952-1976 foram realizados levantamentos 

sísmicos numa extensão de 30.500 km, perfurados 368 poços de prospecção e 

302 poços de desenvolvimento. Nesta fase as pesquisas propiciaram a 

descoberta de 23 campos, dos quais três estavam localizados na faixa Atlântica. 
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4.1.1. CRIAÇÃO DA SONANGOL E DO MINISTÉRIO DO PETRÓLEO 

 

Em 1976, um ano depois que Angola se torna independente do regime 

colonial português, a produção de petróleo total já rondava os 100.000 bpd 

provenientes do offshore de Cabinda, onshore do Kwanza e do Congo. Daí 

surgiu então, a necessidade da criação da Sociedade Nacional dos 

Combustíveis de Angola (Sonangol) e do Ministérios dos Petróleos (MINPET). 

A exploração em águas profundas teve o seu início em 1991. Desde 

então, foram perfurados, em Angola, mais de 200 poços exploratórios e de 

pesquisa. 

A política de petróleo do Governo Angolano, formulada através da Lei do 

Petróleo (13/1978), estabelece que o estado angolano é o único detentor de 

todos os recursos petrolíferos; indicando a companhia nacional de petróleo, a 

Sonangol, como a concessionária exclusiva de todas as atividades relacionadas 

à exploração e produção de petróleo em Angola 

O MINPET é o órgão da administração central do Estado que tutela o setor 

dos petróleos em Angola, sendo o responsável pelo cumprimento e execução da 

política nacional e pela coordenação, supervisão e controle de todas as 

atividades petrolíferas no país.  

São atribuições do MINPET (MINPET,2015): 

a) formular as bases gerais da política petrolífera nacional, elaborar e propor 

novas estratégias para o plano de desenvolvimento petrolífero de acordo 

com o Plano Nacional e assegurar o controle e fiscalização da sua 

execução; 

b) promover ou incentivar a realização de estudos de inventariação das 

potencialidades petrolíferas do País; 

c) estudar e propor legislação reguladora das atividades do Sector dos 

Petróleos; 

d) propor e velar pela execução das ações que se enquadram na política do 

Governo relativamente à indústria, orientando a estratégia e a atividade 

do Sector e estimulando as iniciativas empresariais; 

e) estudar e propor medidas necessárias à realização dos objetivos 

nacionais relacionados com o conhecimento, valorização, utilização 

racional e renovação das reservas petrolíferas do País ; 
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f) promover a estruturação da indústria do petróleo; 

g) coordenar, supervisionar, fiscalizar e controlar as atividades no sector dos 

petróleos para propor e promover as bases de cooperação com outros 

países e organizações estrangeiras ou internacionais de interesse para o 

Sector dos Petróleos, assegurando o cumprimento das obrigações 

resultantes dos acordos firmados ; 

h) orientar a política de gestão e a formação de quadros a todos os níveis, 

para o eficiente funcionamento do sector, controlando o seu 

comportamento e os resultados. 

              

 4.2. GEOLOGIA DO PETRÓLEO  

Entende se por geologia como a ciência que se preocupa com o estudo 

da terra, sua composição, suas propriedades físicas, história e os processos que 

ocorrem nela.  

Em Angola o petróleo é encontrado essencialmente em três bacias 

sedimentares que existem no país: A bacia do Congo (engloba a província de 

Cabinda), a bacia de Kwanza e a bacia de Namibe (figura 6). As três bacias têm 

as suas origens relacionadas ao fenómeno global de deriva continental, 

precisamente pelo processo de separação das placas tectónicas de África e da 

América do Sul. 

Figura 6: Bacias interiores de Angola e margem atlântica 
    

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Sonangol (2015) 
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Segundo alguns estudiosos em geologia, como o geólogo Alfred 

Wegener,o continente africano e o sul-americano fizeram parte, durante um 

longo período geológico, do supercontinente Pangeia. O movimento das placas 

tectónicas levou ao fraturamento do Pangeia, no início do Cretáceo, há 

aproximadamente 120 milhões de anos. Esses fenómenos deram origem à 

separação entre a África e a América do Sul, conforme a figura 7, favorecendo 

então a eclosão das bacias marginas do Atlântico Sul, tanto do lado africano 

quanto do lado sul-americano.  

A evolução tectónica, geológica e sedimentar das bacias marginais 

petrolíferas de Angola, em particular e do Atlântico Sul, em geral, incluindo as 

bacias marginas da Republica Federativa do Brasil, estão amplamente 

relacionadas ao fraturamento do Pangeia e ao afastamento das placas 

tectónicas africana e sul-americana.  

Figura 7: separação da continente africano da América do Sul 

 

Fonte: BP (2016) 
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 4.2.1 LITOESTRATIGRAFIA DA BACIA DO CONGO 

  

A bacia do Congo possui uma extensão aproximadamente de 600 km, e 

está localizado, na porção noroeste e norte de Angola, sendo que a província de 

Cabinda ocupa a parte meridional. A bacia do Congo é limitada, ao norte, pela 

bacia de Gabão, e ao sul, com a bacia de Kwanza. As rochas sedimentares da 

bacia do Congo, na porção correspondente a província de Cabinda e ao resto do 

país se estendem até a plataforma continental angolana. 

A bacia do Congo é estruturada predominantemente por diversos tipos de 

falhas normais, que se estendem por diversos quilômetros. 

Segundo Buambua (1996), a coluna estratigráfica da bacia do Congo 

completa-se com as duas unidades terciárias. No topo estão as formações de 

Lãndana e Malembo. A primeira é constituída basicamente de sedimentos finos 

como argilas, margas, siltitos marrons e calcários areníticos. Esses sedimentos 

aumentam gradualmente de granulação para arenitos, conglomerados 

intercalados com folhelhos, dolomitos, arenitos grosseiros inconsolidados e 

conglomerados.  

 

4.2.2  LITOESTRATIGRAFIA DA BACIA DO KWANZA 

 

A bacia do Kwanza está localizada entre 8º e 13º de latitude sul, no 

noroeste de Angola. Possui uma extensão de 300 km de comprimento e 150 km 

de largura, e se estende para além da margem oeste do oceano Atlântico, por 

uma extensa parte continental. Ao norte está limitada pela bacia do Congo e ao 

sul pela bacia do Namibe. 

Os sedimentos da bacia do Kwanza estão depositados sobre um 

embasamento pré-cambriano, constituído de rochas ígneas e metamórficas 

como granitos, gnaisses, micaxistos, granito-gnaisses etc., fortemente afetadas 

por um sistema de falhas transversais e fraturadas. As rochas sedimentares, que 

possuem os  reservatórios de petróleo são principalmente espessas camadas de 

evapóritos e carbonatos, provavelmente depositados na fase inicial da formação 

do Atlântico Sul e antes da expansão da crosta oceânica. 
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4.2.3 LITOESTRATIGRAFIA DA BACIA DO NAMIBE 

 

A bacia do Namibe, anteriormente conhecida como bacia de Moçâmedes, 

fica situada ao sul, a 13º de latitude. É limitada ao norte pela bacia do Kwanza, 

através da cordilheira da Lunda, e ao sul é limitado pela cordilheira de Walvis e 

se estende por um comprimento aproximadamente de 400 km, isso na parte 

sudoeste do território angolano 

A bacia do Namibe é ainda muito pouco estudada e os dados referentes 

à sua composição estratigráfica estrutural e sedimentar são bastante empíricos 

pelo grande desconhecimento da sua real composição. 

A parte continental, assentada sobre o escudo africano do embasamento 

pré-Cambriano, é relativamente estreita entre 10 a 20 Km, alargando-se mais na 

sua parte meridional, sendo que a sua parte marítima, correspondente aos 

blocos 11,12 e 13, compreende uma plataforma continental de aproximadamente 

50 Km de extensão. Os sedimentos Cretácicos e Terciários da  parte continental 

da bacia do Namibe estão cobertos pelas areias do deserto do Namibe. 

Estruturalmente a bacia do Namibe é controlada por um conjunto de falhas 

de direção predominantemente NE-SW pertencentes ao embasamento pré-

Cambriano. 

 

 4.3. ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DO PETRÓLEO EM ANGOLA   

       4.3.1. EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO  

 

As atividades de upstream exercidas pela Sonangol, compreende a 

concessão de exploração, prospecção e exploração de petróleo bruto no 

território e na costa marítima angolana e, num futuro, próximo, incluirá também 

a exploração das reservas nacionais de gás natural. A área no offshore angolano 

foi dividido em 76 blocos, dos quais 35 estão ativos. O Bloco 0 e o Bloco 15 

compõem a maioria da produção petrolífera angolana. 

Mesmo com sua condição de companhia petrolífera nacional, antes do 

ano de 1993, a Sonangol não era capaz e nem estava habilitada para exercer a 

exploração de hidrocarbonetos no país. Devido a estes motivos as concessões 

para prospecção e exploração do óleo bruto em Angola foram exclusivamente 
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atribuídas às companhias estrangeiras. Para suprir esta lacuna, a Sonangol 

criou, em 1992, a subsidiária Pesquisa & Produção (P&P), cujo objetivo principal 

social é a pesquisa e a exploração de hidrocarbonetos em todo território 

nacional. 

Com o crescimento e aumento de experiência sobre a indústria petrolífera 

pela P&P, o Grupo Sonangol criou duas novas empresas: a subsidiária Sonangol 

Sociedade Gestora de Participações Sociais (SGPS), que tem como objetivo 

único de fazer a perfuração de poços, e a empresa participada Sonasing, que 

tem como estatuto social a prospecção e exploração de hidrocarbonetos e de 

gás natural. 

A subsidiária P&P produz cerca de 93.000 bpd em um bloco em águas 

pouco profundas. Essa produção representa cerca de 5% do petróleo explorado 

em Angola. Ela tem ainda uma parceria em águas profundas no bloco 34 da qual 

é esperado, uma produção de 200.000 bpd, em quatro anos. 

Internacionalmente a Sonangol atua como operadora petrolífera no Brasil 

onde em 2015 comprou a Starfish, no Gabão onde possui uma parceria de 10% 

no Bloco Kiarsseny Marin com a companhia irlandesa Tullow Oil e com a Addax 

Petroleum, empresa sediada em Geneva, Suíça. Ela está presente ainda em 

outros países como Reino Unido, Portugal, Cuba, Estados Unidos da América, 

Singapura e China. 

