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SOBRE ESSE RELATÓRIO
Somos uma empresa de Exploração e Produção (E&P) 
independente que procede anualmente a apresentação 
do seu desempenho e das acções que promovem a 
Responsabilidade Social Corporativa (RSC) responsável, 
abrangente, transparente e concreta. Esse relatório 
espelha o progresso da Cobalt em 2014 em termos 
de desempenho económico, ambiental, social e 
de governação. Veja em anexo exemplos de como 
alcançamos a nossa visão de tornarmo-nos em Uma 
das Empresas de E&P das Mais Respeitadas do Mundo, 
através das nossas prácticas responsáveis de negócios 
aplicadas a Gestão Financeira; Ética e Valores; Saúde, 
Protecção, Segurança e Ambiente (SPSA); Espírito de 
Equipa e Cidadania Corporativa. 

Esse documento reúne informação, proveniente dos 
integrantes da direcção da empresa, que é relevante 
para os accionistas e operações. A informação 
subdivide-se em cinco áreas críticas: HSSE; Governação 
& Ética; Iniciativas Comunitárias; Recursos Humanos (RH) 
e Operações. O relatório presta ainda atenção particular 
a informação que é importante para os accionistas 
internos e externos nomeadamente, empregados da 
Cobalt, prestadores de serviços, consultores, parceiros, 
accionistas e membros da comunidade afectados directa 
ou indirectamente pelas operações da empresa. 
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Tenho a honra de apresentar o Relatório de Responsabilidade Social 
Corporativa da Cobalt International Energy Inc. que descreve as 
operações de exploração e desenvolvimento em águas profundas, 
bem como o compromisso da nossa empresa com as comunidades 
onde operamos. Nesse mesmo relatório é priorizada a informação 
necessária para os accionistas e operações, prestando particular 
atenção a cinco áreas-chave: SPSA, Governação & Ética; Iniciativas 
Comunitárias; RH e Operações.  

SPSA (HSSE)
A Cobalt compromete-se a exercer a sua actividade em 
todo o mundo de forma segura, respeitando o ambiente, 
protegendo e promovendo a saúde, protecção, segu-
rança e bem-estar de seus empregados, prestadores de 
serviços e comunidades onde trabalhamos e operamos. 
Logo no início da criação da empresa, estabelecemos um 
Sistema de Gestão de HSSE, que define os princípios e 
procedimentos que estão por detrás da Gestão da HSSE 
na Cobalt. Cada empregado da Cobalt deve participar 
anualmente em simulacros para garantir que todos estão 
devidamente preparados para uma eventual situação de 
emergência. A Direção da empresa encoraja e espera 
que o pessoal (empregados ou prestadores de serviços) 
exerça, a qualquer momento, a sua autoridade para inter-
romper qualquer actividade ou situação, se considerar a 
mesma potencialmente insegura. 

Tal como referido na página 11 abaixo, registamos três 
Incidentes em 2014. Na sequência dos mesmos, realiza-
mos uma profunda investigação para determinar as causas 
de raíz. A segurança do pessoal, a protecção das comuni-
dades e do meio ambiente onde operamos representam a 
prioridade máxima para a Cobalt e, como resultado dessa 
investigação, aplicaram-se medidas prácticas e rigorosas 
com enfoque na mitigação dos factores que causaram 
o incidente, para que futuramente não mais se registem 
Incidentes.

Governação e Ética
Reconhecemos também na altura da criação da empresa 
que o Sistema de Gestão HSSE era de vital importância 
para a Cobalt, deveria garantir responsabilização e trans-
parência para com os accionistas e como tal, o mesmo 
deveria ser um Modelo de Gestão robusto. O nosso 
Conselho de Administração, composto de homens e mul-
heres altamente experientes e de sucesso, é responsável 
pela gestão da Empresa, pela aderência aos procedimen-
tos estabelecidos nos nossos Regulamentos, Código de 
Ética Corporativa e Diretrizes de Governação Corporativa. 

Por outro lado, a Cobalt utiliza um Programa de 
Conformidade Anti-Corrupção com a definição e orien-
tações claras sobre o que é comportamento aceitável ou 
não. A Cobalt presta formação aprofundada e rigorosa 
sobre leis anti-corrupção e Programa de Conformidade 
Anti-Corrupção duas vezes por ano. É obrigatória a par-
ticipação em tal formação de todo o pessoal da Cobalt 
incluindo os que trabalham com parceiros estrangeiros. 
Para além de formação obrigatória e do Programa de 
Conformidade Anti-Corrupção a Cobalt também presta 
devida diligência a terceiros envolvidos nas nossas oper-
ações internacionais, assegurando-se assim do cumpri-
mento de todas as leis anti-corrupção. 

Os nossos Regulamentos, Código de Ética e Conduta 
Empresarial e as Directrizes de Governação Corporativa, 
podem ser consultados na página www.cobaltintl.com.

CARTA DO  
PRESIDENTE 

Sr. Joseph H. Bryant 
Presidente e PCA
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Nossas Comunidades
Embora ainda sem receitas provenientes das operações 
realizadas até 2016, quando se der início a produção, nós 
estabelecemos, de forma proactiva, um plano de respons-
abilidade social aberto a iniciativas voluntárias do pessoal 
da Cobalt para contribuir para a sustentabilidade e melhoria 
das comunidades onde operamos através de iniciativas na 
área da saúde e educação. Reconhecemos que o nosso 
patrimônio mais valioso é o tempo e talento das pessoas, 
pelo que nós apoiamos a implementação e execução de 
programas comunitários. 

Como parte das licenças ou concessões de exploração 
para os Blocos 9, 20 e 21 atribuídas a Cobalt, oferecemos 
bolsas de estudo a estudantes Angolanos e formação 
específica para a indústria petrolífera aos nossos empre-
gados Angolanos. Além disso, em 2014, os empregados da 
Cobalt e os prestadores de serviços realizaram a oferta de 
vestuário com o objectivos de ajudar pessoal carenciado 
Angolano. De igual modo, membros da Direção da Cobalt 
participaram como palestrantes na Academia BAI, com o 
objectivos de despertar o interesse e o conhecimento sobre 
as actividades de exploração e produção da indústria do 
petróleo onde a Cobalt se insere. 

Em Houston, oferemos presentes para férias a alunos da 3ra 
classe interessados em Ciências, Tecnologia, Engenharia e 
Matemática (STEM) como parte do programa “Angel Tree” e 
no Outono, pessoal da Cobalt em Houston  
e seus familiares participaram numa actividade para recolha 
de fundos para organizações de caridade, tendo sido 
recolhido acima de $40,000 USD para as mesmas. Além 
disso, muitos empregados nossos visitaram salas de aulas 
do ensino secundário, onde foram convidados a participar 
como mentores e oradores para falar e dar assessoria sobre 
robótica, engenharia e programas relacionados  
com energia.

Desenvolveremos esforços similares em 2015, alargando o 
programa para os alunos do ensino médio interessados em 
STEM das Academias de Petróleo IPAA/PESA de Houston 
no programa de verão com duração de duas semanas. De 
igual modo, funcionários da Cobalt Angola darão palestras 
no Programa do MBA Atlântico na Academia BAI em 
Luanda.

Nosso Pessoal
Acredito sinceramente, e já o disse várias vezes que as 
pessoas são o nosso maior patrimônio. Temos sido muito 
bem-sucedidos em atrair profissionais talentosos para 
a indústria e o nosso sucesso até à data é o reflexo da 
competência do nosso pessoal. Crescemos em termos de 
pessoal, para cerca de 340 empregados e prestadores 
de serviços. A Cobalt é uma empresa com uma Política de 
Diversidade e de Igualdade de Oportunidades de Emprego 
que apoia e incentiva a mão-de-obra diversificada. De facto, 
nos Estados Unidos, as mulheres constituem mais de 18% da 
Direcção da Cobalt e representam cerca de 33% do pessoal. 
Em Angola, 42% dos funcionários Angolanos são mulheres.

Em 2015, continuaremos a envidar esforços nas áreas 
críticas e na medição de desempenho económico, ambi-
ental, social e de governação. Trabalharemos igualmente 
no sentido de cumprir com os requisitos estabelecidos 
pelas directrizes de elaboração e divulgação de relatório 
global e a contribuir ainda mais para a sustentabilidade das 
comunidades em que operamos. Sabemos que as nossas 
comunidades, tal como nós, esperam o cumprimento de 
padrões elevados de HSSE, governanção e conformidade. 
Ao concentrarmo-nos na avaliação e no desenvolvimento 
das nossas descobertas, continuaremos a dialogar com os 
accionistas de acordo com o nosso Plano de Compromisso 
com os Accionistas (SEP) revisto em 2014. Criamos um 
Mecanismo de Reclamações que permite aos accionis-
tas internos e externos da Cobalt, apresentar questões 
sobre situações que tenham observado nas operações da 
empresa. Aguardamos ansiosamente a oportunidade de 
poder trabalhar com as comunidades e accionistas.

Sumário Operacional
Embora a Cobalt tenha sido fundada há menos de dez anos, 
a nossa direcção e força de trabalho possui décadas de 
experiência, tendo trabalhado nessa indústria em vários pro-
jetos de larga escala no globo e possui um conhecimento 
da importância de operar de forma responsável e segura, 
com ética e respeitando o ambiente. Essas experiên-
cias beneficiaram as nossas acções no início da vida da 
Empresa, conforme descrito acima, e são a razão pela qual 
foram implementados programas rigorosos de governação 
corporativa e princípios regidos pelos valores fundamentais 
da Cobalt, reflectido em tudo o que fazemos. Estes valores 
são a base das normas para a obtenção de níveis elevados 
de ética, crenças e práticas e guiam-nos no sentido de con-
cretizarmos a nossa Visão de ser uma das empresas de E&P 
das mais respeitadas do mundo.

