
   
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

Paris e Londres, 25 de fevereiro de 2013 

 

A SPTEC Advisory e a Upstream Advisors celebram um acordo de parceria estratégica 

 

A SPTEC Advisory e a Upstream Advisors celebraram um acordo de parceria estratégica para estender as suas 

atividades de consultoria no setor do petróleo e do gás às empresas, instituições financeiras e entidades 

governamentais, em África e no Médio Oriente. 

A parceria estratégica permite que as duas empresas potencializem as suas experiências complementares: de 

engenharia de reservatório e de superfície, assessoria financeira, fusões e aquisições e de captação de recursos 

financeiros. 

A parceria estratégica capitalizará o crescimento significativo que se registará em África, nos próximos anos, no 

setor do gás e do petróleo, mediante uma oferta de prestação de serviços de valor acrescentado altamente 

diferenciado aos clientes já presentes ou que pretendam expandir-se neste continente. 

Comentando a parceria, Hiren Sanghrajka, Fundador e CEO da Upstream Advisors, observou: “A aquisição ou 

desinvestimento de ativos E&P exige um entendimento profundo das incertezas e dos riscos financeiros e 

técnicos. Com esta parceria, a SPTEC Advisory e a Upstream Advisors colocam no mercado uma combinação 

única de competências que permite proporcionar aos nossos clientes uma assessoria adequada e coerente 

durante os seus processos de compra e venda”. 

Pela SPTEC Advisory, Roger Carvalho, CEO, salientou: “Com a Upstream Advisors, a SPTEC Advisory associa-se a 

uma das melhores equipas técnica e de engenharia da indústria do gás e do petróleo. Estamos confiantes em 

que esta parceria está a criar um modelo de negócio forte e gerará benefícios elevados aos nossos clientes. 

Mustapha Faid, Fundador e Presidente da SPTEC Advisory, disse: “Esta parceria é um marco importante no 

desenvolvimento da SPTEC Advisory, permitindo-lhe oferecer uma abordagem muito diferenciada no âmbito 

dos serviços de consultoria no petróleo e gás, em Africa e no Médio Oriente.” 

 

SPTEC Advisory (www.sptec-advisory.com)  

A SPTEC Advisory foi fundada em 1994 como uma empresa independente de consultoria financeira no setor do petróleo e 

gás em África e no Médio Oriente. Oferecemos, assim, serviços de consultoria independente apoiada num conhecimento 

profundo das cadeias de valor do setor. A SPTEC Advisory oferece serviços especializados em assessoria estratégica e 

comercial, em fusões, acquisições e cessões, e também em estruturação financeira e assessoria em captação de recursos 

financeiros. 

Upstream Advisors (www.upstream-advisors.com) 

A Upstream Advisors Limited (UAL) foi fundada  como uma consultora independente de nicho para os setores upstream e 

midstream da indústria do petróleo e do gás. As competências da UAL incluem as áreas técnica, de gestão de projeto e 

comercial do setor upstream. A UAL oferece serviços técnicos no desenvolvimento de campos de gás existentes e novos, 

consultoria em geologia, geofísica, engenharia de poço, perfuração, engenharia de reservatório, e em todos os aspetos de 

operacionalidade e design das instalações de produção. A UAL disponibiliza, ainda, serviços de due diligence, técnica e 

comercial, para apoio à aquisição e desinvestimento de ativos do sector do petróleo e do gás, upstream e midstream. 

http://www.sptec-advisory.com/
http://www.upstream-advisors.com/