No Continente Africano, a Sonangol tem mantido as suas relações de 

cooperação com os países produtores de petróleo no Golfo da Guiné - Gabão, 

Guiné Equatorial, Nigéria e São Tomé. Estas parcerias têm como objetivo de 

promover o desenvolvimento da exploração de hidrocarbonetos em África. 

Na área de exploração e produção, os objetivos principais da Sonangol 

para os próximos quatros (04) anos são: 

a) manter a média de produção do petróleo explorado em Angola em cerca 

de 2 milhões bpd; 

b) tornar-se o fornecedor de 35% da compra de petróleo pelos Estados 

Unidos na região Subsaariana e ser o principal fornecedor para a África 

Austral; 
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c) a partir de 2015, ser a responsável por 30% da produção total de óleo 

bruto em Angola 

A baixo um gráfico mostrando a produção petrolífera após a 

independência (Figura 8) e a tabela 2 com números da produção angolana de 

petróleo na última década:  

       Tabela 2: Produção de petróleo na última década em Angola 

Ano Produção (106 bpd)   

2004 1,6 

2005 1,7 

2006 1,7 

2007 1,8 

2008 1,9 

2009 1,7 

2010 1,6 

2011 1,7 

2012 1,7 

2013 1,8 

2014 1,7 
2015 1,8 

2016 1,8 
        Fonte: BP Review Statistics, 2016 

 
Figura 8: Produção de petróleo em Angola após a independência  

 
 Fonte: elaborada pelo autor 

 

Ao analisar o gráfico da figura 8 é possível observar que a produção 

petrolífera tem vindo a crescer continuamente após a independência, registando-
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se um período de alta produção entre 2006 e 2008, devido à entrada e produção 

de importantes campos nos blocos 15 (Marimba), 17 (Rosa) e 18 (Grande 

Plutónio). Entre 2009 e 2010, há uma queda na produção petrolífera, devido a 

restrições de produção, em função das operações de manutenção e problemas 

mecânicos, e o fraco desempenho do gás de elevação em alguns campos, 

especificamente no caso do bloco 2. Ao final de 2010 até 2013, a produção voltou 

a crescer registrando uma pequena queda de produção em 2014 por problemas 

operacionais em alguns campos petrolíferos. 

 

     4.3.2. RESERVAS PROVADAS DE PETRÓLEO 

          As reservas são as quantidades de hidrocarbonetos líquidos ou gasosos 

que podem ser estimados e recuperáveis, a partir de dados geológicos e técnicos 

de reservatórios conhecidos, perfuráveis nas condições econômicas e 

tecnológicas do momento (CHEVALIER et al, 1986). 

Estimar as reservas de petróleo e gás, é uma das principais estratégias 

dos países para atração de investimento no setor por partes das companhias 

internacionais de petróleo. 

Atualmente, a maior parte das reservas provadas de óleo e gás de Angola 

encontram-se nas regiões offshore, especificamente em águas profundas. 

Abaixo, segue a tabela 3 e a figura 9 referentes ao número de reservas 

provadas de petróleo entre 2005-2016 em Angola, ilustrando o seu real 

comportamento ao longo do tempo. 

                Tabela 3: Reservas provadas de petróleo na última década em Angola 

Ano        Reservas de Petróleo (109 barris) 

2005 5,4 

2006 5,4 
2007 8,0 
2008 9,5 
2009 9,5 
2010 9,0 
2011 9,0 
2012 9,1 
2013 10,5 

2014 8,4 

2015 9,1 
2016 12,6 

                   Fonte: AIE (2016) 
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Figura 9: Reservas provadas de Petróleo em Angola após a independência 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Angola é o segundo maior produtor de petróleo na África Subsaariana e 

possui uma das maiores reservas de petróleo e gás em África. 

As reservas de petróleo em Angola começaram a crescer desde 2005 

(como é possível observar na Figura 9) e continuaram a crescer até 2016, devido 

ao   aumento de novas descobertas de poços comercias em Cabinda e no Soyo. 

Embora não totalmente conhecidas, as reservas de gás natural em Angola 

estão estimadas em mais de 311 bilhões m3, na sua maioria gás associado. A 

falta de um conhecimento mais exato das reservas de gás natural em Angola 

deve-se em parte à ausência de investimento. 

A ausência de incentivos fiscais na pesquisa e produção de gás não 

associado obrigam alguns grupos de empreiteiros a abandonarem poços recém-

descobertos com esse tipo de gás. 

Para tentar conter essa tendência e poder diversificar a economia e 

aumentar os investimentos no gás natural, foi criada a Angola LNG, que é o 

maior produtor de Gás Natural Liquefeito (GNL) operante em Angola, com 

grande importância nacional e fundamental para a realização dos planos 

nacionais do país, visando desenvolver, explotar os recursos de gás natural e 

reduzir a queima e a emissão de gás para a atmosfera, que contribuem para o 

efeito estufa. 

O projeto Angola LNG opera atualmente uma das mais modernas fábricas 

de processamento de GNL do mundo. Ela foi construída por um consórcio de 
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empresas do setor de petróleo e gás, nomeadamente a Sonangol que detém 

22,8%, as empresas afiliadas da Chevron (36,4%), Total (13,6%), BP (13,6%) e 

a ENI (13,6%). 

A Sonangol detém um potencial para produzir 283 milhões m3 de gás 

limpo por dia e armazenar 360.000 m3 de gás natural liquefeito que serão 

distribuídos para os mercados doméstico e internacional. A fábrica será 

abastecida pelas reservas de gás provadas em mais de 283 bilhões m3 de gás 

que estão disponíveis em sete (07) blocos localizados na zona marítima. Esse é 

o maior investimento em um único projeto já feito em Angola. O projeto Angola 

LNG representa um investimento de cerca de US $ 10 mil milhões. 

Uma das maneiras de medir o tempo de vida útil na indústria petrolífera 

de um país é pela a análise da curva reserva por produção (R/P) em relação ao 

tempo, assim o tempo de vida do petróleo em Angola está avaliada em 18,3 

anos, conforme a figura 10. 

 

Figura 10: Razão reserva provada por produção de petróleo em Angola 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

             

  4.3.3. COMERCIALIZAÇÃO, EXPORTAÇÃO, CONSUMO E REFINO   

 

A exportação do petróleo angolano, em 2014, atingiu um patamar de 

250,4 milhões de barris, apresentando uma redução de 12%, em 2015, com uma 

produção liquida de 223,5 milhões de barris de petróleo bruto. Os principais 
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destinos do petróleo angolano são a América do norte, Ásia, Europa, América 

latina e outros, conforme mostra a tabela 4 e a figura 11 abaixo. 

  Tabela 4: Exportação de petróleo bruto de Angola por região em Mbpd 

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES   2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EUROPA 546 220 201 313 341 435,6 

AMÉRICA DO NORTE 886 401 237 159 132 114 

ÁSIA  279 864 1103 1103 1011 1058,9 

AMÉRICA LATINA 0 19 47 50 62 31,3 

ÁFRICA 0 42 76 44 62 71,2 

ORIENTE MÉDIO 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1711 1546 1664 1669 1608 1711 
      Fonte: Sonangol (2015) 

 

 

Figura 11: Principais destinos das exportações petrolíferas de Angola  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim que Angola conquistou a sua independência de Portugal em 1975 

as suas exportações de petróleo bruto não pararam de crescer como mostra a 

figura 12, tornando assim as receitas oriundas desta matéria prima como maior 

fonte de renda do país representando aproximadamente 50% do PIB (Produto 

Interno Bruto) angolano. 
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Figura 12: Exportação de petróleo bruto em Angola após a independência

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da Sonangol (2015). 

 

 

Apesar de ser um grande produtor de petróleo, Angola tem somente uma 

refinaria de pequeno porte, nos arredores de Luanda, a “Petrangol”, com uma 

capacidade de refino de 60.000 bpd, e que não oferece uma eficiência capaz de 

satisfazer a demanda do rápido crescimento econômico nacional. Por esse 

motivo, Angola importa anualmente US $250 milhões de produtos derivados. 

Com o objetivo de cobrir esta lacuna, a Sonangol empreendeu o projeto de 

construção de uma nova e moderna refinaria de alta conversão, a Sonaref, com 

o objetivo de fazer a integração completa das atividades de produção e refino de 
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óleo bruto. Inicialmente estava previsto o início de suas atividades em 2015, mas 

devido a atrasos na obra e no fornecimento de alguns equipamentos, o prazo se 

estendeu para início de 2017. A refinaria Sonaref está em construção na cidade 

do Lobito, província de Benguela, terá a capacidade de produção de 200.000 

bpd. Os 200.000 bpd de petróleo bruto a ser processado pela Sonaref, a 

prioridade será o mercado nacional e os excedentes será exportado. 

A primeira fase, com unidades de baixa conversão, com cerca de 120.000 

bbl produzidos por dia, na área do Girassol, constitui aproximadamente 85% do 

mercado angolano. Os derivados produzidos serão: Gasóleo, Gasolina 93 RON, 

GLP, Jet A1, Petróleo iluminante e Fuel Oil. 

A força motora das operações de venda internacional do óleo bruto, 

produzido em Angola, são as subsidiárias da Sonangol em Londres 

(estabelecida em 1983), Houston (estabelecida em 1997) e Singapura 

(estabelecida em 2004). No momento, a Sonangol vende 612.000 bpd nos 

mercados internacionais. Angola, apesar de ser um grande produtor e 

exportador de petróleo a nível internacional, ainda assim apresenta números de 

consumos baixos em relação aos outros países produtores africanos e membros 

da OPEP em geral. A tabela 5 apresenta os números de consumo do país 

durante a última década acompanhado da figura 12 ilustrando o comportamento 

da curva do consumo ao longo do tempo. 

 

      Tabela 5: Consumo de Petróleo na última década em Angola 

Ano Consumo (103 bpd) 

2005 60 
2006 60 
2007 60 
2008 81 
2009 82 
2010 95 
2011 105 
2012 119 
2013 128 
2014 139 
2015 148 

2016 156 
        Fonte: OPEP (2016) 
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Figura 13: Consumo de Petróleo em Angola após a independência  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pelo gráfico da Figura 13 podemos perceber que desde 1998 até 2016 o 

consumo não parou de crescer devido à rápida ascensão da economia e da 

população angolana. 