As operações da Cobalt direcionam-se para o Sub-Sal 
de bacias de águas profundas do Golfo do México e do 
o´shore de Angola e do Gabão na África Ocidental. Desde 
a fundação em 2005, a Cobalt tem tido êxito nessas áreas, 
tendo efectuado 9 descobertas significativas em águas 
profundas até final de 2014. Esses resultados foram obtidos 
sem comprometer os importantes padrões de segurança ou 
normas ambientais. 

Embora a Cobalt actualmente não tenha produção nem 
receitas, aguardamos na expectativa o início de produção a 
partir do Campo Heidelberg no Golfo do México em 2016. 
Por outro lado, progredimos no que diz respeito a avaliação 
e desenvolvimento de projetos, tanto no Golfo do México 
como no o´shore de Angola a fim de aumentar a produção 
nos próximos anos.

Obrigado pela oportunidade dada a Cobalt para partilhar 
convosco os nossos valores e compromissos com a 
responsabilidade social corporativa.

Sr. Joseph H. Bryant 
Presidente e PCA
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SOBRE A  
COBALT

A Cobalt International Energy, Inc. (CIE), cotada na bolsa de valores 
NYSE de Nova Yorque é uma empresa de exploração e produção 
independente, fundada em 2005 e com sede em Houston, Texas.

Através da nossa força de trabalho experiente, 
tecnologia inovadora e pioneirismo, criamos um portfolio 
cuidadosamente seleccionado, de classe mundial nas 
regiões de águas profundas do Golfo do México e no 
o´shore de Angola e Gabão, na África Ocidental. 

Em 2014, a Cobalt aumentou a sua experiente força 
de trabalho para 205 empregados, 116 prestadores de 
serviços e 14 destacados, a trabalhar em Houston - EUA, 
em Luanda - Angola e no o´shore.

Desde a nossa fundação em 2005, o nosso trabalho 
de exploração petrolífera do Sub-sal resultou em nove 
descobertas com êxito.

Essas descobertas incluem North Platte, Heidelberg 
e Shenandoah no Golfo do México; Cameia, Lontra, 
Mavinga, Bicuar e Orca no o´shore de Angola; e Diaman 
no o´shore do Gabão. 

EXPERIENTE
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As prioridades da Cobalt são claras. Procuramos oportuni-
dades onde maximizamos o nosso melhor talento e apli-
camos a seguinte abordagem: inovação direccionada para 
a obtenção do maior valor acrescido; confiança e respeito 
de parceiros, operações seguras, pautando pela ética e 
conduta responsável para com o meio ambiente. 

Orgulhamo-nos em oferecer aos nossos empregados e 
empresa oportunidades para contribuir para a educação e 
para iniciativas de saúde a nível nacional e internacional.

Temos consciência de que é impossível ter um programa 
ideal que solucione tudo, portanto, temos sido selectivos 
na nossa abordagem. Utilizamos a RSC como base e a nos-
sa abordagem à RSC parte de uma série de compromissos 
que assumimos com os nossos parceiros, accionistas e  
empregados. As iniciativas da Cobalt alinham-se a esses 
compromissos e são ampliados por metas mensuráveis e 
uma estratégia de envolvimento abrangente. Esta metod-
ologia permite selecionar e desenvolver programas com 
impacto positivo interno e externo.

Nossa Abordagem à RSC
Todas as actividades de RSC partem dos Princípios Fundamentais que alinhados aos nossos princípios 

orientadores de RSC, formam um conjunto de compromissos com enfoque em cinco áreas chave.

NOSSA 
ABORDAGEM

Com o crescimento da Cobalt, a nossa abordagem em termos de 
Responsabilidade Social Corporativa (RSC) se aprimora reflectindo 
esse crescimento. 

Princípios 
Fundamentais 

da Cobalt

Os Princípios Fundamentais da Cobalt 
representam o que defendemos e 
como executamos o nosso negócio.

Os nossos Princípios Orientadores 
de RSC oferecem um Quadro para a 
nossa abordagem de RSC.

Nossa abordagem da 
RSC concentra-se nos 
compromissos para cinco 
áreas-chave.

Princípios Orientadores de RSC

HSSE Governação 
Corporativa Ética Comunidades Pessoas
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NOSSOS 
VALORES

A Cobalt compromete-se a viver de acordo com os 
seus valores, deixando uma marca e agindo com 
ética e responsabilidade, não por obrigação mas 

por ser o que é correcto fazer-se.

COMPROMISSO COM HSSE  

Aplicar padrões elevados de saúde, protecção, segurança e 
ambiente em tudo o que fazemos.

EXCELENTE MAIS-VALIA PARA OS ACCIONISTAS 

Tomar decisões direccionadas para a obtenção de mais-valia 
para os accionistas e investidores.

MELHOR TALENTO, EQUIPA E RECURSOS 

Atrair e potencializar talento de classe mundial, equipa e 
recursos, reunindo as nossas competências fundamentais 
para obter excelência.

DINAMISMO E ORIENTADO PARA OS RESULTADOS 

Orientado para a acção com análise cuidadosa, agilidade e 
eficiência para alcançar resultados.

LIDERANÇA LENDÁRIA E EMPREENDEDORISMO 

Possuir líderes renomados na condução de uma estratégia 
de alto desempenho e empreendedorismo.

CREDIBILIDADE E INTEGRIDADE EM TUDO QUE FAZEMOS 

Trabalhar com níveis elevados de integridade, e credibilidade 
para com os nossos parceiros e colegas.

SOCIAL E PROFISSIONALMENTE GRATIFICANTE 

Oferecer um meio de trabalho produtivo propício para 
grandes ideias, contribuições significativas e recompensas 
gratificantes. 

A Cobalt não abre mãos dos princípios 
fundamentais porque os mesmos 
potencializam padrões para a obtenção 
do mais elevado nível de ética, crenças  
e prácticas, conduzem a um desempenho 
de classe mundial para tornar realidade  
a nossa Visão de ser Uma das Empresas 
de E&P das Mais Respeitadas do Mundo.

5
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A nossa abordagem direcionada permite-nos ser selectivos no desenvolvimento  
e execução das iniciativas de RSC da Cobalt garantindo assim resultados e 
impacto positivos através de parcerias estratégicas e de investimento 
devidamente equacionado.

OS NOSSOS PRINCÍPIOS 
ORIENTADORES DE RSC  

REALIZAR TODOS OS 
NEGÓCIOS COM ÉTICA E 

INTEGRIDADE

RESPONSABILIDADE 
INEQUÍVOCA, POR MEIO  

DE PRESTAÇÃO DE  
CONTAS, TRANPARÊNCIA  
E COMUNICAÇÃO ABERTA 

PROMOVER O 
CRESCIMENTO E 

OPORTUNIDADES  
DE EDUCAÇÃO NA 
INDÚSTRIA PARA A  

FORÇA DE TRABALHO 
ACTUAL E FUTURA

 
CRIAR PROGRAMAS 

DIRECIONADOS 
PARA A OBTENÇÃO 

DE RESULTADOS 
SUSTENTÁVEIS E QUE 

SIRVAM UM PROPÓSITO 

 CUMPRIMENTO 
RIGOROSO DAS NORMAS 

E PROCEDIMENTOS 
DE GOVERNAÇÃO 

CORPORATIVA 
DA COBALT

 
ADESÃO AOS PRINCÍPIOS 

FUNDAMENTAIS  
DA COBALT

 

OPERAR DE FORMA 
SEGURA PROTEGENDO 

O MEIO-AMBIENTE ONDE 
OPERAMOS

INVESTIR E APOIAR 
INICIATIVAS 

COMUNITÁRIAS  

PRACTICAR, PREPARAR 
E PLANIFICAR PARA 

SITUAÇÕES DE 
EMERGÊNCIA
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NOSSO 
COMPROMISSO

HSSE 

A Cobalt compromete-se a operar no 
mundo de forma segura, respeitando o 
ambiente, protegendo e promovendo a 
saúde, a segurança e o bem-estar dos 
empregados, prestadores de serviços e 
comunidades onde trabalhamos e opera-
mos. Acreditamos que um compromisso 
proactivo combinado com prestação de 
contas detalhada em termos de desem-
penho são fundamentais para o nosso 
êxito. Portanto, HSSE representa uma 
prioridade máxima em termos de negócios 
para a empresa. 

Uma equipa de Conselheiros de HSSE está 
na gestão desse assunto revendo e acon-
selhando em matéria de procedimentos e 
planos HSSE encorajando também a par-
ticipação dos empregados e aceitação. Os 
empregados activamente fornecem dados, 
“feedback” e assistência, são treinados e 
responsabilizados pela conformidade com 
os padrões HSSE.

GOVERNAÇÃO CORPORATIVA

Sob a orientação de um Conselho de 
Administração experiente, talentoso e 
diversificado, a governação corporativa da 
Cobalt é projetada para melhorar a nossa 
capacidade de prosseguir os objectivos da 
exploração de energia e desenvolvimento 
e também garantir responsabilização 
contínua e transparência para com os 
accionistas.

O nosso Relatório Anual 2014 no For-
mulário 10-K e a nossa Declaração 
apresenta detalhes sobre a estrutura e 
funcionamento da nossa Direcção, assim 
como as funções envolvidas na gestão dos 

riscos que a Cobalt enfrenta. Visite o site 
da Cobalt em (www.cobaltintl.com) para ter 
acesso a essa documentação. 

ÉTICA

A Cobalt está fortemente empenhada 
em realizar negócios com integridade e 
aderência aos mais altos padrões de ética. 
Esse compromisso está personificado nos 
princípios fundamentais da Cobalt e espe-
ra-se que seus trabalhadores e represen-
tantes actuem em conformidade com os 
rigorosos padrões de comportamento ético 
e de honestidade. A reputação da Cobalt 
e a realização de negócios bem-sucedidos 
depende de negócios transparentes e de 
uma conduta ética irrepreensível. 

Nossa reputação de integridade e excelên-
cia exige conformidade rigorosa com o 
espírito e a letra de todas as leis e regu-
lamentos aplicáveis, bem como o devido 
respeito para com os padrões de conduta 
e integridade pessoal. Estamos dedicados 
à preservação da confiança que os nossos 
parceiros e accionistas colocam em nós.

