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Graduados timorenses asseguram lugares
formação de destaque em petróleo & gás

em programa

de

Programa de Formação e Estágio em Habilidades Fundamentais de 2018
Hoje numa cerimónia em Díli, a ConocoPhillips, juntamente com o Governo de Timor-Leste, deu as boasvindas a 14 graduados que integram o Programa de Formação e Estágio em Habilidades Fundamentais de
2018 – Fase 1.
A ConocoPhillips Austrália e o Governo de Timor-Leste têm colaborado para desenvolver um programa com
duas fases, o qual oferece aos jovens profissionais timorenses a oportunidade de ganhar experiência
técnica valiosa e ainda experiência profissional no local de trabalho na indústria do petróleo e gás. No
seguimento do sucesso obtido pelo programa-piloto que teve lugar nos anos de 2014 e 2015, as partes
acordaram conduzir um segundo programa de 18 meses, o qual teve início em Díli hoje. Este programa é
financiado pelos parceiros no Projeto Bayu-Undan, a saber ConocoPhillips, Santos, INPEX, Eni e Tokyo
Timor Sea Resources, ao abrigo de um esquema de custos recuperáveis.
Os graduados timorenses a participar no programa foram escolhidos a partir de mais de 1,000
candidaturas, de candidatos provenientes de múltiplas universidades e disciplinas – no seguimento de uma
campanha publicitária extensa em todo o país. Muitos graduados participaram num processo de seleção
abrangente, tendo 14 graduados sido selecionados para participar na Fase 1 do programa de formação.
O Vice-Presidente de Operações, Perfuração e Cadeia de Fornecimento da ConocoPhillips Austrália, David
Boyle, esteve em Díli para dar formalmente as boas-vindas aos graduados timorenses bem-sucedidos.
“Em nome da ConocoPhillips e dos nossos parceiros de Bayu-Undan, congratulo-os por terem sido
selecionados para participarem no programa de formação”, afirmou o Sr. Boyle.
“Nós estamos muito satisfeitos por ter trabalhado com representantes da Autoridade Nacional do Petróleo e
Minerais (ANPM) em 2014, no sentido de conceber e concordar sobre este programa de formação efetivo, e
entusiasmados por estarmos a lançar a segunda fase do mesmo este ano, no seguimento do sucesso do
programa-piloto. Os contributos e orientações da ANPM têm sido extremamente benéficos e o processo de
seleção de graduados forneceu um exemplo de um recrutamento aberto e competitivo.”
“A ConocoPhillips orgulha-se do papel que desempenha no apoio ao desenvolvimento do povo de TimorLeste e está muito entusiasmada com o programa, o qual tem o objetivo de contribuir para uma mão de obra
mais diversificada e de reduzir a falta de recursos humanos qualificados em Timor-Leste.”
A Fase 1 do Programa de Formação em Habilidades Fundamentais decorre em Díli e em Darwin durante
seis meses e é assegurada pela Universidade Charles Darwin. A formação fornece aos graduados
timorenses competências e conhecimento fundamentais importantes acerca da indústria do petróleo e gás,
incluindo áreas tais como segurança em petróleo e gás; formação em literacia informática e competências
de comunicação – todas estas são competências essenciais para o futuro emprego.
Os graduados timorenses, que completarem com sucesso a Fase 1, terão a oportunidade de candidatar-se
ao Programa de Estágio na Fase 2, em que sete graduados receberão posições como estagiários na
ConocoPhillips Austrália durante um ano. Os estágios fornecerão aos participantes a oportunidade de
ganhar valiosa experiência na indústria do petróleo e gás, em particular na sua área disciplinar.

O Presidente da ANPM afirmou: “Em nome do Governo de Timor-Leste, gostaria de manifestar o nosso
apreço e o nosso reconhecimento pela boa cooperação com a ConocoPhillips e com os seus parceiros no
Projeto de Conteúdo Local de Recuperação de Custos de Bayu-Undan, em que se apoia a continuação do
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mesmo com o Segundo Grupo do Programa de Formação a Graduados no período de 2018 – 2020. Ao
investir na mão de obra qualificada de Timor-Leste que corresponda aos padrões da indústria, eu gostaria
de parabenizar cada um dos candidatos selecionados através de um processo competitivo deste programa
de formação. Hoje, eu gostaria de transmitir aos principais operadores do setor no país presentes neste
evento a mensagem de que o Programa de Formação está concebido para preparar mão de obra timorense
qualificada e competente, de acordo com os padrões da indústria, os quais correspondem às competências
técnicas de que o setor e a indústria necessitam. Neste sentido, a realização deste programa irá
gradualmente contribuir também para preencher a lacuna que a indústria apresenta, devendo vocês, assim,
contra com este programa e as brilhantes oportunidades que ele irá oferecer durante os próximos um a dois
anos.
“A ANPM tem como compromisso trabalhar continuamente com as empresas do petróleo e gás e com os
fornecedores de serviços operando nas suas jurisdições para maximizar as oportunidades dos timorenses
de se formarem com e, um dia, trabalharem na indústria do petróleo e gás e noutras indústrias de TimorLeste”, disse o Presidente da ANPM, Sr. Gualdino da Silva.
“Nós agradecemos à ConocoPhillips e aos seus parceiros pela oportunidade de trabalharmos juntos no
desenvolvimento deste programa e na condução da segunda fase do programa. Acreditamos que esta é
uma excelente oportunidade para os timorenses selecionados de aprenderem com uma empresa
internacional de petróleo e gás.”
“Agradecemos igualmente à Comissão Conjunta da ACDP, representando ambos os Governos de TimorLeste e da Austrália, pelo seu apoio na viabilização de esforços contínuos para o emprego e formação de
timorenses e de residentes permanentes nas atividades relacionadas com a ACDP.”

- FIM -
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INFORMAÇÕES GERAIS
Sobre a ConocoPhillips
A ConocoPhillips é a maior empresa independente do mundo em pesquisa e produção, com base em
reservas e produção comprovadas. Sedeada em Houston Texas, a ConocoPhillips conduz operações e
atividades em 17 países, com um património total de $73 biliões de USD e aproximadamente 11,400
colaboradores, à data de 31 de dezembro de 2017. A produção, à exceção da Líbia, foi equivalente à média
de 1,256 milhões de barris de petróleo por dia (BOED) em 2017, com reservas comprovadas equivalentes a
5 biliões de barris de petróleo (BOE), à data de 31 de dezembro de 2017. Para informações adicionais,
consulte www.conocophillips.com.
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