 

4.4. EMPRESAS PETROLÍFERAS INTERNACIONAIS ATUANTES EM 

ANGOLA 

 

      4.4.1 - CHEVRON TEXACO 

 

A Chevron opera em Angola através de uma filial ou empresa subsidiária, 

a Cabinda Gulf Oil Company Limited, sendo uma das maiores produtoras de 

petróleo do país. No ano de 2012, ela atingiu um dos marcos históricos e 

relevante em Angola, quando o Bloco Zero, no offshore da costa de Cabinda, 

produziu um volume acumulado de quatro (04) milhões de barris de petróleo. A 

Chevron detém ainda quatro concessões em Angola, em que atua como 

operador em duas dessas concessões. A Chevron extrai cerca de 23% do 

petróleo de Angola. 
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 4.4.2 - EXXONMOBIL 

A principal subsidiária da empresa em Angola é a Esso Exploration 

Angola, onde opera o Bloco 15, em nome da empresa petrolífera estatal 

Sonangol que detém a concessão do bloco, possuindo uma participação de 

40%. A ExxonMobil também tem participações no bloco 31 (25%) e no bloco 32 

(15%). Atividades de planejamento do desenvolvimento estão em andamento 

nesses blocos. A Exxonmobil extrai cerca de 22% do petróleo de Angola. 

     4.4.3 - BP 

O vínculo da BP com Angola vem desde a década de 1970. Nos anos 

1990, a BP adquiriu participações substanciais em águas profundas e ultra 

profundas na bacia do baixo Congo, na sequência da fusão com a Amoco. Já 

em 2011, a BP adquiriu outras participações em cinco recentes blocos de águas 

profundas e ultras profundas nas bacias de Kwanza e Benguela, dando assim, à 

BP, uma posição privilegiada no país com participações em nove blocos, 

representando uma área total de 32.650 km2 e tornando Angola em um dos 

ativos mais importantes da empresa. 

A BP já investiu mais de US $ 25 bilhões nos seus ativos em Angola e nos 

próximos dez (10) anos, pretende investir mais de US $20 bilhões em pesquisa 

e desenvolvimento de hidrocarbonetos. A produção líquida média da BP é de 

cerca de 200.000 barris de petróleo por dia. A empresa possui acordos de 

partilha de produção com a Sonangol, sendo essa a concessionária que concede 

os direitos de pesquisa e produção de petróleo e gás para o grupo empreiteiro 

formado pelo operador do bloco e os seus parceiros. A BP extrai cerca de 16% 

do petróleo em Angola. 

 

        4.4.4 –TOTAL 

 

A total opera no território angolano desde 1953, em 2012 atingiu o status 

de maior operadora no país; desde então, vem sendo o líder do ranking da 

produção petrolífera em Angola.  
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Os números de produção de barril de petróleo ao dia no ano de 2015 estão 

representados na tabela 6 e posteriormente a porcentagem de produção de 

petróleo ao dia por empresa na Figura 14. 

 
 

   Tabela 6: Produção de petróleo bruto das principais empresas em Angola 2015 

Companhias petrolíferas Produção (103 bpd) 

ENI 26.863,01 
Somoil 7.072,35 
PlusPetrol 4.752,05 
Sonangol P&P 73.082,6 
BP          330.454,2 
ExxonMOBIL          369.965,7 
Chevron          394.792,6 
Total 630.096,2 

      Fonte: Sonangol (2016) 

 
           Figura 14: Produção por companhia de petróleo em Angola 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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CAPÍTULO V 

ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA EM 

ANGOLA 

 

Angola é um país grande, belo e rico de recursos naturais como o 

petróleo, gás natural e outros. Estes, por sua vez, são recursos naturais finitos 

que um dia irão de acabar, daí a necessidade de uma rápida diversificação da 

economia, deixando assim o país de ser refém da alta dependência do petróleo 

na economia local. Por ser de grande importância, o petróleo na vida política e 

econômica de Angola, surgiu a necessidade da implementação de um plano de 

desenvolvimento de políticas industriais com os recursos originados do petróleo 

para evitar problemas como a famosa doença holandesa, maldição dos recursos 

naturais que já foram abordadas neste trabalho. 

Para chegar a este objetivo, de diversificação da economia local foi 

aprovado o Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) 2013 – 2017 que visa 

conhecer em detalhes o real potencial industrial do país, possibilitando 

diversificar a nossa oferta de produtos transformados e crescer em qualidade 

com capacidade de produção para atender a demanda nacional.  

 

5.1.  LEI DAS ATIVIDADES INDÚSTRIAS 

 

Nesta mesma temática, com a vista a industrializar o país com os recursos 

vindos do petróleo, o Ministério da Indústria de Angola aprovou a lei nº 5/04 de 

7 de setembro das atividades indústrias que visam o desenvolvimento industrial 

que estimule o surgimento significativo e diversificado de indústrias capazes de 

criar riqueza, bem estar social, independência e uma economia estável e 

sustentada, capaz de competir nos mercados nacional, regional e internacional. 

A presente lei estabelece os princípios e as normas gerais aplicáveis às 

atividades industriais de qualquer natureza, realizadas em todo território nacional 

e a prevenção dos riscos e inconvenientes resultantes da laboração dos 

estabelecimentos industriais, a salvaguarda da saúde pública e dos 

trabalhadores, a segurança dos seres humanos e bens, a higiene e segurança 

dos locais de trabalho, o ambiente e a qualidade dos bens industriais nacionais.  
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A presente lei visa a concretização das medidas a seguir: 

a) garantia e proteção da liberdade do exercício da atividade industrial; 

b) modernização e promoção industrial e tecnológica; 

c) inovação e aumento da competitividade; 

d) segurança e qualidade industriais; 

e) responsabilidade industrial; 

f) prevenção, redução e eliminação dos riscos, inerentes às atividades 

industriais; 

 

Convém igualmente referir que as medidas acimas referidas são 

aplicáveis para os seguintes casos: 

a) em atividades humanas dirigidas para a obtenção, reparação, 

instalação, manutenção, transformação, reutilização, 

acondicionamento ou armazenamento de matérias primas e de 

produtos, equipamentos industriais, seu embalamento ou 

empacotamento, bem como o aproveitamento, recuperação e 

eliminação de resíduos ou subprodutos, qualquer que seja a natureza, 

recursos ou processos técnicos utilizados. 

b) serviços de engenharia, consultoria tecnológica e assistência técnica 

diretamente relacionados com as atividades industriais. 

c) atividades industriais não reguladas em legislação especifica 

 
A Lei nº 5/04 de 7 de setembro, criada pelo Governo Angolano, quanto ao 

exercício das atividades indústrias, menciona o seguinte: 

a) o Estado garante o exercício da atividade industrial sem prejuízo da 

fixação de limites legais para o efeito; 

b) o exercício de atividades industriais, independentemente da sua 

natureza, carece de autorização expressa do órgão do governo que 

tutela o setor da indústria, salvo se diploma legal específico atribuir 

essa competência a outro órgão; 

c) a autorização para o exercício de atividade industrial só pode ser 

negada por razões de segurança pública, proteção ambiental, saúde 

pública, interesse público ou urbanístico. 



 

60 
 

d) a atividade industrial é suspensa ou proibida pelas autoridades 

administrativas e judiciais, nos seguintes casos: 

 violar normas legais em vigor 

 atentar contra a saúde pública 

 afetar o ambiente geral 

 violar as normas e regras tecnológicas ou de qualidade 

obrigatórias 

 razões de segurança e ordem pública 

 atentar contra o interesse público 

 

j)  incumbe às autoridades administrativas, com competência para 

suspender a atividade industrial, apresentar as indústrias, nos prazos legais, as 

razões que invoquem como fundamento à suspensão; 

k)  pelas decisões das autoridades administrativas e judiciais cabem 

recurso nos termos da legislação vigente; 

Quanto ao ambiente de realização das atividades indústrias a lei prevê as 

seguintes normas: 

a) a as atividades industriais, de qualquer espécie, devem ser 

realizadas com o mínimo de dano ao ambiente geral e do local onde 

estejam implantadas; 

b) a as atividades industriais que pela sua natureza, sejam apropriadas 

de causar dano ao ambiente geral ou do local da sua instalação, só 

podem ser autorizadas após aprovação do estudo de impacto 

ambiental, pela autoridade que tutela o setor do ambiente; 

c) incumbe ao governo definir as atividades industriais sujeitas a 

estudo de impacto ambiental; 

  

A lei também menciona algumas medidas para a normalização e 

qualidade das atividades indústrias no país, que são: 

a) os setores industriais devem obrigatoriamente criar, no seu interesse, 

sistemas que controlem a qualidade e a padronização dos seus produtos; 
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b) a administração do Estado deve promover e potenciar a competitividade 

da indústria nacional, fomentando e velando a qualidade dos produtos 

nacionais; 

 

Quanto á igualdade de direitos, a Lei nº 5/04 de 7 de setembro prevê que 

a atividade industrial exercida por estrangeiros está sujeita às mesmas 

imposições legais impostas aos nacionais, sem prejuízo de regime especial a 

que estejam sujeitos. 

Os incentivos da lei para a criação de um mercado industrial no território 

angolano é que o estado angolano deve estabelecer medidas especiais que 

favoreçam à instalação ou modernização de indústrias, tecnologias ou outros 

tipos de atividades industriais em Angola. 

A lei Classifica os estabelecimentos industriais como todos aqueles os 

estabelecimentos classificados e licenciados conforme diploma legal aprovado 

pelo Governo, tendo em consideração o impacto ambiental, a sua dimensão, o 

grau de risco e outros fatores de produção. 

Quanto ao licenciamento, a lei estabelece que compete ao órgão do 

Governo que tutela o setor da indústria o devido licenciamento para a instalação, 

laboração, alteração da atividade industrial, incremento da capacidade por tipo 

de estabelecimento ou agregação de outro tipo de atividade, salvo se essa 

competência estiver expressamente atribuída a outro órgão do Governo. 

 

5.2. POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE ANGOLA 

 

A política industrial, por sua vez, está fundada, sobretudo, nas relações 

entre o Estado e o mercado. Ainda, segundo Kupfer & Hansclever (2002), ao 

longo da história, as ideias de como se daria essa interação oscilam de modo 

pendular.  

Políticas industriais são extremamente importantes para países 

possuidores de uma grande reserva de petróleo como é o caso de Angola e o 

Brasil, porque os recursos do petróleo podem e devem alavancar outras 

industrias afins como as da petroquímica e naval, sendo que estes recursos 

naturais são finitos. 
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Kupfer & Hansclever (2002) afirmaram que a política industrial pode ser 

definida como um conjunto de incentivos e regulações, associadas a ações 

públicas, que podem afetar a alocação e infraestrutura de recursos, 

influenciando a estrutura produtiva e patrimonial da conduta e o bom 

desempenho dos agentes econômicos em um espaço nacional. Nesse sentido, 

seu objetivo primordial é promover a atividade produtiva a etapas superiores aos 

experimentados, até então, pelos agentes de uma determinada localidade. 