Por outro lado, a Cobalt cumpre com a 
Lei Americana contra Práticas Corruptas 
no Exterior (FCPA), os princípios estabe-
lecidos na convenção da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (Convenção da OECD) para 
o combate à Corrupção de Funcionários 
Públicos no Estrangeiro envolvidos em 
Transações de Negócio Internacional  
(Convenção da OCDE) e com toda a 
legislação anti-corrupção e anti-suborno 
equivalente aplicável à Cobalt (quer seja 
devido a sua jurisdição, incorporação ou 
realização de negócios).

 COMUNIDADES

Esforçamo-nos para que o nosso trabalho 
tenha sempre um impacto positivo interno 
e externo. Portanto, concentramos os nos-
sos esforços nas iniciativas comunitárias 
que criam oportunidades, moldam uma 
nova geração de pessoas talentosas, des-
pertam o interesse pela indústria, ampliam 
a base de pessoas com competências e 
experiência idóneas e diversificada que 
se alinham com a nossa visão, valores, 
princípios orientadores e estratégia. 

PESSOAS 

A Cobalt oferece igualdade de oportuni-
dades no emprego e oportunidades de 
progressão para todos os funcionários  
com base no mérito, qualificações e capaci-
dade. A nossa empresa é contra a dis-
criminação de pessoas baseada em raça, 
cor, credo, religião, sexo, nacionalidade, 
deficiência, idade, informação genética, 
orientação sexual, condição de veterano, 
ou outra característica protegida pelas 
leis do estado, federais ou leis locais. Uma 
cópia da política de igualdade de oportuni-
dade no emprego da nossa empresa pode 
ser consultada no site da Cobalt em www.
cobaltintl.com.

Combinamos talento, os melhores dados 
e tecnologia de ponta num modelo de 
negócio simples e cuidadosamente 
direcionado criando assim uma 
empresa ágil que opera de forma ética 
e responsável. Os nossos objectivos 
alinham-se a esse modelo de negócios 
para garantir que os nossos esforços e 
êxito criam uma empresa verdadeiramente 
especial com pessoal capaz de retribuir 
valor aos nossos acionistas. 
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» Nossa Política de HSSE
» Protegendo as Nossas Pessoas
» Segurança no Local de Trabalho
»  Gestão de Crise e Prontidão para Situações  

de Emergência
» Protecção do Meio Ambiente

NOSSO COMPROMISSO COM HSSE
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HSSEHSSEHSSEHSSE

Sendo uma empresa independente de E&P, temos obrigações para com 
os nossos empregados, prestadores de serviços e comunidades onde 
operamos, tendo sempre em atenção a importância da realização de 
operações em conformidade com padrões elevados de segurança e 
respeito pelo meio ambiente.

A Cobalt acredita que um excelente desempenho em 
HSSE é crítico para o sucesso em termos de desempenho 
global da empresa. Espera-se de quem trabalha para a 
Cobalt, quer directa ou indirectamente, que tenham conhe-
cimento, promovam e participam na implementação da 
política HSSE e de todos os requisitos relacionados com a 
saúde, protecção, segurança e ambiente.

Nossa Política de HSSE
Acreditamos que um compromisso HSSE proactivo e uma 
responsabilização clara em termos de desempenho são 
essenciais para o sucesso da Cobalt. Nisso se basea o 
nosso sistema e política de gestão HSSE projectado para 
integrar HSSE em todos os aspetos de negócios da 
empresa e ser aplicável às operações mundiais.

Sistema de Gestão de Segurança e do Meio Ambiente
Muito antes da adopção do Sistema de Gestão de 
Segurança e do meio Ambiente (SEMS) aprovado por lei 
pelo Governo dos EUA, a Cobalt já havia desenvolvido 
um Sistema de Gestão de Segurança e do Meio Ambiente 
robusto que era e é implementado em todas as 
instalações e operações da empresa.

O Sistema de Gestão HSSE da Cobalt inclui um Plano de 
Participação Pessoal e baseia-se no pessoal das 
operações ser dono do sistema.

Nossa equipa de gestão incentiva e espera que todos 
forneçam observações, comentários e recomendações 
sobre a implementação do Sistema de Gestão HSSE nas 
nossas instalações onshore e o´shore. 

Sendo uma empresa especializada em exploração, 
desenvolvimento e perfuração em águas profundas, a 
Cobalt compromete-se em operar globalmente de 
forma segura e responsável da seguinte forma:

»  Cumprindo todas as leis e regulamentos de HSSE;

»  Comunicando e confirmando as nossas responsabilidades e o nosso 
desempenho em termos de HSSE aos empregados, prestadores de 
serviços e a outros grupos com participações na empresa;

»  Assegurando que os trabalhadores da Cobalt conhecem as funções  
e responsabilidades associadas à HSSE; 

»  Gerindo activamente as relações com os prestadores de serviços 
assegurando-se de que eles conhecem as nossas expectativas e o 
desempenho esperado dos mesmos em relação aos nossos requisitos;

»  Seguindo normas relevantes, boas prácticas técnicas e princípios de 
gestão de risco garantindo que as actividades da Cobalt sejam 
realizadas de forma segura e responsável com o mínimo impacto para 
o meio ambiente; 

»  Mantendo um programa de medicina preventiva rigoroso para 
garantir que os trabalhadores da Cobalt tenham melhor saúde e 
sejam capazes de trabalhar no ambiente de trabalho a que estão 
expostos; 

»  Mantendo um ambiente de trabalho seguro que protege os nossos 
trabalhadores, os prestadores de serviços e o património da empresa 
contra risco contra a integridade física, perda ou dano de bens 
resultantes de actos hostis.

»  Medindo, auditando e produzindo relatórios de desempenho de HSSE, 
estando aberto ao diálogo com grupos accionistas e comunidades;

»  Realizando análises e avaliações apropriadas as nossas operações 
para monitorar o progresso e cumprimento dessa política.
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SISTEMA DE GESTÃO HSSE DA COBALT

Política/
Princípios  

HSSE da Cobalt

Normas do Sistema 
de Gestão HSSE da 

Cobalt

Sistema de Gestão HSSE da Cobalt 
(Procedimentos e Processos Aplicáveis a 

TODAS as Operações da Cobalt)

Sistema de Gestão HSSE no Local de Trabalho  
(Procedimentos e Processos Específicos ao Local)

G
er

ir

Este “feedback”, combinado com o dever de todos  
para exercer “Stop Work Authority” – Autoridade de 
Interrupção de Trabalho quando considerado inseguro, 
garante operações seguras e contínuas e melhoria  
do HSSE.

No topo do nosso Sistema de Gestão HSSE está a nossa 
Política HSSE. As normas definem as nossas expectativas 
e requisitos relativos a cada um dos compromissos com a 
política HSSE. Os processos detalhados e os procedimen-
tos necessários para manter as normas existem para 
assegurar a coerência na interpretação e implementação.

Protegendo as Pessoas
Para além da nossa avaliação SEMS interna, uma 
Entidade Independente efectuou uma Auditoria SEMS em 
13 de Maio e certificou que o Sistema de Gestão HSSE da 
Cobalt cumpre com os requisitos exigidos pelo 30 CFR 
Parte 250 Subparte S e API RP 75. 

Os nossos líderes são responsáveis pela implementação 
e verificação contínua da eficácia do Sistema de  
Gestão HSSE.

Segurança no Local de Trabalho
A Cobalt estabeleceu um Programa de Segurança no 
Trabalho para ajudar a manter um ambiente de trabalho 
seguro e saudável para os empregados, clientes e 
visitantes. A Direcção da Cobalt considera o Programa 
como sendo uma prioridade da empresa e o êxito do 
mesmo depende do empenho pessoal de cada um.

Todos os incidentes HSSE são geridos de acordo com a 
resposta adequada, com base na gravidade, seguido de 
uma investigação. A partir daí, são desenvolvidas ações 

preventivas e de mitigação e as lições são aprendidas. Esse 
método promove uma cultura de aprendizagem e de 
melhoria contínua do nosso desempenho HSSE.
 
Gestão de Crise e Prontidão para Situações de 
Emergência
Estar preparado para situações de emergência é parte 
integrante do modelo operacional da Cobalt. A utilização 
de Planos de Resposta à Emergências compatíveis com o 
Quadro de Resposta Nacional dos EUA, o Sistema de 
Gestão de Incidente Nacional, Plano de Contingência de 
Derrame de Petróleo de Angola, e o Sistema de Comando 
de Incidente (ICS), permitiu a Cobalt realizar exercícios de 
preparação para situações de emergência para as 
operações em Angola e no Golfo do México, que pôs a 
prova o controlo/contenção de poço submarinho, resposta 
a derrame de petróleo, comunicações, organização de 
resposta e integração com parceiros.

A Cobalt é membro de várias organizações de resposta a 
situações de emergência na indústria que cooperam entre 
si e que disponibilizam recursos específicos ou assistência 
para o controlo/contenção do poço no Golfo do México ex: 
o Helix Well Containment Group (HWCG), o Clean Gulf 
Associates (CGA), o Marine Preservation Association (MPA) 
e o National Response Corporation (NRC).

Nossa preparação e prontidão para actuar em operações 
no o´shore da África Ocidental, inclui parcerias na indústria 
com participação activa no Wild Well Control, Braemar 
Howells, a West and Central African Aerial Surveillance and 
Dispersant Service, e a Oil Spill Response Limited.

Temos também contratos com prestadores de serviços tais 
como Witt-O’Briens, The Response Group e a J. Connor 

melhoria contínua do nosso desempenho HSSE.

Gestão de Crise e Prontidão para Situações de 

Estar preparado para situações de emergência é parte 
integrante do modelo operacional da Cobalt. A utilização 
de Planos de Resposta à Emergências compatíveis com o 
Quadro de Resposta Nacional dos EUA, o Sistema de 

Estar preparado para situações de emergência é parte 
integrante do modelo operacional da Cobalt. A utilização 

melhoria contínua do nosso desempenho HSSE.

