
Estruturação da Fase de Planeamento Detalhado 
Documento confidencial  
 

Setembro de 2015 



1 

- Confidencial - 

Síntese dos objectivos e das necessidades de recursos para a próxima 
fase de trabalho 

Com vista à concretização global do projeto é fundamental proceder durante as próximos 10 semanas a um 
aprofundamento do desenho organizativo, identificação de potenciais de melhoria operacional e planeamento dos 
trabalhos de implementação.  

 

Neste período será definido um roadmap de todas as actividades (definindo os passos para assegurar que se 
constituem as novas entidades independentes e com os recursos necessários à sua operação) para colocar o novo 
modelo em prática durante 2016 

 

Neste sentido, os trabalho deverão ser organizados em 3 fases consecutivas, separadas por reuniões de validação e 
confirmação de próximos passos 
• Fase de diagnóstico detalhado 
• Fase de desenho detalhado 
• Fase de preparação da implementação 

 

Em face do calendário exigente e da abrangência das áreas a melhorar será fundamental ter frentes de trabalho em 
paralelo, cada uma delas com várias equipas de trabalho por fase 
• Equipa de Governo estimada em 1 FTEs de gestão e 3 FTEs de execução 
• Equipa de Operações estimada em 2FTEs de gestão e 6 FTEs de execução 
• Equipa de Diversificação estimada em 1FTEs de gestão e 2 FTEs de execução 
• As equipas de trabalho serão apoiadas pelos sócios da BCG e por especialistas nos vários tópicos em 

aprofundamento de forma a garantir permanentemente a máxima qualidade dos trabalhos 
 

O orçamento total estimado para as próximos 10 semanas de trabalho são 3.300k USD incluindo todos os gastos para a 
realização dos trabalhos 
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Agenda 

Planeamento detalhado das frentes de trabalho 

• Visão geral da abordagem e do modelo de implementação 

• Módulo de Governo 

• Módulo de Operações 

• Módulo de Diversificação 

Exemplos de perfis dos membros da equipa de trabalho 

Orçamento 
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Trabalhos organizados de forma a garantir interfaces chave 
Principais interfaces a considerar 

Interfaces com os três módulos de trabalho (Governo, Operações e Diversificação) 
• Validação da coerência global do modelo 
• Coordenação de calendários 

 

Interfaces com equipa legal 
• Validação do modelo desenhado do ponto de vista legal 
• Execução das alteração legislativas, regulatórias e contratuais necessárias 
• Análise de restrições nas migrações de pessoas 
• Coordenação de calendários 

 

Interfaces com equipa de contabilidade / finanças 
• Desenho dos fluxos financeiros entre empresas 
• Validação das contas por empresa 
• Coordenação das implicações contabilísticas, fiscais e financeiras derivadas do novo modelo 
• Coordenação de calendários 

 

Interfaces com equipa de RH 
• Validação conjunta de perfis a avaliação de pessoas para lugares-chave 
• Coordenação de calendários 

 

Interfaces com equipa de IT 
• Validação do plano de trabalho da equipa da IT 
• Incorporação de feedback / restrições nos três módulos de trabalho 
• Coordenação de calendários 

 

 

Apoio 
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Gestão do programa composto por um Steering Operacional, uma 
liderança sénior da execução do programa e três equipas de trabalho 

Liderança senior da execução operacional do programa 

BCG  
• Jaime Ruiz Cabrero – Partner 
• João Hrotko – Partner 

 

WISE 
• WISE – Senior project lead 
• WISE – Especialistas senior 
• Especialista em temas Sonangol 

WISE 
• WISE – Liderança senior 

Steering Operacional do programa 

BCG 
• Alexandre Gorito – Partner 
• Carlos Barradas – Senior Partner 

•  Gestor de Projecto BCG (200%) 
• Equipa de projecto BCG (600%) 
• Especialistas BCG Oil&Gas 
• Interfaces sénior Sonangol 
 

 

Equipa - Módulo Operações 

• Gestor de Projecto BCG (100%) 
• Equipa de projecto BCG (300%) 
• Especialistas BCG Regulação 
• Interfaces sénior Sonangol 

 

Equipa - Módulo Governo 

• Gestor de Projecto BCG (100%) 
• Equipa de projecto BCG (200%) 
• Especialistas BCG sectores diversificação 
• Interfaces sénior Sonangol 

Equipa – Módulo Diversificação 

• Regulação 
• Oil and Gas 
• Sectores Diversificação 
• Gestão da Mudança 

 

Especialistas BCG1  

Steering Operacional 
revê e aprova 

recomendações a ser 
apresentadas ao 
Steering Global 

Liderança sénior 
assegura a qualidade 

do output e lidera 
conversas de maior 

sensibilidade 

Equipas asseguram 
realização de análises 
entrega de outputs no 

dia-a-dia  
nos prazos acordados 

1.Nomes e CVs apresentados no último capítulo 
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Equipas Composição Perfil 

Steering 
Operacional 

• WISE – Liderança sénior 
 

• BCG – Liderança sénior 

• Liderança de topo da WISE 
 

• Liderança de topo da BCG Luanda e da BCG Lisboa 

Liderança 
Sénior da 
Execução 

• WISE – Senior project 
leader 
 

• WISE – Especialistas sénior 
 
 
 

• Especialista em temas 
Sonangol 
 
 