 

5.3. PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE ANGOLA  

          

O Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), para os anos de 2013-

2017, vem para dar início a um ciclo novo da história e experiência do sistema 

de planeamento de Angola. De fato, este é o primeiro plano de médio prazo bem 

elaborado no quadro da nova Constituição do país e após a aprovação da Lei de 

Bases Gerais do Sistema Nacional de Planeamento. 

O presente Plano de Desenvolvimento situa-se dentro da estratégia 

nacional de desenvolvimento de longo prazo “Angola 2025”. Após o esforço 

grandioso que foi realizado na reconstrução do país destruído por várias décadas 

de guerra, Angola entrou na fase de modernização e de sustentabilidade de um 

desenvolvimento centrado na estabilidade, crescimento e na valorização do 

homem angolano. Esta valorização foca-se principalmente, em primeiro lugar, 

na alfabetização e escolarização de todo o povo angolano, que são as bases 

para a formação e qualificação técnico-profissional dos seus quadros superiores, 

essenciais ao desenvolvimento sustentável de Angola. 

O PND 2013-2017 será o veículo principal que, à luz da estratégia Angola 

2025, deverá orientar e aumentar o ritmo e a qualidade do desenvolvimento em 

direção ao rumo fixado aumentando assim a qualidade de vida da população 

angolana da província de Cabinda ao Cunene, transformando o potencial de 

riqueza como os recursos naturais do país em riqueza real e tangível para todos 

os angolanos. 

A estabilidade, crescimento e emprego constituem o objetivo principal do 

PND 2013-2017. Sem estabilidade econômico, política, social e institucional, não 

existirá crescimento econômico sustentado e por sua vez sem este não existirá 

emprego. Sem emprego, não há riqueza e rendimento, consequentemente não 
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se consegue um eficiente combati a pobreza com vista a melhorar as condições 

de vida da população. 

Gerar um número grande de emprego, qualificado, competitivo e bem 

remunerado, em particular para os jovens e para as gerações vindouras do país, 

é um grande objetivo nacional. Para que isso aconteça, é necessário garantir 

todos os pressupostos básicos fundamentais ao desenvolvimento a seguir: 

 preservar a estabilidade macroeconômica; 

 promover uma política nacional para toda a população; 

 promover uma política ativa que garante o emprego e a valorização dos 

recursos humanos nacionais;  

 aumentar a produtividade, transformar, diversificar e modernizar toda a 

estrutura econômica do país; 

O PND 2013-2017 servirá como instrumento essencial para que o 

crescimento da economia angolana seja segurada e baseado na diversificação 

da estrutura econômica nacional. Este plano nacional de desenvolvimento tem 

como objetivo principal de promover a diversificação da estrutura económica 

nacional. 

O processo de diversificação da economia angolana só será concretizado 

através de uma forte política de desenvolvimento do setor privado e do 

empresariado nacional. Daí, o PND 2013-2017 promove e vem consagrando 

uma das suas políticas nacionais que visa promover o empreendedorismo para 

o rápido desenvolvimento do setor privado em todo território nacional. 

A concretização do PND vem para permitir obter os seguintes resultados:  

 implementar os clusters de prioridade (Alimentação, Agroindústria, 

Energia e Água, Habitação, Transportes e Logística); 

 duplicar a quantidade média anual de projetos de investimentos 

privados aprovados pela Agencia Nacional de Investimentos 

Privado (ANIP) ; 

 criar um significativo número de empregos; 

 

O PND 2013-2017 possui: além de três (03) anexos, doze (12) capítulos: 

a introdução, duas relativas condições de partida (Desempenho Socioeconômico 

de Angola e Evolução da economia internacional, no período entre 2007 e 2012); 
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e nove previsões (Quadro macroeconômico de referência 2013-2017, Objetivos 

nacionais de médio e longo prazo, Políticas nacionais de desenvolvimento, 

Políticas e prioridades para o desenvolvimento setorial, Políticas e prioridades 

para o desenvolvimento territorial, Projetos estruturantes prioritários, Despesas 

públicas para o desenvolvimento a médio prazo, Financiamento do 

desenvolvimento nacional e Sistema de monitoria e avaliação). 
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CAPÍTULO VI 

LEGISLAÇÃO DO CONTEÚDO LOCAL 

 

6.1. CONTEÚDO LOCAL: SUA ORIGEM E SEUS FUNDAMENTOS 

 

A política de Conteúdo Local (CL) consiste na ideia de que uma ou um 

conjunto de empresas do setor produtivo realize no mercado local ou doméstico 

parte das suas compras de bens e serviços, requeridos através dos seus 

investimentos.  

Segundo PROMINP (2012) o conceito de CL é a proporção dos 

investimentos nacionais aplicados em um bem ou serviço, correspondendo 

diretamente como à parcela de participação da indústria nacional na produção 

desse bem ou serviço. Ou seja, quando uma plataforma ou refinaria possuem 

um grande índice de CL, significa que os bens e serviços utilizados em sua 

construção são, em grande parte, de origem nacional, e não importados. 

Um dos pontos positivos das políticas do CL é exatamente a contratação 

de mão de obra local. O CL é uma política que pode levar o crescimento do 

percentual de emprego local no setor ou ainda permitir treinamentos para a mão 

de obra local em habilidades qualificadas para o setor petrolífero. 

Na literatura, o conceito de CL na indústria do petróleo é relativamente 

novo, tendo chamado a atenção da academia em anos recentes devido ao seu 

grande impacto no setor petrolífero. 

Esta forma de intervenção do estado pode ser justificada de duas 

maneiras: através de objetivos de natureza macroeconômica e as de curto prazo, 

como o fortalecimento da demanda dirigida ao mercado nacional e a expansão 

do emprego, ou por objetivos particulares e bem definidos com uma perspectiva 

de rápido crescimento a longo prazo, como a diversificação da economia e o 

desenvolvimento de setores intensivos em tecnologia e de elevado potencial de 

crescimento.  

Objetivos distintos sempre vão implicar desenhos distintos para a política 

de CL: no tocante aos objetivos macroeconômicos, o produto final da política 

deve ser amplo o suficiente, de modo a abranger se possível a totalidade das 

compras dos agentes econômicos submetidos a todas exigências de controle 

local. No caso de objetivos mais específicos, a exigência do CL deve ser 
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unicamente restrita aos bens ou serviços contemplados e devem ser sempre 

acompanhada da mobilização de instrumentos de política governamental que 

induzam a emergência e a capacitação de oferta local para atender à demanda 

resultante da exigência de CL (PROMINP, 2012). 

As políticas de CL devem também ser definidas tendo em conta os limites 

com que se defronta, sendo o primeiro deles aquele imposto pela sua viabilidade: 

a existência de oferta nacional ou a possibilidade de que essa oferta seja 

disponibilizada em um horizonte de tempo previsível.  

 

6.2. POLÍTICAS DE CONTEÚDO LOCAL DO MINPET 

Segundo o MINPET (2014) entende se por conteúdo local no setor 

petrolífero a participação do empresariado nacional, a utilização de bens e 

serviços produzidos em Angola, o recrutamento, a integração, formação e 

desenvolvimento da força de trabalho angolana de forma constante e 

sustentável. 

Em 1978, uma nova lei do petróleo foi promulgada (Lei nº 13) ficando 

conhecida depois como “Lei Geral das Atividades Petrolíferas”. Esta lei atribuiu 

os direitos de propriedade dos reservatórios à população do país que se 

encontravam em áreas onshore e offshore, e os direitos exploratórios ficaram 

reservados à Sonangol. Com o passar dos anos, visando atualizar a regulação, 

foi promulgada em 2004 a Lei nº 10, que ratificou o princípio da propriedade 

estatal sobre os recursos petrolíferos e a obrigatoriedade da Sonangol para 

executar as concessões petrolífera no país (BNDES, 2009). 

A lei nº 10/04, lei geral das atividades petrolíferas, e a lei nº 13/78, lei do 

fomento ao empresariado nacional 2004 são as principais ferramentas da 

implementação das políticas de CL no território nacional.  

A lei nº 13/78 e da Angolanização do CL e os seus artigos estão descrito 

detalhadamente nos anexos VII e VIII respectivamente. 
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A baixa participação do CL nas atividades petrolíferas em todas as 

províncias possuidoras de campos de petróleo e gás tem revelado o não 

comprimento da lei da Angolanização aprovada em 1981 que obriga empresas 

estrangeiras de usufruírem de uma grande percentagem do CL, por esta razão o 

governo angolano para inverter este quadro, aprovou a nova lei do CL princípio de 

2014 que alega que todas as companhias estrangeiras petrolíferas a operarem no 

país devem contratar empresas angolanas para prestação de serviços e logística 

desde que estas estejam a altura e a preços correspondestes aos concorrentes 

estrangeiros disponíveis no mercado. 

6.3. CONTEÚDO LOCAL NO MUNDO 

 

     6.3.1 NORUEGA 

 

O regime norueguês se concentra no modelo de concessão com parceria 

estatal. Que mantém um ambiente de negócios atrativo ao investimento 

estrangeiro, insere a outorga de licenças de E&P de petróleo e gás natural 

(equivalente à concessão no Brasil) nos objetivos estratégicos nacionais 

definidos em discussões no parlamento e instâncias superiores do governo 

(THOLMASQUIM, 2011). 

Neste país todas as atividades do setor petrolífero são regidas pela lei nº 

72 de 29 de Novembro de 1996 denominada lei geral das atividades petrolíferas 

da Noruega. Além da lei geral das atividades petrolíferas existem outras diversas 

normas que regulamentam a atividade de E&P, como decretos Reais e 

regulações do Norwegian Petroleum Directorate (NPD).  

A indústria no Mar do Norte ou na Noruega surge com a descoberta do 

campo de gás natural de Groninghen na Holanda, em 1959, passando a ser 

considerada uma região realmente relevante para a indústria internacional 

quando foi descoberto o campo gigante de Ekofisk (3,4 bilhões de barris de 

petróleo, 154,2 bilhões m³ de gás natural e 14,6 milhões de toneladas de LNG) 

(THOLMASQUIM, 2011). 