Gestão de Crise e Prontidão para Situações de 
Emergência
Estar preparado para situações de emergência é parte 
integrante do modelo operacional da Cobalt. A utilização 
de Planos de Resposta à Emergências compatíveis com o 
Quadro de Resposta Nacional dos EUA, o Sistema de 

Estar preparado para situações de emergência é parte 

preventivas e de mitigação e as lições são aprendidas. Esse 
método promove uma cultura de aprendizagem e de 
melhoria contínua do nosso desempenho HSSE.

preventivas e de mitigação e as lições são aprendidas. Esse 
método promove uma cultura de aprendizagem e de 
melhoria contínua do nosso desempenho HSSE.

preventivas e de mitigação e as lições são aprendidas. Esse 
método promove uma cultura de aprendizagem e de 
preventivas e de mitigação e as lições são aprendidas. Esse 
método promove uma cultura de aprendizagem e de 
melhoria contínua do nosso desempenho HSSE.

Gestão de Crise e Prontidão para Situações de 

método promove uma cultura de aprendizagem e de 
melhoria contínua do nosso desempenho HSSE.
método promove uma cultura de aprendizagem e de 
melhoria contínua do nosso desempenho HSSE.

Gestão de Crise e Prontidão para Situações de 

preventivas e de mitigação e as lições são aprendidas. Esse 
método promove uma cultura de aprendizagem e de 
melhoria contínua do nosso desempenho HSSE.

Estar preparado para situações de emergência é parte Estar preparado para situações de emergência é parte Estar preparado para situações de emergência é parte Estar preparado para situações de emergência é parte 
integrante do modelo operacional da Cobalt. A utilização 
Estar preparado para situações de emergência é parte Estar preparado para situações de emergência é parte Estar preparado para situações de emergência é parte Estar preparado para situações de emergência é parte Estar preparado para situações de emergência é parte Estar preparado para situações de emergência é parte 

preventivas e de mitigação e as lições são aprendidas. Esse preventivas e de mitigação e as lições são aprendidas. Esse 
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Consulting para a prestação de serviços adicionais de 
gestão de resposta para situações de emergência para 
ajudar-nos a tratar dos incidentes nas nossas diversas áreas 
de actuação
 
Protegendo o Meio Ambiente
Nos EUA, estabelecemos um programa de reciclagem 
robusto tanto no nosso local de trabalho bem como no 
Golfo do México, participando no Recycle the Gulf 
(Reciclar o Golfo) onde produtos recicláveis são doados à 

ARC of New Iberia, cujos empregados são deficientes. 
Por outro lado, as equipas de perfuração contratadas 
pela Cobalt são treinadas para prevenir e reportar 
detritos marinhos para garantir que activamente nos 
engajemos na protecção dos recursos marinhos. No Golfo 
do México, o programa de protecção da fauna marinha da 
Cobalt inclui prestar formação aos prestadores de 
serviços de embarcações e auditoria dos seus programas 
para garantir o seu cumprimento. Isso resultou em 
nenhum mamífero marinho ser atingido em 2014.  

“A Cobalt possui um Sistema de Gestão HSSE sólido e eficaz e nosso enfoque vai para além 

da conformidade. Com o aumento da nossa atividade, continuaremos a concentrar-nos na 

identificação e redução de riscos HSSE e implementaremos as lições aprendidas, melhorando 

continuamente assim o nosso desempenho HSSE.”  
— Sra. Fátima Benge, Directora de HSSE

HSSEHSSEHSSEHSSE

O objectivo da Cobalt é o de reduzir as emissões de Gases com Efeito de Estufa (GHG) a medida que o negócio cresce, deslocando os 
nossos activos na África Ocidental e Golfo do México para o desenvolvimento e produção e ao mesmo tempo continuar as nossas 
operações de avaliação e exploração. Reconhecemos a possibilidade de necessitarmos de um aumento no consumo de energia enquanto 
trabalhamos, para ir de encontro a esses objectivos operacionais. A Cobalt comprometeu-se em baixar as emissões GHG para assim 
também poder continuar a desempenhar um papel importante em termos de ir de encontro a procura crescente de energia a nível mundial.  

A Tabela acima mostra indicadores das emissões das nossas operações em Angola, e não inclue dados provenientes de operações no Golfo do México devido a inexistência de poços em 
operação no Golfo do México em 2014. Os dados foram obtidos de operações de perfuração e actividades associadas, incluindo embarcações de apoio, geradores e queima controlada 
durante os testes do poço. Esses cálculos não incluem gases emitidos durante operações de queima.

ANO NOX (tpy) CO (tpy) CO2 (tpy) VOC (tpy) PM10 (tpy) SO2 (tpy)

DIESEL Consumido 
pela Plataforma 

Petrolífera
Diesel Consumido 
por Embarcações

2014 1,439 382.29 72,635 36.83 44.97 22.71 4,704,302 Galões 1,906,603 
Galões

1  Inclue todos incidentes com lesões e doenças na força de trabalho durante operações que tenha resultado em: Fatalidade; Limitação no Trabalho/Transferência de Trabalho (RW/JT); 
Incidente com Período de Inoperabilidade (LTI); Tratamento Médico para além de Primeiros Socorros (MT)

2 TRIR calculado de acordo com os requisitos OSHA (200,000 horas/ano)
3 Substâncias Químicas e hidrocarbonetos que entram na água e /ou chegam à terra
4 Artigos manufaturados pelo homem inadvertidamente perdidos no mar
† 100 Litros de lamas a base de óleo (sintética) descarregada durante as operações de perfuração em Angola em Abril de 2014.

ANO

Fatalidades (Empregados 
e Trabalhadores dos 

Prestadores de Serviços)

Desempenho de Segurança 
Global Total de Incidentes 

Registados1

Desempenho de Segurança 
Global – Total de Índice de In-
cidentes Registados (TRIR) 1,2

Derrames Globais – 
Número3

Lixo e Detritos 
Marinhos4

2013 0 0 0.34 0 4

2014 0 3 0.62 1† 0

INDICADORES DE DESEMPENHO DE HSSE 
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» Conselho de Administração
» Programa de Aderência
» Negociar pautando-se pela Ética
» Educação e Formação

NOSSO COMPROMISSO COM  
GOVERNAÇÃO E ÉTICA
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GOVERNAÇÃO  
E ÉTICA 

O modelo de governação da Cobalt é projetado para melhorar a nossa capacidade 
de prosseguir os objectivos críticos para a exploração de energia e desenvolvi-
mento e para garantir a contínua responsabilização e transparência devida aos 
acionistas. Estamos empenhados em conduzir nossos negócios de uma forma 
segura, responsável e transparente, mantendo o cumprimento de todos os  
requisitos legais e regulamentares.

GOVERNAÇÃO GOVERNAÇÃO GOVERNAÇÃO 
E ÉTICA E ÉTICA E ÉTICA 
GOVERNAÇÃO 
E ÉTICA 
GOVERNAÇÃO GOVERNAÇÃO GOVERNAÇÃO 
E ÉTICA 
GOVERNAÇÃO 
E ÉTICA 
GOVERNAÇÃO 
E ÉTICA 
GOVERNAÇÃO GOVERNAÇÃO GOVERNAÇÃO 
E ÉTICA 
GOVERNAÇÃO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
E COMISSÕES 

Sr. Myles W. Scoggins 
Presidente da Escola 
Colorado School of Mines 
1,3

Sr. D. Jeª van 
Steenbergen 
Co-fundador e Parceiro 
da KERN Partners 
2

Sr. William P. Utt 
Ex-Presidente da KBR, Inc.  
3

Sr. Martin H. Young, Jr.  
Ex-VP Senior e Director 
Financeiro da Falcon 
Seaboard Diversified, Inc.
1,2

Sr. Joseph H. Bryant  
PCA e Presidente da 
Cobalt International 
Energy, Inc.

Sr. Jack E. Golden 
Ex-VP do Grupo - 
Exploração e Produção 
para a BP 
1,2

Sra. Kay Bailey 
Hutchison 
Ex-Senadora dos EUA
3

Sr. Kenneth W. Moore 
Director geral da First 
Reserve Corporation 
3

Sr. Jon A. Marshall  
Ex-Presidente da 
GlobalSantaFe 
Corporation
1,2

1  Comissão de Auditoria

2  Comissão de 
Remuneração

3  Comissão de Nomeação 
e de Governação 
Corporativa
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Conselho de Administração (CA)
O nosso CA é responsável perante os accionistas da Cobalt 
pela supervisão da Empresa e segue os procedimentos e 
normas estabelecidos nos regulamentos, no Código de Ética 
e Conduta Empresarial e nas Diretrizes de Governação 
Corporativa.

Comissão do CA e Atividades
O CA subdivide-se em três Comissões: Comissão de 
Auditoria, Comissão de Remuneração, e a Comissão de 
Nomeação e de Governação Corporativa.

O Papel do CA na Supervisão de Risco
A Direcção utiliza um processo de Gestão de Risco 
Empresarial (“ERM”) que auxilia o CA na Supervisão de 
riscos. A Direcção é também responsável pela gestão 
diária de riscos e pela realização de uma avaliação de 
riscos anual dos negócios da empresa. O processo de 
avaliação de riscos é de âmbito global, identifica e avalia 
os mesmos, aplica medidas para reduzir e gerir os riscos 
financeiros, operacionais ou estratégicos.

Essa avaliação de risco anual é atualizada regularmente 
pela Direcção e revista trimestralmente pelo CA. Além 
disso, cada uma das Comissões do CA encarrega-se do 
acompanhamento dos riscos específicos aplicáveis à 
respectiva Comissão. As idéias provenientes da análise 
dessas Comissões são discutidas na reunião Geral do CA.

Programa de Conformidade
A Cobalt desenvolveu um Programa de Conformidade 
abrangente para estabelecer princípios de Ética e 
Conduta Empresarial a serem cumpridos pela Empresa e 
o pessoal trabalhador. 