• BCG – Executing partner 

• Gestor de topo da WISE, com forte experiência em gestão de projectos 
complexos e conhecimento da realidade Angolana 
 

• Especialistas internacionais, com diversos anos de experiência em 
Oil&Gas, com capacidade de gestão de situações complexas e com 
sensibilidade para a cultura Angolana 
 

• Gestor ou ex-gestor de topo do Grupo Sonangol, com capacidade de 
análise estratégica profunda, com forte conhecimento da cultura 
Sonangol e com elevado network na organização 
 

• Partners BCG com função de controlo da execução do projecto 

Equipas 
Modulares 

• BCG – Gestor de projecto 
 
 

• BCG – Equipa de projecto 
 

• Especialistas BCG 
 

• Interfaces Senior Sonangol 

• Gestor de projecto com experiência em Oil&Gas, nos sectores de 
diversificação e/ou em projectos de reorganização (ver perfis) 
 

• Consultores com fortes capacidades analíticas (ver perfis) 
 

• Especialistas BCG (ver perfis) 
 

• Um interface sénior (e.g., director da Sonangol EP, vogais do conselho de 
administração) nomeado para o projecto em cada empresa dentro do 
perímetro do programa 

Perfil sugerido para a composição das equipas de gestão do programa 

Apoio 
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Agenda 

Planeamento detalhado das frentes de trabalho 

• Visão geral da abordagem e do modelo de implementação 

• Módulo de Governo 

• Módulo de Operações 

• Módulo de Diversificação 

Exemplos de perfis dos membros da equipa de trabalho 

Orçamento 
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Agenda 

Planeamento detalhado das frentes de trabalho 

• Visão geral da abordagem e do modelo de implementação 

• Módulo de Governo 

• Módulo de Operações 

• Módulo de Diversificação 

Exemplos de perfis dos membros da equipa de trabalho 

Orçamento 
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Agenda 

Planeamento detalhado das frentes de trabalho 

• Visão geral da abordagem e do modelo de implementação 

• Módulo de Governo 

• Módulo de Operações 

• Módulo de Diversificação 

Exemplos de perfis dos membros da equipa de trabalho 

Orçamento 
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Agenda 

Planeamento detalhado das frentes de trabalho 

• Visão geral da abordagem e do modelo de implementação 

• Módulo de Governo 

• Módulo de Operações 

• Módulo de Diversificação 

Exemplos de perfis dos membros da equipa de trabalho 

Orçamento 
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Nome Papel no projeto Experiência Angola Transfor-
mação 

Organiza-
ção 

Regulação Gestão de 
PMOs 

Gestão da 
mudança 

Alexandre Gorito Executing Partner  
17 yrs experience in 
O&G 

Joao Hrotko Executing Partner  
10 yrs experience in 
O&G 

Tomás Adão 
Fonseca 

Principal 
Project Mgmt. 

Past 3 yrs in Angola, 
focus on O&G 

Manuel Pacheco Project leader 
Past 3 yrs in Angola, 
focus on O&G & org 

Jorge Abreu 
 

Senior Advisor 
30+ years deputy GM 
Total 

Jaime Ruiz Cabrero Executing Partner  
15 yrs experience in 
O&G 

Daniel Lopez Executing Partner  
20 yrs experience in 
O&G 

Carlos Barradas Topic expert 
+20 yrs experience in 
organizational topics 

Ilson Dalry Executing Partner  
Expertise on the 
Brazilian model 

Eric Oudenot Principal 
Integrated oil 
experience 

A equipa será composta por perfis complementares para garantir as 
competências necessárias ao projeto (elementos chave) 
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A equipa será composta por perfis complementares para garantir as 
competências necessárias ao projeto (outros especialistas a envolver) 

Nome Papel no projeto Experiência Angola Transfor-
mação 

Organiza-
ção 

Regulação Gestão de 
PMOs 

Gestão da 
mudança 

Eric Boudier 
Specialist advisor 
Trading 

+15 yrs experience in 
energy 

Mathieu Zajdela 
Specialist advisor 
Comercialização 

+ 20 yrs experience in 
energy strategy 

Marco Tonegutti 
Specialist advisor 
Logística 

10 yrs experience in 
O&G 

Udo Jung 
Specialist advisor 
Refining e petroq. 

+ 20 yrs in O&G and 
chemicals 

Luis Barallat 
Specialist advisor 
Gas/ Trading 

15 yrs in Gas and LNG 
industry 

Tamim Saleh 
Specialist advisor- 
Transformaçao 

+15 yrs experience in 
organization design 

Fabrice Roghé 
Specialist advisor 
Change Mangt 

 
+15 yrs experience in 
organization design 

Philip Whittaker 
Specialist advisor 
Upstream 

Upstream, regulation 
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Agenda 

Planeamento detalhado das frentes de trabalho 

• Visão geral da abordagem e do modelo de implementação 

• Módulo de Governo 

• Módulo de Operações 

• Módulo de Diversificação 

Exemplos de perfis dos membros da equipa de trabalho 

Orçamento 
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Orçamento global desta fase do projecto 

700

900

4,000 

2,000 

0 

3,000 

1,000 

1,700 

Módulo de Governo 

K USD 

Total 

3,300 

Módulo de Diversificação Módulo de Operações 

O orçamento inclui todas as despesas necessárias à realização dos trabalhos e 

não inclui os trabalhos das equipas especialistas (RH, Legal, Auditoria) 