As empresas mais importantes do país foram Norsky Hydro (maior 

conglomerado econômico do país) e a Noruega Oil Company (Consórcio de 

empresas de indústria naval e equipamentos pesados). A Statoil foi criada em 
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1972 como uma empresa estatal, que tinha no início a função de atuar 

ativamente nas atividades E&P, principalmente como operadora, e também 

como representante de direitos financeiros ou de capital social do estado. A 

Statoil foi criada devido a ideia ou pensamento que empresas privadas não eram 

adequadas para executar políticas públicas almejadas pelo estado para o setor 

petrolífero, na Noruega. 

Convém igualmente referir que apesar da grande participação do estado 

no setor petrolífero, diversas OCs multinacionais se fazem presentes nos 

campos de petróleo e gás do país, em parcerias com a Petoro e a StatoilHydro. 

Atualmente na Noruega existem 57 campos em produção operados por diversas 

OCs multinacionais, incluindo algumas majors como a Shell, BP, ExxonMobil, 

Conoco Philips e a Total. 

No Início de 1970, a regulação do setor petrolífero na Noruega estabelecia 

os direitos de propriedade dos recursos petrolíferos no subsolo marinho eram do 

Estado, e que este teria direito sobre a gestão desses recursos, definindo 

regulação e políticas, além de atuar diretamente nas atividades do setor 

petrolífero (THOLMASQUIM, 2011). 

A Noruega é um caso bem sucedido com a política de CL que tem servido 

de exemplo para o mundo. Isto porque, enquanto mantinha um ambiente de 

negócios atrativo ao investimento das operadoras, inseriu a outorga de licenças 

de E&P de petróleo com os objetivos de maximizar a criação de valor agregado 

na indústria para petrolífera nacional, que fosse globalmente competitiva, ainda 

que historicamente o governo nunca tenha definido requerimentos de conteúdo 

local mínimo nos contratos de concessão (PIETRO, 2014).  

No princípio, os fornecedores estrangeiros dominavam todas as áreas. A 

nova tecnologia e as melhores soluções desenvolvidas eram importadas, elas 

não foram necessariamente adaptadas às condições na Norwegian Continental 

Shelf (NCS), motivo pelo qual houve a possibilidade de melhorias, bem 

aproveitadas pelas empresas fornecedoras norueguesas. As empresas de 

fornecimento locais estavam totalmente focadas nos setores de hidroeletricidade 

e da construção de embarcações, donde se iniciou um processo de 

transformação produtiva no setor de petróleo e o desenvolvimento do conteúdo 

local no país, que visava sobretudo diminuir os riscos de atrasos e sobre custos 

envolvidos na compra de equipamentos locais. 
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Desde 1972 foi adotado o conceito de CL como a preferência por 

equipamentos e serviços locais e, a partir de 1979, como a transferência de 

conhecimento para melhorar as atividades de pesquisa e desenvolvimento 

(IQPC, 2006). A inclusão do fornecimento de equipamentos e serviços locais da 

Noruega foi introduzida nos anos de 1972, com a criação da Statoil ASA, tendo 

o objetivo de assegurar parte da cadeia de valor para fornecedores locais e o 

desenvolvimento de tecnologia adequada. 

A transferência de conhecimento foi realizada através do fornecimento de 

cooperação para o bom desenvolvimento das pesquisas e tecnologias, com o 

objetivo de preencher todas as lacunas de competências das empresas 

fornecedoras locais na área de E&P de petróleo, mediante a cooperação entre 

institutos de pesquisa noruegueses e as operadoras internacionais de petróleo, 

através de financiamento, pessoal e competência (PIETRO, 2014). 

     

           6.3.2. REINO UNIDO 

 

A produção petrolífera no Reino Unido teve o início nos anos de 1960, 

quando os blocos foram cedidos discricionariamente, sem a realização de 

leilões, geralmente a empresas compromissadas e interessadas no rápido e 

eficiente desenvolvimento das reservas petrolíferas pelos os fornecedores que 

estejam em detrimento com as políticas do CL no Reino Unido. 

Na década de 1970, as políticas de exploração de petróleo foram revistas 

devido as descobertas de: 

a) Dois (02) grandes campos petrolíferos;  

b) Do primeiro choque do petróleo em 1973;  

c) Da percepção de que as empresas britânicas não estavam conseguindo 

saber capturar o fornecimento de bens e serviços para a indústria 

petrolífera no nível desejado.  

Para absorver mais destes fornecimentos foi criada uma entidade 

governamental específica, chamada de Offshore Supplies Office (OSO) ou 

escritório de suprimentos da indústria marítima, em tradução livre, com o 

objetivo de ajudar as empresas domésticas do setor Pará petroleiro a encontrar 

oportunidades de fornecimento para a indústria local. Neste mesmo período foi 

iniciado um projeto que visava assistência financeira aos fornecedores locais e 
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foram estabelecidos procedimentos de auditoria para monitorar as compras das 

empresas petrolíferas.  

Portanto, as empresas petrolíferas que atuam no mercado local foram 

obrigadas a submeter relatórios de contas trimestrais listando todos os contratos 

com valor acima de cem mil libras, assim como informações sobre quais os 

concorrentes para cada contratação e qual o vencedor. 

Apesar de não existirem sanções legais para as companhias petrolíferas 

com baixo nível de CL no país, o Reino Unido pune as empresas diminuindo as 

suas chances de ganhar novas concessões no futuro. 

Apesar deste esforço nacionalista feito, um estudo realizado pela 

Universidade de Aberdeen sobre o perfil das empresas revelou que grande parte 

das mil empresas localizadas na região eram filiais de grandes multinacionais 

americanas. E, a maior parte das empresas de capital local estava concentrada 

em atividades não afins com o petróleo e gás, como agricultura e pecuária, 

enquanto que, as atividades ligadas diretamente ao petróleo eram realizadas por 

filiais das multinacionais atuantes no Reino Unido. 

Com a criação da União Europeia (UE) na década de 1990, foram 

necessárias alterações nos regulamentos internos de CL para adequar-se às 

atuais regras econômicas da UE. Deste modo, o foco das políticas de promoção 

de CL foi transferido para o desenvolvimento de mercados exportadores para as 

empresas nacionais de outros setores. 

Com a queda da produção de petróleo mundial principalmente nos 

meados da década de 1980 e o início da década de 1990 (British Petroleum, 

2010), percebe-se que outra justificativa para a busca da internacionalização das 

para petroleiras poderia ser a baixa demanda nacional por bens e serviços neste 

setor. 

 

          6.3.3. NIGÉRIA 

 

Na Nigéria, a participação das empresas na produção de suprimento das 

demandas para petroleiras locais tem sido historicamente baixa. Estimativas 

sugerem que no ano 2000 as empresas locais produziram menos de 5% do total 

das aquisições das petroleiras instaladas no país. Desde 1999 o governo tem 

vindo a busca do incremento do CL do suprimento para a indústria. 
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Uma unidade de compra e desenvolvimento de negócios locais foi 

estabelecida em parceria entre a empresa petrolífera nacional da Nigéria, 

Nigerian National Petroleum Company (NNPC) e a representante de uma grande 

empresa estrangeira, a Chevron Nigéria. Esta iniciativa propõe atividades como:  

a) Contratação de empresas nigerianas; 

b) Realização de farm-outs de participações em campos petrolíferos para 

empresas locais; 

c) Facilitação da transferência de tecnologia; 

d) Lançamento de feiras de desenvolvimento do CL. 

 

Dados reais apontam que o percentual de CL da Chevron na Nigéria subiu 

de 25% em 1997 para 82% em 2001. Apesar de estes números serem positivos, 

eles destacam, sobretudo, a falta de fiscalização, controle e divulgação dos 

percentuais do CL, que revelam números insatisfatórios.  

Uma política anterior adotada por este país foi o estabelecimento de uma 

zona franca de petróleo e gás em 1997, que possuía cerca de 100 empresas em 

2007 e era responsável pela criação de empregos e expertise no setor. 

Heum et al. (2003) afirmam que as razões para o baixo nível do percentual 

do CL neste país são a baixa capacidade tecnológica, falta de financiamento, 

políticas públicas incoerentes e inadequadas, falta de infraestrutura básicas, 

clima de negócios não favorável e falta de parcerias entre empreiteiras locais e 

empresas estrangeiras competentes. 

 

          6.3.4. BRASIL 

 

O Brasil é a oitava maior economia do mundo e um dos países mais 

populosos do mundo atras apenas da Indonésia, China, EUA e a Índia. Com uma 

produção de 2 milhões de barris ao dia, o país se encontra no décimo lugar em 

termos de reservas provadas de petróleo a nível mundial. Portanto, com a 

descoberta do Pre-Sál em 2007, estima-se que a produção diária cresça para 5 

milhões de barris ao dia em 2020, colocando o Brasil no grupo dos cinco países 

com maiores economias petrolíferas do mundo. 

Espera-se um investimento na ordem de US 270 bilhões em 

desenvolvimento de projetos na indústria do petróleo e gás nos próximos dez 
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anos, com um consumo em equipamentos e serviços da indústria petrolífera 

avaliados em US 400 bilhões Paduan (2012) e Millard (2012). 

A viabilidade destes investimentos no país depende não somente dos 

recursos naturais disponíveis mais também do tipo de regime jurídico regulatório 

presente no Brasil. Um dos regimes jurídicos no setor petrolífero é o Conteúdo 

Local, que tem um grande impacto na indústria petrolífera e em empresas com 

multas devido ao descumprimento das obrigações das parcelas de direitos do 

Conteúdo Local. 

No país, para a outorga do direito de E&P de petróleo coexistem três 

sistemas regulatórios: cessão onerosa, partilha de produção e concessão. As 

atividades de E&P de petróleo se desenvolvem no onshore e offshore. A primeira 

descoberta onshore foi em 1939 (Lobato), enquanto que o primeiro campo 

offshore foi descoberto no ano 1968 (Guaricema). No caso dos campos no mar, 

mesmo tendo havido um grande esforço para que os equipamentos fossem 

fabricados por fornecedores nacionais desde os anos 1950, o governo optou por 

contratar inicialmente fornecedores estrangeiros. É importante ressaltar que 

desde a década de 1930 existiram diferentes associações de fornecedores no 

país, como a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 

(ABIMAQ) com a cooperação da Associação Brasileira da Indústria. 