Política Anticorrupção e seu Cumprimento 
Essa política foi criada para assegurar o cumprimento 
com as mais recentes disposições Anti-suborno e de 
manutenção de registros e informação impostas pela Lei 
Norte Americana contra Práticas Corruptas no Exterior 
dos EUA de 1977 (“Foreign Corrupt Practices Act of 
1977”), abreviadamente FCPA, os princípios estabelecidos 
na Organização para a Cooperação Económica e na 
Convenção de Desenvolvimento e Combate a Suborno 
de Funcionários Públicos quando no Estrangeiro realizam 
Transacções Comerciais Internacionais, a Convenção 
Anticorrupção das Nações Unidas e toda a legislação 
Anticorrupção e Antisuborno aplicável à Cobalt.

A política de Conformidade Anticorrupção da Cobalt 
oferece ao seu pessoal e representantes as ferramentas 
e os recursos necessários para permitir conformidade 
total da Cobalt. Essa política está à disposição de do 
pessoal da Cobalt, como parte da formação obrigatória, 
na Intranet. Existem também manuais disponíveis a partir 
dos Departamentos de Recursos Humanos e do Departa-
mento Jurídico.

GOVERNAÇÃO E ÉTICA GOVERNAÇÃO E ÉTICA GOVERNAÇÃO E ÉTICA GOVERNAÇÃO E ÉTICA 
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COMISSÃO DE AUDITORIA:
•  Aprovar e manter os auditores indepen-

dentes para realizarem a auditoria anual 
dos livros e registos contabilísticos

•  Rever o âmbito proposto e os resultados  
da auditoria

•  Rever e pré-aprovar a auditoria dos audi-
tores independentes e dos serviços não 
auditados

•  Aprovar os honorários de auditoria a  
serem pago

•  Rever os mecanismos de controlo das fi-
nanças e da contabilidade com os auditores 
independentes e com o nosso pessoal da 
área de finanças e contabilidade

•  Rever e aprovar as transações entre nós e 
os nossos diretores, funcionários e afiliados;

•  Reconhecer e evitar serviços não-auditados 
proibidos

•  Estabelecer procedimentos para 
reclamações recebidas incluindo as 
relacionadas com a contabilidade

•  Rever os nossos princípios e prácticas  
no que diz respeito à avaliação e gestão  
de risco

• Supervisionar os programas anticorrupção
•  Supervisionar as políticas de recursos e de 

reservas
•  Aprovar qualquer atividade financeira 

relacionada com responsabilidade fora do 
balanço

• Supervisionar e gerir riscos de fraude
•  Supervisionar o nosso processo de gestão 

de risco corporativo
•  Supervisionar as funções de auditoria 

interna
•  Preparar o relatório da Comissão de Audito-

ria como exigido pela SEC para ser incluído 
na declaração anual de aprovação

COMISSÃO DE REMUNERAÇÃO:
•  Rever, avaliar e determinar a filosofia de 

remuneração estabelecida de gestão, 
incluindo a remuneração do nosso  
Presidente

•  Estabelecer políticas de remuneração 
capazes de atrair e reter pessoas com 
muito talento, compensar o desempenho 
individual e atingir os nossos objectivos 
financeiros

•  Administrar os nossos planos de incentivo 
de “stock”

• Avaliar a independência dos consultores
•  Rever o plano de sucessão periodicamente
•  Preparar o relatório da Comissão de  

Remuneração como exigido pela SEC  
para ser incluído na declaração anual  
de aprovação 

COMISSÃO DE NOMEAÇÃO E  
GOVERNAÇÃO CORPORATIVA: 
•  Identificar e nomear membros para eleição 

do Conselho
•  Desenvolver e recomendar ao Conselho 

os princípios de governação corporativa 
aplicável Cobalt

•  Rever as propostas dos accionistas 
para inclusão na declaração annual de 
aprovação

•  Supervisionar a avaliação do Conselho e 
da Direcção

AUTORIZAÇÃOAS COMISSÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESTÃO AUTORIZADAS A:
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GOVERNAÇÃO E ÉTICA GOVERNAÇÃO E ÉTICA GOVERNAÇÃO E ÉTICA GOVERNAÇÃO E ÉTICA 

Devida Diligência 
A Cobalt regularmente aplica a devida diligência a terceiros, 
ex. fornecedores e outras empresas com as quais negoceia. 
Para além disso, a Cobalt solicita por escrito a confirmação 
da conformidade com as Leis Anticorrupção e os documen-
tos relevantes nomeadamente, o relatório de devida 
diligência e os certificados de conformidade que ficam 
arquivados no Departamento Jurídico. 

Para “joint ventures” internacionais, a política da Cobalt é a 
de realizar uma análise do/s possível/eis parceiro/parceiros 
da “joint venture” para determinar a reputação, beneficiários, 
capacidade professional e experiência, posição financeira e 
credibilidade, bem como o histórico de conformidade com as 
leis Anticorrupção aplicáveis. 

Sanções Americanas e Controlo de Exportação 
Para garantir conformidade com as sanções comerciais dos 
EUA, A Cobalt desenvolveu uma Política específica de 
Sanções Americanas e Política de Controlo de Exportação. 
Essa política é aplicável a todo o pessoal da Cobalt e foi 
especialmente desenvolvida para ajudar a identificar as 
transacções que envolvem um país ou uma entidade 
sancionadas.

Programa de Divulgação de Informação 
Todos na Cobalt partilham a responsabilidade comum de 
agir de acordo com a lei e a ética, sendo assim, a nossa 
empresa criou uma cultura de honestidade e integridade na 
expectativa de que todo o pessoal ou representante da 
Cobalt deve divulgar de imediato ao Oficial de Conformidade 
da Cobalt, qualquer informação, conhecimento ou suspeita 
de potencial violação das Leis Anticorrupção aplicáveis ou 
violação da política ou do Programa de Conformidade. 

Existem várias maneiras de prestar informação ex. pessoal-
mente, através do Departamento Legal ou Oficial de 
Conformidade; de forma anónima utilizando a linha telefónica 
dedicada ao Programa de Conformidade, (800) 338-9088; 
ou por meio do sistema de envio electrónico na página: 
www.cobalt.silentwhistle.com.

A Comissão de Auditoria da Cobalt estabeleceu esses 
sistemas confidenciais de divulgação de informação para a 
recepção, retenção e tratamento de problemas, assuntos ou 
preocupações relacionados com a contabilidade, controlos 
de contabilidade interna ou assuntos de auditoria; o nosso 
Código de Ética e Conduta Empresarial e outras políticas da 
Empresa; não conformidade com leis; ou qualquer outra 
informação divulgada. Não existem represálias pela entrega 
de informação/dados apresentados na boa-fé e razoavel-
mente credíveis. 
 
Aplicação de Ética à Negócios
Esforçamo-nos para estabelecer uma cultura de honesti-
dade, responsabilização e compromisso com o mais elevado 
nível de ética nos negócios, que se reflete em toda a  
 

actividade empresarial e na nossa relação com os accionis-
tas, empregados, clientes, parceiros, competidores, governo 
e público. 

Código de Ética e Conduta Empresarial 
A Cobalt está fortemente engajada em negociar com 
honestidade, integridade e em conformidade total com as 
leis aplicáveis, regras e regulamentos. O nosso Código de 
Ética e Conduta Empresarial foi adoptado pelo nosso 
Conselho de Administração e sumariza as normas que 
regem as nossas acções.

Política “Insider Trading”
A Cobalt vale-se da Política “Insider Trading” que se alinha 
rigorosamente com as leis de segurança Federal dos EUA e 
directrizes da Comissão Securities and Exchange Commis-
sion (“SEC”). A proibição de negociar com base em infor-
mação privilegiada (Insider trading) aplica-se aos directores, 
funcionários e empregados ou qualquer pessoa com acesso 
a tal informação e também aos empregados da Cobalt nos 
EUA ou fora e as subsidiárias. 

Auditoria e Transparência
Teste e análise das transações, livros, registros e contas da 
Cobalt por possível violação da Política Anticorrupção ou do 
Programa de Conformidade fazem parte do processo de 
auditoria de rotina da Cobalt. Para além disso, o nosso 
Director de Conformidade em consulta com o nosso 
Controlador e pessoal da Cobalt que exerce funções de 
auditoria, pode realizar uma inspecção especial às prácticas 
de conformidade da Cobalt e os resultados das actividades 
de auditoria são comunicadas à Comissão de Auditoria.

Política de Transacções “ Related Party”
A Cobalt adoptou um conjunto de políticas de transacções 
com Parte Associada (Related Party) que estabelecem os 
procedimentos apropriados para a divulgação, aprovação e 
resolução de quaisquer conflitos de interesse. Essas políticas 
estipulam que todas as transacções com parte associada, 
incluindo quaisquer empréstimos entre a Cobalt, nossos 
principais accionistas e afiliados, devem ser aprovados pela 
Comissão de Governação Corporativa, depois de consider-
ados todos os factos e circunstâncias relevantes. 

Educação e Formação 
É obrigatório aos empregados recém-admitidos à Cobalt, 
prestadores de serviços internos e destacados a participação 
na apresentação/formação anticorrupção da Cobalt e ideal-
mente durante o período em que começam a exercer o cargo. 

Para além disso, a participação em apresentação/formação 
anticorrupção é realizada pelo menos uma vez por ano 
com participação de todos os empregados, prestadores 
de serviços internos e destacados da Cobalt enquanto ao 
Oficial de Conformidade da Cobalt é exigido anualmente a 
participação em pelo menos um curso de educação contínua 
anual sobre Conformidade Anticorrupção.



» Engajamento com a Comunidade
» Criação de Programas Orientados para Resultados
» Intervenção na Comunidade
» Crescimento e Oportunidades Iguais

NOSSO COMPROMISSO COM AS COMUNIDADES
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NOSSAS  
COMUNIDADES 
NOSSAS NOSSAS NOSSAS 
COMUNIDADES COMUNIDADESCOMUNIDADES COMUNIDADES

Continuamos a desenvolver e incentivar relações fortes com os nossos 
parceiros, prestadores de serviços, accionistas e comunidades para con-
tribuir através de iniciativas na educação a nível doméstico e internacional. 
Concentramo-nos em programas de educação associados a Ciência,  
Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) e programas de saúde e 
bem-estar e outras iniciativas comunitárias bem selecionadas.

