A Sonangol — Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, E.P. — é a concessionária exclusiva
para a exploração de hidrocarbonetos líquidos e gasosos no subsolo e na plataforma continental
de Angola e responsável pela exploração, produção, fabricação, transporte e comercialização de
hidrocarbonetos em Angola. Operamos de maneira eficiente, segura, transparente e comprometida
com a protecção ambiental, tendo por finalidade promover o desenvolvimento harmonioso do país
e reforçando a utilização sustentável dos recursos nacionais de hidrocarbonetos.
Criada em 1976, a partir da nacionalização da Angol, o decreto-lei nº 52/76 estabeleceu a
Sonangol U.E.E como sendo uma empresa estatal vocacionada para gerir a exploração dos
recursos de hidrocabonetos em Angola. No entanto apesar de ter como único accionário o estado
Angolano, desde sempre a Sonangol é gerida como se fosse uma empresa privada, sob padrões
de desempenho rigídos, de modo a assegurar total eficiência e produtividade.
Neste contexto, a Sonangol trabalha para se tornar uma referência no mercado internacional e, em
particular, no mercado africano e cumprir a dupla tarefa de se realizar como empresa integrada e
competitiva e actuar como força transformadora de Angola. Com esse objectivo, concretiza
pressupostos fundamentais de uma empresa inserida na economia de mercado, como o
investimento em tecnologia, a orientação para o cliente e uma conduta estritamente ética,
engajada nas comunidades em que actua de forma responsável em relação à saúde, à segurança
e ao meio ambiente.
As nossas principais actividades abrangem a prospeção, pesquisa, desenvolvimento,
comercialização, produção, transporte e refinação dos hidrocarbonetos e dos seus derivados e
podem ser desempenhadas de forma autónoma ou em associação com outras empresas —
nacionais ou estrangeiras. Para além disso, a Sonangol assume, integralmente, o seu papel de
empresa pública, cujas conquistas devem reverter directamente a favor do desenvolvimento
sustentado do seu País.
Concentrada nesta visão, a Sonangol orienta-se para:
a diversificação das suas actividades, de forma a diminuir a dependência em relação às
oscilações do preço do petróleo;
o desenvolvimento da refinação, da comercialização de petróleo e da distribuição de
derivados como negócios competitivos;
a criação do negócio de GNL e o desenvolvimento do negócio de produtos petroquímicos;
e
a geração de opções para o reposicionamento das áreas de suporte ao negócio da
Sonangol.
http://www.sonangol.co.ao
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