 

6.3.4.1 RODADAS DE LICITAÇÃO 

 

As rodadas de licitação são leilões organizadas pela Agencia Nacional de 

Petróleo (ANP), com a participação de todas as empresas petrolíferas 

interessadas na aquisição do direito de explorar, desenvolver e produzir o 

petróleo em blocos ricos de petróleo pertencentes à União, tanto individualmente 

como por consórcio. A ANP é o órgão responsável pela regulação, que divulga 

dados técnicos e informativos dos blocos disponibilizados nos leilões assim 

como controla todas as ações executadas nos blocos penalizando os infratores 

dos acordos feitos nos contratos assinados apos os leilões. 

De forma similar a outros países como, por exemplo, a Noruega a política 

petrolífera de E&P é exercida através do Ministério de Minas e Energia (MME) 

que assessora o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que é 

diretamente vinculadas às Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis 
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Renováveis (SGP) e à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 

Energético (SPE). O propósito do CNPE é induzir o incremento dos índices 

mínimos de CL de equipamentos e serviços, a serem observados em licitações 

e contratos de concessão. 

O Bônus de Assinatura (BA) é o montante ofertado em reais para 

aquisição de um bloco de acordo o decreto nº 2.705/1998 - Art 9º, respeitando 

sempre o valor mínimo estabelecido previamente pela ANP. Esta quantia em 

dinheiro pode variar dependendo da localização do bloco. 

No Brasil o percentual de CL esta diretamente relacionado com o custo 

em dinheiro do que se acordou com o contratado. Por exemplo, para um serviço 

propriamente dito realizado no país, por profissionais brasileiros e estrangeiros 

que iram utilizar equipamentos nacionais e importados terão o seguinte 

percentual de CL: 

%𝐶𝐿 = 1 −
𝑋

𝑋+𝑌
           (03) 

 

Onde: Valor da mão de obra brasileira + equipamentos nacionais (em R$) = X; 

           Valor da mão de obra estrangeira + equipamentos importados (em R$) = Y; 

           Percentual de CL = %CL; 

 

6.3.4.1.1 RODADA ZERO 

 

A Rodada Zero especificamente foi realizada de modo a definir a maneira 

que a Petrobras seria inserida no mercado após o fim do monopólio e um contexto 

bem diferente do anterior. Deste modo foi efetivado o direito da Petrobras de 

explorar os campos em que se havia feito alguns investimentos, sem que tivesse 

um processo de licitação. (LIMA, 2011). 

Em 1998 exatamente no dia 6 de Agosto a Petrobras assinou contratos de 

concessão que garantiram direito de explorar petróleo e gás em 115 blocos em 

fase de exploração ou desenvolvimento em que já haviam se concretizados 

investimentos. Convém igualmente referir que a Petrobras teve isenção da 

obrigação de fazer o pagamento do BA. 
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                  6.3.4.1.2 RODADA 1 

 

A primeira rodada de licitações, realizada de 15 a 16 de junho de 1999, 

foi o marco que iniciou, de fato, a abertura do mercado de petróleo e gás no 

Brasil. Contou com a participação de 58 empresas estrangeiras e nacionais, das 

quais apenas 14 fizeram ofertas e 11 saíram vitoriosas. No total, 12 blocos, 

sendo todos localizados no offshore, foram adquiridos, dos 27 que foram 

licitados. 

As ofertas apresentadas deveriam necessariamente possuir o Bônus de 

Assinatura (BA) e ofertas livres de CL, uma para a fase de exploração e outra 

para a fase de desenvolvimento, que eram limitadas por um percentual máximo 

de 70%, estipulado pela ANP apenas para efeito de classificação. Além disso o 

CL tinha peso de 15% na pontuação da oferta para um determinado bloco. 

Outro ponto importante que deve ser levado em conta é que, em um 

consórcio, uma das empresas participantes deve ser qualificada como operadora 

e ter, no mínimo, 30% do bloco licitado. As demais participantes não podem ter 

menos de 5%. 

 

              6.3.4.1.3 RODADA 2 

 

A segunda rodada foi realizada no dia 7 de Junho de 2000 e seguiu as 

mesmas regras e exigências da primeira. Dos 23 blocos disponíveis, 21 foram 

arrematados, sendo 9 no onshore e 12 no offshore. Foram 49 empresas 

participantes, 27 ofertantes e 16 vencedoras do leilão. 

 

             6.3.4.1.4 RODADA 3 

 

Tal como ocorreu na segunda rodada, a terceira rodada seguiu todos os 

padrões, parâmetros e determinações estabelecidos na rodada 1. Ocorrido em 

19 e 20 de Junho de 2000, teve 54 blocos oferecidos inicialmente. Dentre os 

quais, 34 blocos foram arrematados, 7 em terra e 27 no mar, por 22 empresas, 

das 26 ofertantes. 
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        6.3.4.1.5 RODADA 4 

 

Esta rodada foi divulgada em outubro de 2001, porém, somente teve lugar 

no dia 19 e 20 de Junho de 2002. Dos 15 blocos onshore disponibilizados no 

leilão, 10 foram adquiridos e dos 39 offshore, 11 foram adquiridos. Os contratos 

assinados nesta rodada levaram a cabo as mesmas regras adotadas nas três 

rodadas anteriores. 

 

6.3.4.1.6 RODADA 5 

 

A quinta rodada foi realizada nos dias 19 e 2 de Agosto de 2003, teve 101 

blocos que apresentavam risco exploratório adquiridos; dos 908 blocos 

ofertados, contou-se com algumas alterações bem relevantes e interessantes. 

O Programa Exploratório Mínimo (PEM) deixou de ser uma medida pré-

definida pela ANP e passou a ser critério de julgamento para aquisição de blocos 

nos leilões. Também nesta rodada, os blocos foram classificados entre terra, 

águas rasas e águas profundas e, para cada um foi estipulado um percentual 

mínimo de CL, que limitava as ofertas que seriam feitas. O peso deste critério 

para a definição dos vencedores do leilão foi elevado para 40%, sendo 15% para 

a fase de exploração e 25% para a fase de desenvolvimento. (ANP, 2003) 

Na quinta rodada foi criado o conceito de setor. As Bacias Sedimentares 

ricas em petróleo e gás, disponibilizadas nos leilões, passaram a ser divididas 

em grandes setores e estes, por sua vez, eram subdivididos em blocos. Os 

blocos no novo conceito eram menores que nas rodadas anteriores, visando 

menores valores de BA, para que empresas menores também tivessem a 

oportunidade de participar das licitações. 

 

               6.3.4.1.7 RODADA 6 

 

Assim como na rodada anterior especificamente a rodada 5, teve como 

itens a serem ofertados: BA, PEM, percentuais mínimos de CL para cada um dos 

três tipos de blocos (terrestre, águas rasas e águas profundas) e a divisão das 

bacias em setores. 
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A rodada 6 teve lugar nos dias 17 e 18 de Agosto de 2004 quando foram 

licitados 294 blocos em terra (9 setores), 454 blocos em águas rasas (8 setores) 

e 165 blocos em águas profundas (12 setores). Foram 19 empresas vencedoras, 

que arremataram ao todo 154 blocos. 

 

                 6.3.4.1.8 RODADA 7 

 

Esta rodada foi realizada no dia 17 a 19 de outubro de 2005, teve 1134 

blocos licitados e 251 arrematados. Nela ocorreram as maiores alterações no 

conceito de Conteúdo Local (CL). Foi instituída a Cartilha de CL, que propõe o 

cálculo do percentual de CL para bens, serviços, bens de uso temporal e 

sistemas. Desde então os percentuais de CL passaram a ser ofertados em 

categorias e subcategorias previamente determinadas no edital, assim como um 

percentual global para o bloco na Fase de Exploração e outro na etapa de 

Desenvolvimento. 

Foi estabelecido, nesta rodada ainda, um limite máximo de CL a ser 

ofertado para cada classificação de bloco (terra, águas rasas e águas 

profundas), aplicadas na quinta rodada. Portanto blocos em terra, águas rasas e 

profundas passaram a contar com uma faixa percentual de CL, com valores 

mínimo e máximo fixos, que serviam de limite para as ofertas. 

Além disso, foi concebido o conceito de penalidade do CL para o não 

cumprimento das obrigações de CL por parte das empresas, acordadas no 

contrato de concessão. Outro ponto relevante que sofreu alteração foi o peso do 

CL no julgamento da oferta vencedora, que passou a ser 20%, sendo 5% para a 

fase de exploração e 15% para a fase de desenvolvimento. O peso de cada um 

dos outros dois critérios (BA e PEM) passou a ser 40%. 

 

               6.3.4.1.9 RODADA 8 

 

Incialmente prevista para acontecer nos dias 28 e 29 de Novembro de 

2006, esta rodada deveria ter seguido as regras estabelecidas na rodada anterior 

(rodada 7) e ofertaria 284 blocos, porém, foi suspensa judicialmente. Tal fato 

ocorreu devido à insatisfação de alguns operadores que se opuseram à alteração 

do número limite de ofertas, previsto no edital. 
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Antes, as ofertas eram limitadas por setor, ou seja, uma empresa só 

poderia submeter-se até um determinado número de lances para cada setor. A 

nova proposta era de estabelecer um limite máximo de blocos para todas as 

empresas. 

Segundo VAZQUEZ (2010) a medida visava evitar a concentração dos 

blocos nas mãos das maiores empresas e, assim, garantir que empresas de 

menores portes tivessem a oportunidade de participar de todas as atividades de 

exploração e produção do país. Acredita-se que blocos menores e menos 

rentáveis não são prioridade para empresas detentoras de blocos promissores, 

então, empresas pequenas ou de pequeno porte podem prestar atenção e dar 

prioridade, fazendo com que elas sejam explorados da maneira mais eficiente e 

rentável possível. 

 

                  6.3.4.1.10 RODADA 9 

 

A nona rodada foi realizada nos dias 27 e 28 de Novembro de 2007, teve 

117 blocos arrematados e arrecadou o maior valor de BA das rodadas de 

licitação, o equivalente a R$ 2,1 bilhões. Nesta rodada foram mantidas as regras 

da sétima rodada. 

Um fator relevante e interessante nesta rodada foi a retirada de 41 blocos 

exploratórios de alto potencial petrolífero do leilão, de acordo com a resolução 

CNPE 06/2007. Esta decisão foi tomada após a declaração de descoberta da 

área de Tupi, por parte da Petrobras, operadora do bloco BM-S-11. Esta medida 

afastou muitas empresas de participarem do leilão.  