Engajamento com a Comunidade
Relações sólidas com as comunidades e accionistas são 
importantes para o nosso êxito e o engajamento dos 
accionistas representam um aspecto importante do  
nossso modelo de negócios. O estabelecimento de 
relações com as comunidades, empregados, oficiais do 
governo, parceiros da indústria, prestadores de serviços e 
investidores ajuda-nos a dar melhor resposta a questões, 
preocupações e de uma forma geral melhorar o nosso 
impacto. 

Em Agosto, a Cobalt completou o processo de avaliação 
de impacto e desenvolveu o relatório de Avaliação de 
Impacto Ambiental exigido para a obtenção da licença 
ambiental para o Bloco 21 e o projeto Cameia. Por meio de 
um engajamento com os accionistas e pesquisa alargada a 
Cobalt avalia todos os aspectos das operações de 
desenvolvimento e o potencial impacto das mesmas no 
meio ambiente físico, biológico e sócio-económico. Como 
resultado desses estudos desenvolvemos um conjunto 
específico de princípios internos e padrões especifica-
mente destinados para o projecto Cameia em Angola, 
incluindo um processo alargado de Engajamento com os 
Accionistas e Mecanismos de Reclamação múltipla para 
apresentar comentários e preocupações. 

Criação de Programas Orientados para Resultados 
Actuando com foco permite-nos ser selectivos no 
desenvolvimento e execução das iniciativas comunitárias 
para assegurar a criação de valor através de parcerias 
estratégicas valiosas e investimento devidamente 
dimensionado. O nosso objectivo é o de expandir os 

investimentos já existentes nos sectores doméstico e 
internacional a fim de criar programas orientados para 
resultados, com propósito e sustentáveis. 

A medida que conhecemos melhor as necessidades de 
Angola, alargaremos os nossos programas a fim de criar a 
capacidade de recursos humanos e contribuir positiva-
mente para o objectivo de Angola de aumento das 
competências técnicas e conhecimentos exigido pela 
indústria petrolífera no o´shore. 

Comprometemo-nos a encontrar soluções sustentáveis e 
continuaremos com esse processo engajando-nos no 
diálogo aberto com o Governo de Angola e a Sonangol 
para melhor entender as necessidades de educação de 
Angola. No desenvolvimento do relacionamento, da 
pesquisa e das parcerias selectivas com organizações 
estabelecidas, alcançaremos o objectivo da criação de 
programas orientados para resultados. 

O estabelecimento de relações com as comunidades, empregados, 
oficiais do governo, parceiros, prestadores de serviços e investidores 
ajuda-nos a dar melhor resposta a questões, preocupações e de uma 

forma geral melhorar o nosso impacto.
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INTERVENÇÃO 
COMUNITÁRIA

Desafio de Caridade da Cobalt (Cobalt Charity Challenge)

O primeiro Cobalt Charity Challenge contou com pessoal 
da Cobalt e seus familiares a juntarem-se e participarem 
na marcha/corrida Katy Texas para recolher fundos e dar a 
conhecer quatro organizações de caridade.

Com 38 participantes, o Cobalt Charity Challenge terminou 
com uma corrida no Domingo, dia 2 Novembro 2014 e assim 
recolheu-se mais de $40,000 para as organizações de 
caridade CanCare (2), Cherish Our Children International (3), 
Make-a-Wish [Texas, Gulf Coast e Louisiana] e (4) o O´shore 
Energy Center (5). 
 

Programa “Angel Tree” da Cobalt
A Cobalt criou parceria com a Escola “The Rice 
School/La Escuela Rice”, que participa do Programa 
STEM e alberga o programa do HISD de Tecnologia e 
Espanhol. Os alunos escreveram cartas para solicitar 
ofertas e o programa Angel Tree da Cobalt materi-
alizou esses desejos para o grupo de estudantes da 
3ra classe (1). 

2

4

3

5

1
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Educação

Intervenção Comunitária
A Cobalt concentra-se nas oportunidades que criarão 
uma nova geração de talento e de incentivo do conheci-
mento da indústria, que maximizam o pessoal altamente 
experiente e diversificado da Cobalt e alinha-os aos 
nossos compromissos de RSC. Em 2014 os empregados 
da Cobalt entusiasticamente disponibilizaram o seu 
tempo e recursos para várias iniciativas comunitárias a fim 
de melhorar a vida de nossos amigos e vizinhos.

Alargando a nossa Intervenção Comunitária 
Para ir de encontro e dar seguimento aos nossos 
objectivos de intervenção comunitária, achamos ser 
importante capitalizar na experiência da nossa força de 
trabalho e envolver familiares e amigos. Como resultado, 
desenvolvemos planos para a implementação de mais 
iniciativas, que incluem oportunidades de voluntariado 
adicional para os empregados tendo em atenção as áreas 
críticas de Educação, Saúde e Bem-estar.

Crescimento e Oportunidades de Educação
A Cobalt compromete-se a desenvolver uma nova 
geração de pessoas com talentos através do incentivo do 
conhecimento, oportunidades e bolsas de estudo para 
aqueles que de outra forma não teriam exposição a nossa 
indústria. 

Como parte do nosso Contrato de Partilha de Produção 
para o Bloco 20 no o´shore de Angola e do nosso 
Contrato de Serviços com Risco para os Blocos 9 e 21 no 
o´shore de Angola, financiamos projectos sociais em 
Angola, que incluem bolsas de estudo para cidadãos 
Angolanos e o Centro de Pesquisa e Tecnologia da 
Sonangol. 

O programa de bolsas para Angola da Cobalt é gerido 
pelos Serviços de Gestão da África Ocidental – Houston 
(WAMS), uma empresa de gestão de bolsas de estudo 
que supervisiona programas de bolsas para os titulares 
de bolsas de estudo da Sonangol. Por meio da WAMS, a 
Cobalt oferece bolsas de estudo para estudantes 
Angolanos selecionados pela Sonangol que seguirão os 
estudos de formação superior em universidades 
Americanas como a Universidade de Houston, 
Universidade da Carolina do Sul e a Universidade do 
Texas em Santo António. As áreas de estudo incluem 
Administração de Empresas, Engenharia de 
Computadores, Engenharia de Petróleo, Engenharia 
Eléctrica, Engenharia Mecânica e Economia. 

Na América, a nossa intenção é também a de produzir o 
mesmo impacto duradouro na comunidade e para tal 
estabelecemos parcerias com as Academias de Petróleo 
IPAA / PESA que são parte da escola distrital “Houston 
Independent School District”, onde representantes nosso 
participam como palestrante no programa “Guest 
Speaker Career Series” e oferecem oportunidades de 
estudo para estudantes da escola secundária. Para além 
disso, estamos a avaliar programas pós aulas relaciona-
dos com Engenharia e Tecnologia que permitirá ao 
pessoal da Cobalt partilhar conhecimento técnico com 
estudantes do nível médio com a assistência contínua  
de mentores.

INVESTIMENTOS SOCIAIS EM ANGOLA: COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO

NOSSAS COMUNIDADES NOSSAS COMUNIDADES NOSSAS COMUNIDADES NOSSAS COMUNIDADES 

2014 2013

Bolsas de Estudo  $ 709,895  $ 482,155 

Contribuições para o Centro de Pesquisa  
e Tecnologia da Sonangol $ 42,855,000  $ 42,855,000



»  Recrutamento e Retenção de Pessoal
»  Recompensa Total
»  Contratação local, Diversidade e Oportunidades  

Iguais de Emprego
»  Oportunidades Profissionais

NOSSO COMPROMISSO COM AS PESSOAS 



21Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 2014

NOSSO 
PESSOAL 
NOSSO NOSSO NOSSO 
PESSOAL PESSOALPESSOAL 

A nossa força de trabalho com cerca de 340 profissionais altamente 
especializados (aproximadamente 60% de empregados e 40% de pessoal 
contratado) nos EUA e na África Ocidental tem em média mais de 25 anos 
de experiência em exploração, desenvolvimento e produção petrolífera.  

Os membros da nossa equipa de direcção negociaram 
globalmente acordos comerciais significativos, realçando 
a capacidade da Cobalt de competir e de produzir 
resultados.

A direcção da Cobalt e o seu pessoal possui um historial 
comprovado e diferenciado de participação com êxito 
nos maiores projectos da indústria no mundo nas duas 
últimas décadas. Desempenhamos papéis-chave nas 
maiores descobertas do o´shore bem como em levar do 
desenvolvimento à produção esses grandes projectos de 
hidrocarbonetos.

O nosso pessoal combina os melhores dados e tecnolo-
gia com perícia e o conhecimento colectivo necessários 
para localizar as melhores oportunidades futuras e 
reduzir o tempo gasto com cada ciclo de cada fase do 
processo de exploração, avaliação, desenvolvimento  
e produção.

Recrutamento e Retenção
Abraçamos uma cultura de oportunidade onde desem-
penho excepcional guiado por nossos valores essenciais, 
produzem resultados excelentes e uma experiência 
professional gratificante.

Na Cobalt, o nosso pessoal é de importância vital para 
nós. Por toda a empresa, a nossa cultura avança e 
encoraja a criação de um espírito de empreendedorismo. 
Indivíduos vêm ter connosco procurando a oportunidade 
de trabalhar para uma empresa motivada, bem direccio-
nada, com uma visão clara e um modelo de negócios que 
nos permite fazer o que fazemos melhor: encontrar, 
desenvolver e produzir hidrocarbonetos de forma a gerar 
mais-valia. Atrair pessoas talentosas e diversas continua 

sendo o nosso mais importante objectivo estratégico – 
fundamental na criação da nossa visão de tornarmo-nos 
em Uma das Empresas de E&P das Mais Respeitadas  
do Mundo.

Sabemos que com pessoas extraordinárias realizamos 
coisas extraordinárias. A equipa da Cobalt incorpora 
profissionais altamente experientes tais como geocientis-
tas, engenheiros, profissionais de negócios e técnicos, 
liderados pela equipa de direcção detentora de êxito 
comprovado.

