ESPECIAL MISSÃO ONSHORE
COMITIVA BRASILEIRA DE PETRÓLEO SE REÚNE COM GOVERNO DE ALBERTA, NO CANADÁ
GRUPO PARTICIPOU DA GLOBAL PETROLEUM SHOW 2018 E CONHECEU SISTEMA DE PRODUÇÃO ONSHORE DE GÁS NATURAL EM MILLARVILLE VALLEY

Liderada pela FIRJAN e Ministério de Minas e Energia (MME), a comitiva brasileira
participou da Global Petroleum Show 2018 com o objetivo de evidenciar o evidenciar o novo momento do mercado de petróleo e gás no Brasil, especialmente para
as oportunidades em terra. Além da atuação na feira de Calgary no Canadá, onde
foi instalado o Espaço Brasil, o grupo brasileiro participou de ações para conhecer
melhor o mercado canadense de óleo e gás e estreitar as relações com o governo
local.
Com objetivo de apresentar as oportunidades de negócios no brasil e traçar ações
que possam aproximar as empresas e entidades governamentais brasileiras com
as canadenses, a comitiva se reuniu com representantes do governo de Alberta,
polo referência para este mercado no Canada.

Foto: Reunião da Comitiva Brasileira em Reunião com representantes do Governo da província de Alberta

Secretário de Petróleo, Gás e Combustíveis Renováveis do MME, João Vicente afirmou que este foi um primeiro passo para atração de mais operadores canadenses
para o Brasil, alinhado ao lançamento do calendário de Oferta Permanente de
Áreas.

"Hoje, plantamos sementes para o reconhecimento das oportunidades que nosso
país apresenta para empresas canadenses. A reunião com o governo de Alberta foi essencial para alinharmos os esforços de integração entre os governos, garantindo que nossas ações sejam contínuas e direcionadas corretamente estimulando tanto a troca de experiências, como também atração de investidores ao Brasil", destacou.
Durante a feira, a comitiva brasileira também visitou centros de pesquisas
canadenses e uma planta de produção local. Com o foco em identificar
pontos de sinergia entre o Brasil e Canada, assim como para troca de experiências relacionadas a pesquisa, desenvolvimento, inovação (P,D&I) e
capacitação de recursos humanos, o grupo esteve no Southern Alberta Institute of Technology – SAIT, principal instituto de tecnologia de Alberta para este mercado.
A comitiva também esteve na Associação Petroleum Technology Alliance
Canada (PTAC), uma organização sem fins lucrativos que trabalha para incentivar P,D&I para a indústria de óleo e gás. Por fim, os participantes visitaram a planta de produção e processamento de gás natural, a Quirk Creek
Gas Plant. Localizada em Millarville Valley, a delegação teve contato com as
operações dos sistemas de produção e de separação das impurezas do gás
produzido.
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Além da participação da Gobal Petroluem Show, onde a FIRJAN e a ANP promoveram uma série de palestras, a
comitiva participação de eventos paralelos, como a Conferência CGEF, nos Seminários Country Market Series e no Almoço-palestra
das Américas, e reuniões com empresas internacionais do mercado.
Durante a feira, a FIRJAN lançou a versão em inglês do documento ‘Ambiente Onshore de Petróleo e Gás no Brasil 2018. A Global
Petroleum Show aconteceu de 12 e 14 de junho, com a presença de cerca de 50 mil profissionais, entre autoridades governamentais,
e representantes de empresas de energia canadenses e internacionais.

Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas

