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Sobre a Eni
Bem-vindo à Eni - uma empresa global dinâmica que opera em toda a cadeia de valor da energia.

Com cerca de 31.000 funcionários trabalhando em 67 países*, as nossas actividades abrangem a exploração 

de petróleo e gás natural, desenvolvimento e produção em campo, refinaria e marketing, além do fornecimento, 

comercialização e transporte de gás natural, LNG, electricidade, combustíveis e produtos químicos.

A Eni também se orgulha de trabalhar para a descarbonização do sistema energético. Nosso foco no gás natural 

representa uma oportunidade devido à sua menor intensidade de carbono, enquanto aumentamos nossos 

investimentos em energia renovável e promovemos uma ampla gama de iniciativas em silvicultura e economia 

circular. Nosso objectivo é alcançar a neutralidade de carbono até 2030, chegando à um footprint de carbono zero 

para emissões directas.

Crescemos dramaticamente desde o início em 1953, mas mantivemos nossas raízes de várias maneiras. Podemos 

ser uma das maiores empresas da Itália e uma das empresas de petróleo e gás mais bem-sucedidas do mundo, 

mas nossa cultura permanece genuinamente focada nas pessoas. Nossos valores de respeito, integridade e 

sustentabilidade orientam todos os aspectos de nossas operações. No futuro, nosso foco incansável em eficiência, 

digitalização e descarbonização nos ajudará a nos adaptar às condições de mercado em rápida mudança.

* Valores à Dezembro de 2019.
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A nossa Missão
Nossa missão reflecte os valores da Eni quando se trata de clima, meio ambiente, acesso a energia, 

cooperação, parcerias, respeito às pessoas e direitos humanos. Lançada em 2019 para alinhar-se aos 

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS da ONU), é o foco dos nossos 

trabalhadores onde quer que eles operem no mundo.

“Somos uma empresa de Energia. Apoiamos concretamente uma justa transição energética, com 

o objectivo de preservar nosso planeta e promover um acesso eficiente e sustentável à energia 

para todos. Nosso trabalho baseia-se na paixão e inovação, em nossas forças e habilidades 

únicas, na igual dignidade de cada pessoa, reconhecendo a diversidade como um valor-chave 

para o desenvolvimento humano, na responsabilidade, integridade e transparência de nossas 

acções. Acreditamos no valor de parcerias de longo prazo com os países e comunidades em que 

operamos, trazendo prosperidade duradoura para todos.”



UN 2030 AGENDA

Somos uma empresa de energia.

Apoiamos concretamente uma transição

energética justa,

com o objetivo de preservar o nosso planeta

e promover um acesso eficiente

e sustentável à energia para todos.

O nosso trabalho é baseado na paixão e inovação, nas nossas 

forças e habilidades únicas, na igualdade de dignidade 

de cada pessoa, reconhecendo a diversidade como um 

valor fundamental para o desenvolvimento humano, na 

responsabilidade, integridade e transparência de nossas ações.

Acreditamos no valor das parcerias de longo prazo com os 

países e comunidades onde operamos,

trazendo prosperidade duradoura para todos.



Eni Angola
A Eni está presente em Angola desde 1980 e iniciou a produção de petróleo em 1991. Angola é um 

país central para o crescimento estratégico nas operações globais de energia da Eni, com cerca de 

350 funcionários no país. As actividades de exploração e produção em Angola são reguladas por 

concessões e acordos de compartilhamento de produção (PSAs). Em 2018, a produção da Eni atingiu 

em média 145.000 barris de óleo equivalente por dia. Nossas actividades estão concentradas no 

offshore convencional e profundo, em uma área desenvolvida e não desenvolvida de 21.441 quilómetros 

quadrados (5.303 quilómetros quadrados líquidos para a Eni).

Projecto de Desenvolvimento do Polo Este

O Projecto de Desenvolvimento do Polo Este é uma área localizada no Bloco 15/06, na offshore 

de Angola. Inclui 9 poços submarinos, dos quais 5 são produtores e 4 são injectores de água, a 

profundidades que variam entre 450 e 550 metros. Os hidrocarbonetos produzidos são transportados por 

meio de um sistema de ductos até um navio FPSO (Floating Production Storage and Offloading) para 

ser tratados e armazenados antes da exportação. O Polo Este é um dos sete projectos recordes da Eni, 

notáveis por suas rápidas taxas de aprovação e entrada em produçao.

Projecto de Desenvolvimento do Polo Oeste

O Projeto do Polo Oeste inclui o desenvolvimento dos campos Sangos, Cinguvu, Mpungi, Mpungi Norte, 

Ochigufu e Vandumbu, em uma profundidade de água que varia entre 1.000 e 1.500 metros. Os poços 

são organizados em grupos e conectados ao FPSO N’Goma. O Polo Oeste é outro dos sete projectos 

recordes da Eni.



Outras Actividades em Angola

A Eni também está activa em outros blocos de produção:

• Bloco 0 no litoral de Cabinda (participação da Eni 9,8%) ao norte da costa angolana;

• Áreas de desenvolvimento no Bloco 3 e 3/05-A (participação da Eni em 12%) offshore;

• Áreas de desenvolvimento no Bloco 14 (participação da Eni em 20%)

  nao offshore profundo ao oeste do Bloco 0;

• A área de desenvolvimento de Lianzi no bloco 14 K / A IMI (participação da Eni em 10%);

• Áreas de desenvolvimento no Bloco 15 (participação da Eni em 20%) no offshore profundo.

Exploração

Em Janeiro de 2020, a Eni Angola obteve uma nova licença de exploração e produção na bacia 

inexplorada do Namibe, no offshore, atribuindo o Bloco 28 à Eni como operadora com 60% de 

participação. O Bloco 28 está localizado em uma área de exploração fronteiriça com uma profundidade 

que varia entre 1.000 e 2.500 metros.

Angola LNG

A Eni também detém uma participação de 13,6% no Angola LNG(A-LNG), que opera uma planta 

de gás natural liquefeito (LNG), localizada no Soyo. A planta possui uma capacidade de tratamento 

de aproximadamente 350 bilhões de pés cúbicos por ano (bcf / ano) de gás de alimentação e uma 

capacidade de liquefacção de 5,2 milhões de toneladas por ano (mmtonnes / ano) de GNL. Em 2018, a 

produção líquida da Eni atingiu em média aproximadamente 20 kboe / d.



Requisitos:

• Inglês- nível B1 ou superior.

• Recém-formados sem experiência profissional ou com experiência

  profissional máxima de dois anos.

Formação:

A formação é composta por um programa interdisciplinar intensivo em sala de aula e formação no trabalho, 

providenciando um entendimento básico da indústria energética com foco particular em Operações e HSE. 

Os participantes terão a oportunidade de experienciar da formação em sala, rotação nos departamentos de 

Operações, HSE e Exploração, incluindo visitas às instalações onshore e offshore.

Programa de Estágio para a área de Operações/HSE
10 estágios disponíveis
Duração do programa: 9 meses



Requisitos:

• Inglês- nível B1 ou superior.

• Recém-formados sem experiência profissional ou com experiência

  profissional máxima de dois anos

Formação:

A formação é composta por um programa interdisciplinar intensivo em sala de aula e formação no trabalho, 

providenciado um entendimento básico da indústria energética com foco particular em Exploração. Os 

participantes terão a oportunidade de experienciar da formação em sala, rotação nos departamentos de 

Operações, HSE e Exploração, incluindo visitas às instalações onshore e offshore.

Programa de Estágio para a área de Operações/HSE
5 estágios disponíveis
Duração do programa: 9 meses





Como inscrever-se:

Se você possui todos os requisitos necessários para a inscrição ao programa de estágio e acredita 

que está qualificado para estagiar connosco, visite esta página e pesquise no EIRLSTGINTOPS1 (área 

de Operações/HSE) / EIRLSTGINTEXP1 (área de Exploração) na página ’Job opportunities’ na seção 

‘Careers’ em eni.com

Como alternativa, envie seu CV para:

• estagio.exploracao@eni.com

• estagio.operacoes.hse@eni.com

É essencial fornecer uma cópia do seu certificado de graduação com sua inscrição. As inscrições 

enviadas sem este documento não serão consideradas.

Nós recomendamos que visite igualmente o nosso Careers site para aprender mais sobre o que é 

trabalhar na Eni.

IMPORTANTE

Datas de encerramento para as inscrições:

Programa de Estágio para a Exploração: 6 de Março de 2020

Programa de Estágio para a área de Operações/HSE: 6 de Março de 2020 

Existem vagas limitadas em cada programa de estágio, portanto, as inscrições recebidas após as datas de 

encerramento, infelizmente, não serão consideradas.



JUNTOS TEMOS UMA ENERGIA MAIOR