“Ao juntar-se à Cobalt, os seus pensamentos, opiniões 

e ideas são valorizados e abertamente aceites e você 

se sentirá inspirado pela prestação das pessoas com 

as quais trabalha diariamente. Sim, a Cobalt possui 

tecnologia avançada, acesso a dados sísmicos e um 

modelo empresarial bem definido, mas tenho a certeza absoluta que o 

pessoal da Cobalt é a razão principal do seu sucesso até a data e a chave 

para o êxito da empresa no futuro. Todo aquele que se junta a Cobalt faz 

parte da realização de algo verdadeiramente excepcional.”  
— Sra. Wanda Lewis, VP dos Recursos Humanaos 
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A nossa força de trabalho cresceu 
460% desde 2010 e em muito 
melhorou o nosso conhecimento 
global em Houston, Luanda e no 
o´shore. Desimpedida da burocracia 
das grandes empresas e com 
profissionais altamente experientes a 
Cobalt consegue competir com 
algumas das maiores empresas de 
E&P em bacias hidrográficas de 
grande desafio tecnológico.

Recompensa Total
A abordagem da Cobalt sobre 
remuneração e benefícios está 
concebida para atrair, manter e 
motivar uma força de trabalho 
talentosa que produz um desempenho 
excepcional na obtenção das estraté-
gias e objectivos da Cobalt. A aborda-
gem da Cobalt sobre recompensa total 
está competitivamente acima da média 
quando analisadas as comparações 
relevantes do mercado na indústria e 
está alinhada as prácticas de Recom-
pensa Total estabelecidas nos EUA. 
Para os nossos empregados baseados 
nos EUA, o Pacote de Recompensa 
Total é composto do salário básico, 
bónus, benefícios e Plano de Incentivo 
a Longo Prazo (LTIP). Para os nossos 
colegas Angolanos a Cobalt oferece programas de 
remuneração generosos alinhados a Lei Geral do  
Trabalho em Angola para ajudar na prosperidade dos 
nosssos colegas. 

Remuneração
O nosso programa de remuneração está desenhado para 
atrair e reter indivíduos altamente experientes que têm 
oportunidades similares nas empresas já estabelecidas na 
indústria a mais tempo, bem como motivar e recom-
pensá-los pela execução com êxito do plano de negócios 
da empresa. Actualmente temos um programa de remuner-
ação baseado no Mercado, em que analisamos os nossos 
programas de remuneração para profissões relevantes 
através de pesquisas de remuneração comparando assim 
as nossas vagas de emprego a empregos similares das 
empresas na indústria. 

No início de cada ano os executivos da Cobalt desen-
volvem os Indicadores de Desempenho Chave (KPIs) 
considerados críticos para o nosso sucesso e esses são 
aprovados pelo Conselho de Administração. Após a 
aprovação dos KPIs, os mesmos são comunicados a toda 
organização para garantir que toda a equipa e cada 
indivíduo entende quais são e estabelecem-se objectivos 

NOSSO PESSOAL NOSSO PESSOAL NOSSO PESSOAL NOSSO PESSOAL 

Sede em Houston

Escritório em Luanda

que auxiliam na obtenção dos KPIs. No início do ano 
seguinte, o Conselho avalia o desempenho da organização 
em termos de KPIs para determinar o nível de pagamento 
de bónus para a organização. Em sumário, o Conselho 
determina o fundo de bónus baseado no nível de desem-
penho quando comparado aos KPIs. 

Contratamos exímios profissionais esperando deles 
desempenho de nível superior e de igual modo compensa-
mos de acordo com as contribuições de cada um. Um factor 
crítico na manutenção de remuneração competitiva é 
efectuada por meio do processo de gestão de desempen-
ho, que permite que o desempenho extraordinário de um 
indivíduo possa ser recompensado em alinhamento com o 
impacto individual do empregado no êxito da Cobalt.

O processo de gestão de desempenho inicia quando cada 
indivíduo entende os KPIs anuais da Cobalt e então, com o 
apoio do seu supervisor, estabelece metas adequadas.  
Os os objectivos individuais são alinhados a obtenção  
de metas da equipa que em conjunto conseguirá obter  
os KPIs da Cobalt. Os empregados estabelecem metas 
individuais e acertam as mesmas com os supervisores em 
Março. No meio do ano, os empregados têm um encontro 
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Desempenho

com o supervisor para se efectuar a verificação do 
desempenho, validar os resultados se até então estão a 
seguir a meta e confirmar ou ajustar as prioridades para a 
segunda metade do ano. Finalmente, no final do ano, cada 
empregado, com a opinião do supervisor, sumariza o que 
foi apresentado durante o ano. 

A medida que cresce o nosso negócio aumenta o desen-
volvimento de competências e de formação contínua para 
os nossos empregados baseados em Angola e nos EUA. 
Comprometemo-nos a investir no desenvolvimento dos 
empregados através de planos de formação progressiva 
anuais que são desenvolvidos, implementados e os 
resultados quantificados. Quando os nossos accionistas 
beneficiam, os nossos empregados também beneficiam. 

Benefícios
A Cobalt entende a importância da manutenção e melhoria 
da saúde dos nossos empregados e seus familiars por isso 
oferecemos vários benefícios. Participantes eleitos no 
plano de saúde e bem-estar da Cobalt têm a oportunidade 
de usufruir de seguro alargado de saúde e benefícios de 
protecção de rendimento, que pode incluir:
» Assistência Médico-medicamentosa
» Dentista
» Oftalmologia
» Contas de despesas flexiveis 
» Contas de Poupança para a Sáude

» Seguro de vida voluntário e básico
» Morte acidental e perda pessoal (AD&PL), 
» Benefícios por deficiência física a curto e longo prazo 
» Programa de assistência ao empregado 
» Uma gama de benefícios voluntários adicionais

Encoraja-se aos empregados a selecionar os benefícios 
que melhor se ajustam ao seu estilo de vida e as necessi-
dades individuais ou familiares.

Contratação Local, Diversidade e Oportunidades  
Iguais de Emprego
Como empregador de oportunidades iguais a Cobalt é 
contra a discriminação de pessoas baseada em raça, cor, 
credo, religião, sexo, gestação, nacionalidade, deficiência 
física, idade, informação genética, orientação sexual, 
condição de veterano, ou qualquer outra característica 
protegida pelo estado, federação ou lei local. A Cobalt 
oferece igualdade de oportunidades no emprego e 
oportunidades de progressão para todos os funcionários 
baseada no mérito, qualificações e competência. Mante-
mo-nos firmes no compromisso com o progresso da 
Angolanização e implementação de uma procura global 
activa e diversificada de nacionais talentosos. 

A Cobalt cumpre plenamente com a Lei dos Americanos 
com Deficiências (ADA), a Lei Estadual ou Local Aplicável e 
a Lei do Trabalho de Angola para garantir a igualdade de 

Planificação 
»  Objectivos alinhados com  

as metas da Empresa

» Progresso pessoal

Gratificante 
»  Revisão da recompensa 

individual (salário base, 
bónus e capital) 

»  Oportunidades de 
progressão de carreira

Controlo, Medição e 
Avaliação 

»  Revisão individual 
periódica
 – Meados do ano
 – Anual

» Avaliar desempenho

»  Revisão do progresso 
pessoal

»  Planos para melhoria  
de desempenho

DesempenhoDesempenhoDesempenhoDesempenho
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Planificação Controlo, medição e “feedback” Avaliação Gratificante

NOSSO PESSOAL NOSSO PESSOAL NOSSO PESSOAL NOSSO PESSOAL 

Gestão de  
desempenho  

individual
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Força de trabalho

205 130
DADOS DA FORÇA DE TRABALHO DA COBALT EM 2014

NOSSO PESSOAL NOSSO PESSOAL NOSSO PESSOAL NOSSO PESSOAL 

Empregados  
(61% da força de trabalho)

Prestadores de  
Serviços/Destacados 

(39% da força de trabalho)

48 
  79%

Angolanos

13 
  21%

Expatriados/ 
Em rotação 

61

Baseados em Angola

42%

Mulheres

0%

Mulheres

144 
Basedos nos EUA†

33%

Mulheres

61

Prestadores de
Serviços Baseados 

em Angola

123 
Empregados Baseados 
em Angola, Prestadores 
de Serviços e Destacados 

212 
Empregados Baseados 
nos EUA†, Prestadores de 
Serviços e Destacados 

Força de Trabalho Total 
da Cobalt em 2014

1

Funcionários da 
Sonangol baseados 

em Angola 

55

Prestadores de
Serviços Baseados 

nos EUA

13

Funcionários da 
Sonangol Baseados 

nos EUA

335
Dados da Força de Trabalho da  

Cobalt em 2014

†  Continuamos firmes com o nosso compromisso com o progresso da Angolanização e a procura global, diversificada e activa de 
nacionais talentosos. 

* * Expatriados dos EUA estão incluídos no Nº dos EUA, independentemente de onde se basea o local de trabalho. Outros expatriados estão 
incluídos no Nº de Angola.

ESTATÍSTICA DE EMPREGADOS NOS EUA† 

 Mulheres Minoria

Executivos 18.18% 0%

Directores e Sub-Directores  19.05% 14.29%

Profissionais 32.69% 22.12%

Assistência Administrativa 100.0% 14.29%

TOTAL 32.87% 18.88%

ESTATÍSTICA DA FAIXA ETÁRIA DOS EMPREGADOS** 

 Angola EUA Total

Menos de 30 9 3 12

30-50 36 68 104

51 e acima 5 84 89

TOTAL 50 155 205

+ =

ESTATÍSTICA DA FAIXA ETÁRIA DOS EMPREGADOS** 

212
Empregados Baseados 
nos EUA†nos EUA†nos EUA , Prestadores de 
Serviços e Destacados 
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oportunidades de emprego para profissionais qualificados. 
A Política da Cobalt de Igualdade de Oportunidades de 
Emprego e da Diversidade tem o total apoio da Direcção 
da Cobalt, incluindo o Presidente e Diretor Executivo. 
Apesar de não participarmos em Acordos Colectivos de 
Trabalho, a Cobalt procura ter uma força de trabalho que 
reflecte claramente os mercados em que operamos.