 

                  6.3.4.1.11 RODADA 10 

 

Adotando as regras instituídas na sétima rodada, a rodada 10 contava 

somente com blocos terrestres. Portanto, devido a esse fato e aos sustos 

ocorridos nas rodadas 8 e 9, que aconteceu em tempo recorde, em 18 de 

Dezembro de 2008, fez com que algumas grandes empresas não se fizessem 

presentes ao leilão, alcançando assim o objetivo da ANP de atrair empresas de 

pequeno e médio porte. Como resultado do leilão 17 empresas arremataram 54 

blocos, dentre os 130 licitados. 
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 6.3.4.1.12 RODADA 11 

 

Após quatro anos da realização da rodada 10, foi anunciada em outubro 

de 2012 a Rodada 11, confirmada para maio de 2013, ofertando, ao todo, 289 

blocos em terra e no mar. Já os blocos localizados no pré-sal que ainda não 

haviam sido concedidos em rodadas anteriores, por se tratarem de áreas 

rentáveis e promissoras para o país, com alto potencial produtivo e baixo risco 

exploratório, foram confirmados pelo ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, 

para uma nova rodada em novembro de 2013 (MACIEL, 2012). 

Para áreas estratégicas (blocos do pré-sal e blocos especiais) foi 

estabelecido, através da lei nº 12.351/2010, o regime de partilha, que apresenta 

características bem distintas do regime de concessão, adotado anteriormente. 

Na tabela 7 estão apresentados resumidamente o percentual do CL para 

as fases de E&P em todas as rodadas de licitação, obtida a partir de dados da 

ANP. 

 
    Tabela 7: Ofertas de Conteúdo Local por rodada de licitação (%) 

Rodadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Exploração 25 42 28 39 79 86 74 - 69 79 63 73 

Produção 27 48 40 54 86 89 81 _- 77 84 76 84 
Fonte: ANP (2015) 

 

Segundo Santos (2013), a ANP (tabela 8) estabeleceu índices mínimos 

mais altos para cada campo na região onshore (equipamentos menos 

sofisticados que poderiam mais facilmente ser atendidos pela indústria nacional 

do petróleo) e para a fase de desenvolvimento (etapa posterior em que a 

indústria nacional já estaria mais bem preparada para os desafios futuros). Os 

itens de maior valor agregado e maior complexidade tecnológica são, em geral 

importados ou fabricados no país por empresas estrangeiras. 
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Tabela 8: Percentuais de Conteúdo Local nas rodadas sob o regime de 
concessão 

      
  

EXPLORAÇÃO  
  
DESENVOLVIMENTO   

  
   
CLASSIFICAÇÃO 

         
PROFUNDIDADE MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO 

          

  
Águas 
profundas 

Mais de 400 m 
de LDA 30% _ 30% _ 

Rodadas 
5 e 6 Águas rasas 

Ate 400 m de 
LDA 50% _ 60% _ 

  Terra __ 70% _ 70% _ 

      37% 55% 55% 65% 

  
Águas 
profundas 

Mais de 400 m 
de LDA 37% 55% 55% 65% 

Rodadas 
7 a 12 Águas rasas 

Ate 400 m de 
LDA 51% 60% 63% 70% 

  Terra __ 70% 80% 77% 85% 
Fonte: ANP (2015) 
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 CAPÍTULO VII 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Durante o desenvolvimento deste trabalho notou se a grande intervenção 

que o estado angolano tem feito nos últimos anos com vista a desenvolver o país 

juntamente com a sua indústria do petróleo através de novas leis e decretos. 

Assim, o governo angolano para fazer frente as grandes multinacionais e 

ter o total controle do seu petróleo criou sua empresa estatal de petróleo a 

Sonangol e o MINPET de modo a estruturar o seu mercado energético interno. 

Mais tarde surgiu a necessidade de retirar o poder de órgão fiscalizador da 

indústria petrolífera da Sonangol e criar a Agencia Nacional do Petróleo (ANP) 

em 2016 para assegurar o papel de membro fiscalizador do cumprimento da lei 

por parte das companhias internacionais de Petróleo no país. 

A política de Conteúdo Local foi desenvolvida e criada a partir de 

exemplos de alguns países que são grandes produtores e referência na indústria 

do petróleo e gás natural como a Noruega e o Brasil. 

Além disso este trabalho também destaca alguns problemas gravíssimos 

que podem surgir caso não exista o Conteúdo Local no país quais sejam: a 

Maldição dos recursos naturais e a tão famosa Doença Holandesa. Foi possível 

mostrar os regimes contratuais funcionais em Angola, suas desvantagens e 

vantagens na indústria do petróleo. 

Pela análise da estruturação e desenvolvimento da indústria petrolífera 

angolana percebe-se grande ausência de investimento no refino e 

processamento de petróleo e gás, mesmo o país sendo o maior produtor de 

petróleo da África Subsaariana e ter aumentado o nível de reservas provadas de 

petróleo circunstancialmente na última década.  

Um dos pontos relevantes que pude aprender durante a análise feita neste 

trabalho foi a Legislação do Conteúdo Local em Angola que não é muito rigorosa 

nem fiscalizada uma vez que a lei da Angolanização (Lei do Conteúdo Local) 

praticamente não é aplicada por nenhuma empresa petrolífera, sendo que estas 

empresas não usam nem contratam serviços e equipamentos de origem 

nacional. O número de angolanos que trabalham na indústria petrolífera é muito 

pequeno devido a ausência de mão de obra nacional suficiente e qualificada 

disponível no mercado para dar resposta a demanda. 
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O mesmo também acontece quanto ao uso, contratação de serviços e 

equipamentos de origem angolana pela indústria do petróleo devido à fraca 

capacidade de oferta de serviços logísticos capacitados e a preço compatível do 

mercado local em relação ao mercado internacional. 

Sugere -se que futuras pesquisas ligado as políticas de conteúdo local do 

MINPET possam fazer uma análise do verdadeiro quadro de participação de mão 

de obra angolana no setor petrolífero, ilustrando o número de angolanos 

empregados em cada empresa petrolífera e suas respectivas funções. Mostrar 

ainda o número de empresas locais vinculadas com a indústria do petróleo e as 

lacunas existentes no mercado em relação a oferta de serviços qualificados 

desde a logística até a produção do hidrocarboneto.  

Finalmente observa-se que o governo angolano tem levado a cabo o 

Plano de Nacional de Desenvolvimento (PND) para o período de 2013-2017, de 

modo a criar condições de atrair e estimular investimentos estrangeiros para o 

setor industrial no país. 
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ANEXO I – PLANILHA DE CONSUMO DA OPEP 

 

 

 
CONSUMO DE PETRÓLEO (Mil barris / dia) 

 
                        

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Angola 60 60 60 81 82 95 105 119 128 139 141,8 

Arábia Saudita 2013 2084 2203 2378 2593 2793 2838 2991 3000 3185 3318,7 

Argélia 250 258 286 309 327 327 350 371 390 395 418,5 

Catar 120 235 153 173 172 193 237 251 286 223 206 

Emirados Árabes Unidos 504 540 580 602 593 645 728 754 787 873 778,1 

Equador 166 180 183 188 191 220 226 223 247 259 258,7 

Irão  1700 1845 1875 1960 2012 1874 1910 1928 2038 2024 1794 

Iraque 560 589 603,4 605 621,6 627 628,1 664,5 714,8 680,3 685,9 

Kuwait 411 379 383 406 455 486 465 487 505 505 345,7 

Líbia 197 198 213,5 214 219,7 220 221,3 220 250 222,2 211,1 

Nigéria 312 284 269 269 242 242 311,4 343,6 384,9 396,1 407,8 

Venezuela 606 668 640 716 727 690 710 761 825 825 657,9 

Fonte: BP stastistical review 2015 
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ANEXO II – PLANILHA DE PRODUÇÃO DA OPEP 

 

 

 
PRODUÇÃO DE PETRÓLEO (Mil barris / dia) 

 
                        

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Angola 1404 1421 1684 1901 1804 1863 1726 1784 1799 1712 1767 

Arábia Saudita 10931 10671 10268 10663 9663 10075 11444 11635 11393 11505 10193 

Argélia 1990 1979 1992 1969 1775 1689 1642 1537 1485 1525 1157 

Catar 1149 1241 1279 1449 1416 1655 1850 1968 1998 1982 656 

Emirados Árabes Unidos 2992 3099 3001 3026 2723 2895 3325 3406 3648 3712 2988,9 

Equador 534 538 513 507 488 488 501 505 527 556 541 

Irão  4184 4260 4303 4396 4249 4352 4373 3742 3525 3614 3151,6 

Iraque 1833 1999 2143 2428 2452 2490 2801 3116 3141 3285 3504,1 

Kuwait 2668 2737 2663 2786 2511 2562 2915 3172 3135 3123 2858,7 

Líbia 1745 1816 1820 1820 1652 1656 479 1509 988 498 403,9 

Nigéria 2502 2392 2265 2113 2211 2509 2450 2395 2302 2361 1748,2 

Venezuela 3308 3336 3230 3222 3033 2838 2734 2704 2687 2719 2653,9 

Fonte: BP stastistical review 2015 
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ANEXO III – PLANILHA DE RESERVA PROVADA DA OPEP 

 

 

 

RESERVA DE PETRÓLEO (Bilhões de barris) 

                        

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Angola 5,4 5,4 5,4 5,4 9,5 9 9,055 9,055 9,011 8,423 9,542 

Arábia Saudita 250 250 250 250 250 250 265,41 265,85 265,79 266,58 266,46 

Argélia 20 19 19,7 20 20,5 20,3 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 

Catar 32 33,3 31 34 30 33,6 25,382 25,244 25,244 25,244 25,244 

Emirados Árabes Unidos 100 103 105 106 100,8 107,6 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 

Equador 9 10 8 9,7 11 10 8,235 8,235 8,832 8,273 8,273 

Irão  150 150 150 150 150 152 154,58 157,3 157,8 157,53 158,4 

Iraque 110 120 117 120 170 180 141,35 140 144,21 143,07 142,5 

Kuwait 100 100 100 100 100 100 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 

Líbia 39 39,8 40 40,7 41 41,3 48,014 48,472 48,363 48,363 48,363 

Nigéria 36 35 38 37 34 39,6 36,247 37,139 37,071 37,448 37,062 

Venezuela 50 60 70 197 210 300 297,57 297,74 298,05 298,35 300,88 

 Fonte: BP stastistical review 2015 
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ANEXO IV – PLANILHA DE REFINO DA OPEP 

 

 

 

REFINO DE PETRÓLEO (Mil barris / dia) 

                        

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Angola 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 65 65 65 65 65 

Arábia Saudita 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2507 2907 2907 

Argélia 478 488 498 500 540 575 592 592 650,8 650,8 650,8 

Catar 283 283 281 280 276 280 283 283 283 283 283 

Emirados Árabes Unidos 620 620 625 680 700 700 675 675 707 707 1124 

Equador 170 176 187 186 188,4 188,4 188,4 188,4 190,8 190,8 190,8 

Irão  1642 1772 1772 1805 1860 1860 1715 1715 1715 1781 1781 

Iraque 721 726 735 727 754 862 810 820 830 900 900 

Kuwait 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 

Líbia 359 360 378 380 380 382 380 380 380 380 380 

Nigéria 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 

Venezuela 1291 1294 1303 1303 1303 1303 1872 1872 1855 1890,6 1890,6 

Fonte: BP Stastistical Review 2015 
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ANEXO V – PLANILHA DE EXPORTAÇÃO DE PETRÓLEO EM ANGOLA POR 

PAÍSES 

Fonte: Sonangol,2016 
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ANEXO VI – PLANILHA DE PRODUÇÃO, RESERVA E CONSUMO DE 

PETRÓLEO EM ANGOLA DE 1976 - 2003 

 

Ano Produção (mil barris por dia) Reserva (bilhões de barris) Consumo (mil barris por dia) 

1976 0 0,677 9 

1977 0 0,8 13 

1978 0 0,888 15 

1979 0 1 17,5 

1980 150 1,2 20 

1981 130 1,2 20 

1982 122 1,45 21 

1983 177 1,64 22 

1984 208 1,7 19 

1985 231 1,8 24,82 

1986 281,33 2 24,2 

1987 359,35 1,15 23,95 

1988 451,35 1,15 24,51 

1989 454,35 2,02 24,77 

1990 474,35 2,02 24,34 

1991 499,34 2,07 25,18 

1992 525,69 1,82 25,88 

1993 508,37 1,5 25,31 

1994 535,37 1,5 24,99 

1995 645,22 5,41 26,61 

1996 708,18 5,41 25,14 

1997 713,42 5,41 29,46 

1998 734,63 5,41 25,51 

1999 744,56 5,41 31,14 

2000 746,11 5,41 35,26 

2001 741,9 5,41 43,04 

2002 896,14 5,41 44,89 

2003 902,3 5,41 47,46 
      Fonte: Sonangol, 2016 
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ANEXO VII: LEI DO FOMENTO AO EMPRESARIADO NACIONAL 

(Lei 13/78) PROMULGADA EM 2004 

 

Artigo 26º 

PROMOÇÃO DO EMPRESARIADO ANGOLANO COMO MEIO DE 

ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO 

a) O Governo deve adotar medidas com vista a garantir, promover e incentivar a 

participação no setor petrolífero de empresas tituladas por cidadãos angolanos 

e estabelecer as condições necessárias para o efeito. 

b) A Concessionária nacional, a Sonangol e suas associadas devem trabalhar 

juntamente com as autoridades do governo em todas as ações públicas de 

promoção do desenvolvimento económico e social do país. 

c) Antes das ações públicas serem empreendidas, as partes envolvidas devem 

acordar sobre o âmbito dos projetos, a origem dos fundos a serem utilizados, 

assim como a recuperação de todos os custos a elas relacionados, se for o caso. 

Artigo 27º 

USO DE BENS E SERVIÇOS NACIONAIS 

a) As licenciadas, a concessionária nacional e suas associadas, bem como todas 

as entidades que com elas colaborem na execução das atividades petrolíferas 

devem: 

 Adquirir materiais, equipamentos, maquinaria e bens de consumo de 

produção nacional, da mesma ou sensivelmente da mesma qualidade e 

que estejam disponíveis para venda e entrega em devido tempo, a preços 

não superiores a mais de 10% do custo dos artigos importados incluindo 

os custos de transporte, seguro e encargos aduaneiros devidos; 

 Contratar prestadores de serviços locais, na medida em que os serviços 

prestados por estes sejam idênticos aos que estejam disponíveis no 

mercado internacional e os seus preços, quando sujeitos aos mesmos 
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encargos fiscais, não forem superiores em mais de 10% aos preços 

praticados por empreiteiros estrangeiros para idênticos serviços. 

b) Para efeitos do disposto no nº 1 é obrigatória a consulta às empresas nacionais 

nas mesmas condições da consulta ao mercado internacional. 

c) Incumbe ao ministério de tutela fiscalizar o cumprimento do disposto nos 

números anteriores, sendo nulos os contratos que violem o estabelecido no 

presente artigo. 

Artigo 31º 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS ASSOCIADAS DA 

CONCESSIONÁRIA NACIONAL 

a) Com vista a prosseguirem os objetivos fixados nos respectivos contratos que 

celebrarem com a Concessionária Nacional, as associadas desta gozam, entre 

outros, dos direitos referidos no artigo 29° da presente lei, com as limitações 

previstas no corpo desse artigo. 

b)  As associadas da concessionária nacional ficam sujeitas às obrigações gerais 

decorrentes da legislação angolana relativa as empresas que investem e operam 

em Angola, à presente lei, aos diplomas de concessão, às obrigações referidas 

no nº 1 do artigo 30°, às obrigações contidas nos respectivos contratos 

celebrados com a Concessionária Nacional e, ainda, às obrigações seguintes: 

 Participar nos esforços de integração, formação e promoção profissional 

de cidadãos angolanos nos termos do artigo 86° e de acordo com a 

legislação em vigor; 

 Manter nos termos da lei e de acordo com o estabelecido nos contratos 

celebrados com a concessionária nacional, a confidencialidade de 

qualquer elementos de informação de carácter técnico ou económico, 

obtidos no exercício das operações petrolíferas, sem prejuízo do disposto 

na alínea (e) do nº 1 do artigo 30°. 

c) Adoptar os procedimentos e as regras contabilísticas estabelecidos na 

legislação angolana e nos contratos celebrados com a concessionária nacional; 
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d) Submeter todos os seus livros e documentos contabilísticos a uma 

auditoria anual a realizar pelo Ministério das Finanças. 

e) As associadas nacionais beneficiam de um estatuto especial de apoios e 

dos consequentes direitos e obrigações especiais previstos na presente lei e na 

legislação do fomento empresarial privado angolano, desde que preencham e 

mantenham os requisitos legais especiais de empresa nacional, definidos naquela 

legislação para efeitos de fomento empresarial, bem como na legislação 

regulamentar respectiva. 

Artigo 86º 

RECRUTAMENTO, INTEGRAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL 

ANGOLANO 

a) As entidades que exerçam em território nacional as atividades previstas no 

artigo 1° da presente lei ficam obrigadas a preencher os seus quadros de 

pessoal com cidadãos angolanos em todas as categorias e funções, salvo se 

não houver no mercado nacional cidadãos angolanos com a qualificação e a 

experiência exigidas. 

b) Os trabalhadores nacionais e os estrangeiros que tenham vínculo jurídico-

laboral com as entidades referidas no número anterior que ocupem categorias 

profissionais e exerçam funções idênticas, devem gozar dos mesmos direitos 

remuneratórios, das mesmas condições de trabalho e sociais, sem qualquer 

tipo de discriminação. 

c) As obrigações de recrutamento, integração e formação de pessoal angolano 

que impendem sobre as entidades referidas no nº 1 devem ser estabelecidas 

por decreto do governo. 
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ANEXO VIII: LEI DA ANGOLANIZAÇÃO OU LEI DAS ATIVIDADES 

PETROLIFERAS EM ANGOLA APROVADA EM 1981 

 

Artigo 14 

Recrutamento, Integração e Formação do Cidadão Angolano 

 

a) A Concessionária e as suas associadas deverão acordar periodicamente 

planos quinquenais de recrutamento, integração e formação de pessoal 

angolano, que deverão ser submetidos pela concessionária ao Ministério 

da Energia e Petróleos para aprovação. O primeiro dos planos atrás 

referidos deverá ser submetido ao Ministério no prazo de seis meses 

contados a partir da data da assinatura dos contratos de Associação. 

b) O plano referido no número anterior deverá conter, entre outros, os 

seguintes elementos: 

 Descrição das previsões de força de trabalho, incluindo o número de 

técnicos que serão empregues nas operações petrolíferas com os 

respectivos perfis ocupacionais e a indicação do número total de 

trabalhadores compreendidos em cada categoria ocupacional. 

 Especificação e programação no tempo ao processo de integração do 

pessoal angolano indicando o número de trabalhadores, postos de 

trabalho a ocupar, categorias profissionais e grupos de qualificação; 

 Especificação das ações e formação e treino a implementar para os 

trabalhadores angolanos, bem como os planos de carreira 

profissional; 

 Definição precisa das necessidades de habitação, transporte, 

alimentação e outros benefícios sociais necessários à integração dos 

trabalhadores angolanos, sendo certo que estes benefícios deverão 

ser idênticos aos concedidos aos trabalhadores estrangeiros de 

idêntica categoria profissional;  



 

96 
 

 Criação, de acordo com a legislação em vigor, de incentivos para os 

trabalhadores angolanos, bem como a revisão e atualização dos 

mesmos.  

a) As despesas necessárias à implementação dos benefícios sociais referidos 

na alínea (d) do número anterior serão suportados pela concessionária e pelas 

suas associadas, considerando-se como custos dedutíveis no âmbito da 

matéria coletável. 

b) A execução do plano de recrutamento, integração e formação referido neste 

artigo, deverá ter início no prazo de seis meses contados a partir da data da 

sua aprovação pelo Ministério da Energia e Petróleos. 

c) O plano referido no número anterior deverá ser atualizado e revisto 

anualmente, discriminando-se os resultados atingidos e a justificação dos 

respectivos desvios. 

d) O plano de recrutamento, integração e formação de pessoal angolano será 

considerado para todos os efeitos legais como integrando o cumprimento da 

obrigação prevista no artigo 4° do Decreto nº 20/82, de 17 de Abril. 

A propriedade das instalações utilizadas na Exploração e Produção (E&P) 

de petróleo e gás em todo território nacional angolano, é prevista pela Lei 10/2004 

que diz que todos equipamentos e instalações no fim das atividades devem ser 

transferidos a Sonangol gratuitamente com o intuito de fortalecer a indústria local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


