
ANÚNCIO DE INTENÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE CONCESSÕES PETROLÍFERAS 2020

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), na qualidade de Concessionária Nacional e 
detentora dos direitos mineiros para a prospecção, pesquisa, avaliação, desenvolvimento e produção de 
hidrocarbonetos líquidos e gasosos em todo o território angolano, leva ao conhecimento geral que no próximo 
dia 30 de Abril de 2021 procederá o Lançamento do Concurso de Atribuição de Concessões Petrolíferas  
“Licitação 2020” para a exploração petrolífera das Bacias Terrestres do Baixo Congo e do Kwanza.

A publicação do Lançamento do Concurso será efectuada 120 dias após a data de publicação deste Anúncio 
de Intenção, de acordo com o Decreto Presidencial n.º 86/18, de 2 de Abril, que estabelece as regras e os 
procedimentos dos concursos públicos.

Deste modo, vimos informar que serão levados a concurso nove (9) blocos, sendo três (3) na Bacia Terrestre 
do Baixo Congo (CON1, CON5 e CON6) e seis (6) na Bacia Terrestre do Kwanza (KON5, KON6, KON8, KON9, 
KON17 e KON20).

O referido concurso terá como condição obrigatória de participação o pagamento de uma Quota de  Entrada 
(Entry Fee) no  valor de USD 1.000.000,00 (Um Milhão de Dólares dos Estados Unidos da América), que permitirá 
o acesso aos Pacotes de Dados referente as bacias a licitar.

O prazo para a submissão de propostas vai até ao dia  9 de Junho de 2021, em obediência aos 40 dias previs-
tos por lei, sendo que a cerimónia de abertura de propostas acontece no 10 de Junho de 2021.

A licitação 2020 visa relançar a exploração e produção de hidrocarbonetos nas zonas terrestres das referidas 
bacias, diminuir o declínio da produção, através do incremento da actividade de exploração e descoberta de 
novos recursos, estimular o surgimento local de pequenas e médias empresas petrolíferas, promover a incor-
poração de mão-de-obra qualificada angolana, bem como fomentar a inovação tecnológica e boas práticas de 
governação.

O concurso  decorre ao abrigo da Lei n.º 10/04, de 12 de Novembro (Lei das Actividades Petrolíferas, alterada 
pela Lei n.º 5/19, de 18 de Abril) e do já citado Decreto Presidencial n.º 86/18, para a Aquisição da Qualidade 
de Associada da Concessionária Nacional e a Contratação de Bens e Serviços no Sector dos Petróleos.

A Concessionária Nacional comunicará a data e o local das Apresentações Técnicas (Roadshows), através de 
um anúncio no portal da ANPG (www.anpg.co.ao), e nos meios de comunicação nacionais e internacionais.

Luanda, aos 31 de Dezembro de 2020.
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