Luanda, 5 de Novembro de 2017

Especialistas Africanos da área de Direito do Petróleo e
Gás, reflectem sobre a Promoção da Participação Local
nas Indústrias Extractivas de Petróleo e Gás em África.
O Centro de Estudos de Ciências Jurídico - Económicas e Sociais da
Universidade Agostinho Neto - CEJES, em parceria com a UNCTAD,
promove de 06 a 10 de Novembro de 2017 na Faculdade de Direito da
UAN, o seminário sobre os mecanismos de conteúdos Nacionais Para a
Promoção da Participação Local nas Indústrias Extractivas de Petróleo e
Gás nos Países da Comunidade, para o desenvolvimento da África Austral
(SADC).
Durante uma semana, académicos, pesquisadores e especialistas de vários
países Africanos e não só, vão em conjunto, reflectir e debater problemas
relacionados com Direito, Geopolítica do Petróleo e Gás Natural no
contexto de África - com a criação sustentável de empregos nas indústrias
extractivas - o Impacto das Actividades de Petróleo e Gás no
Desenvolvimento das Comunidades Locais e o apoio à participação das
Pequenas e Médias Empresas na indústria do petróleo no continente, com
exemplos de casos do Brasil, Noruega e Malásia.
Os participantes no seminário vão ainda efectuar visitas de campo a várias
instituições ligadas ao ramo, onde procurarão inteirar-se do
funcionamento das mesmas.
A abertura do seminário acontece na manhã desta segunda-feira (06 de
Novembro) – pelas 09h00, no Auditório Maria do Carmo Medina na
Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, e contará com a
presença de convidados, académicos e especialistas ligados ao sector dos
recursos minerais em Angola.

Com este evento de carácter Académico-Científico, o Centro de Estudos de
Ciências Jurídico-Económicas e Sociais da Universidade Agostinho
Neto(CEJES) pretende estimular um diálogo aberto sobre as questões do
Direito, numa relação directa com a indústria de Petróleo e Gás na SADC.
Para o Prof. Doutor José Octávio Serra Van-Dúnem, director do CEJES,
Centro de Estudos de Ciências Jurídico-Económicas e Sociais da
Universidade Agostinho Neto "O CEJES está alinhado com os novos
desafios do Law, Oil & Gas em relação às Comunidades"
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