Oportunidades de Carreira Profissional
Muitos dos nossos funcionários estão envolvidos 
activamente com universidades locais como um meio  
de promover e manter uma ligação com os alunos que  
se interessam pela indústria de Petróleo e Gás. Com  
tal ligação e mesmo na ausência de um programa de 

estágio, temos sido capazes de conceder oportunidades 
de estágio para os alunos, como meio de explorar o 
interesse deles pela indústria.

A Cobalt estabeleceu parceria com as Academias de 
Petróleo IPAA/PESA, que são parte da escola distrital 
“Houston Independent School District”, para participar nos 
programas STEM direcionados para estudantes do ensino 
secundário. Além disso, a Cobalt patrocina e supervisiona 
alunos envolvidos no “All-Earth EcoBot Challenge” que é 
um programa de engenharia e tecnologia após as aulas na 
região de Houston.

NOSSO PESSOAL NOSSO PESSOAL NOSSO PESSOAL NOSSO PESSOAL 

Palestra/Série de Oradores 

 

“É fundamental que os jovens, incluindo as jovens e as minorias, sejam encorajados a 

considerar as muitas e diversas oportunidades de carreira que a nossa indústria oferece, 

preparando-se assim para agarrar essas oportunidades promissoras de carreira. Essa 

indústria oferece um emprego promissor para o futuro e é importante para todos que 

partilhemos essa mensagem.” 

— Sra. Lynne Hackedorn, VP de Governação e Assuntos Públicos

Sr. Jim Geary, Geólogo Sénior da Cobalt para a Exploração na África 
Ocidental como palestrante em uma apresentação aos calouros da 
Academia Westside como parte do programa “IPAA / PESA Guest 
Speaker Career Series”.

Sr. James Painter, VP Executivo, numa 
palestra com alunos calouros da 
Academia “IPAA/PESA Milby Academy”.
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ÁREAS DE OPERAÇÃO 

RETRATO  
OPERACIONAL

ANGOLA

Três Blocos operados em Angola com  
40% de Interesse Participativo (IP)

»  Projecto Cameia: espera-se pela 
aprovação oficial do projecto em 2015 e o 
início de produção em 2018 

»  Descoberta Orca: Essa descoberta de 2014 
é a nossa maior descoberta em Angola 
até a data e é também a maior descobera 
petrolífera em Angola; perfuração de 
avaliação continuará em 2015

»  Descoberta Bicuar: Descoberta 
significativa de 2014 tendo os resultados 
obtidos do poço confirmado a primeira 
descoberta de hidrocarbonetos móveis 
testados no intervalo geológico Syn-rift do 
Pré-sal no o£shore de Angola

Ao concentrarmo-nos apenas em algumas bacias hidrográficas críticas de 
águas profundas resultou num sucesso de perfuração sem precedentes 
nas áreas essenciais da empresa. Esse “pioneirismo” levou à obtenção de 
concessões e licenças territoriais, colocando a Cobalt em concorrência 
com as maiores companhias petrolíferas do mundo. 

GOLFO DO MÉXICO

A Cobalt possui Interesses Participativos 
em mais de 266 Blocos, representando 
aproximadamente 1.5 milhões de acres  
(250 acres= 1km2; 1acre=0.004km2)  
em bruto (0.8 milhões de acres líquido); 
Operador designado de 238 desses  
Blocos (aproximadamente 89% da  
área em acres arrendados a Cobalt) 

»  Projecto Heidelberg: oficialmente aprovado 
em meados de 2013; o desenvolvimento 
do campo está a progredir e o Operador 
Anadarko Petroleum Corporation, prevê 
o início de produção e de receitas para a 
primeira metade de 2016 

»  Projecto Shenandoah: Primeiro Poço 
de Avaliação encontrou uma coluna de 
petróleo de 1000 pés; participou num 
segundo poço de avaliação

»   Projecto North Platte: Descoberta de Poço 
com acima de 550 pés de produção líquida; 
tem planificada a perfuração inicial do Poço 
de Avaliação para 2015, utilizando para o 
efeito a embarcação “Rowan Reliance”

»  “2014 Central GOM Lease Sale”: Participou 
na venda de licenças “Central GOM Lease 
Sale 231” no Golfo do México tendo sido o 
maior licitante nas 44 das 46 propostas

GABÃO

Um bloco não operado no Gabão  
com 21.25% de IP

»  Bloco Diaba: Continua a aquisição 
de pesquissa sísmica 3D significativa: 
potencial para perfuração adicional 
em 2016
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Nossas operações de nível mundial  
são possíveis definindo metas elevadas, obtendo 
excelente desempenho e cumprindo com as nossas 
promessas. Na Cobalt acreditamos que o máximo valor 
para o acionista é criado com a broca de perfuração. Dito 
de maneira simples, queremos ser os primeiros a recon-
hecer novos “plays” de exploração em águas profundas, 
adquirir áreas importantes e em seguida, prosseguir 
com o trabalho detalhado de exploração que culmina na 
perfuração de poços de exploração. Não há atalhos neste 
processo. É preciso visão, confiança e disciplina para 
definir um rumo para poços que não estarão no programa 
de perfuração durante anos.

Em 2014 estabelecemos os alicerces para a nossa próxi-
ma onda de exploração de prospectos que maturarão no 
final da presente década. Estamos avaliando activamente 
as oportunidades de exploração no mundo, que estão 
alinhadas com nossos pontos nomeadamente, potencial 
elevado, mais-valia, exploração em águas profundas para 
descoberta de petróleo.

Nosso desempenho de classe mundial  
significa que alcançamos mais, com menos capital, sem 
nunca comprometer a segurança ou as normas ambien-
tais. A Cobalt atingiu um marco histórico em 2013 com os 
nossos parceiros ao conseguir a aprovação da descoberta 
Heidelberg ficando assim registada a nossa primeira reserva 
comprovada, que iniciará a produção em 2016. Quando 
esse petróleo e gás começar a fluir, conseguiremos o que 
muitos julgaram impossível - passar de um hipotético plano 
de negócios para a produção de petróleo e gás em águas 
profundas em cerca de dez anos.

Além disso, fizemos duas importantes descobertas no início 
de 2014. Em Janeiro, foi anunciada a descoberta do Bicuar 
#1 no Bloco 21 do o´shore Angolano. Esta descoberta foi 
muito importante porque foi a primeira descoberta no Syn-
rift, um novo horizonte geológico que tem muito potencial 
para futura exploração do Pré-sal. Bicuar foi a quarta 
descoberta consecutiva na Bacia do Kwanza em Angola. 
Em Fevereiro, em sequência do sucesso em Janeiro da 
descoberta do Bicuar, foi anunciado outra significativa desc-
oberta do quinto poço de exploração Orca 1 no Bloco 20 do 
o´shore de Angola. Para além destas cinco descobertas nos 
Blocos 20 e 21, temos outros prospectos na nossa carteira 
de negócios em Angola, bem como um número de poços de 
avaliação que irão ser perfurados nas nossas descobertas.

Estamos activamente a trabalhar para obter a aprovação de 
nosso parceiro para o projeto Cameia no Bloco 21 e, uma 
vez aprovado, avançaremos com o desenvolvimento do 
Cameia, a fim de iniciar a produção nesse campo no final 
dessa década. 

No Golfo do México, a avaliação com êxito da camada do 
terciário inferior do Shenandoah e da descoberta de poços 
em North Platte foram importantes para a redução de risco 
geológico em outros prospectos da Cobalt na mesma 
camada. Nós e parceiros estamos a trabalhar para a fase 
de avaliação dos campos Shenandoah e North Platte que 
possuem um grande potencial.

 

Em 31 de Dezembro de 2014, a Cobalt estimou em 8.4 MMBbls de petróleo e 3,7 Bcf de gás natural como sendo as reservas 
líquidas por desenvolver. Todas as nossas reservas confirmadas são atribuíveis ao nosso interesse no campo Heidelberg no 
Golfo do México.

Estimativa de Reservas Líquidas Confirmadas em 31 Decembro 2014
 Petróleo   Gás Natural  Total
 (MMBbls) (Bcf) (MMBOE) 

 
Confirmadas e Desenvolvidas   0 0  0 

Confirmadas por Desenvolver   8.4  3.7   9.0 

RETRATO OPERACIONAL
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O Relatório Anual de 2014 no Formulário 10-K contém as demonstrações financeiras consolidadas, bem como outras informações 
financeiras importantes. O documento pode ser visualizado em www.cobaltintl.com.

Resultados das Operações
Os nossos negócios estão direcionados para dois segmentos geográficos: Golfo do México nos EUA e África Ocidental. Os resultados 
das operações e comparações períodicas são apresentados e analizados abaixo para cada segmento de atuação bem como as 
operações consolidadas e resultados históricos. Os dados seguintes poderão no entanto não ser indicadores de resultados futuros.

Comparação de Resultados do Ano Fiscal encerrado em 31 Dez 2014 versus Ano Fiscal encerrado em 31 Dez 2013.

 Até 31 Dezembro  
Aumento Variação 

 2014 2013 (Redução) Percentual

 (em milhares $)

Segmento Golfo do México (EUA):

Receitas de petróleo e gás  $  —  $  —  $  —   —%

Custos operacionais e despesas

Sísmica e exploração   31,531   48,688   (17,157)   (35)%

Despesas com poço seco e depreciação  133,223   207,039   (73,816)   (36)%

Despesas gerais e administrativas   71,767   72,777   (1,010)   (1)%

Depreciação e Amortização   1,693   1,328   365   27%

Total de custos operacionais e despesas   238,214   329,832   (91,618)   28%

Resultado operacional (perda)   (238,214)   (329,832)   (91,618 )  28%

Segmento África Ocidental:

Receitas de petróleo e gás  $  —  $  —  $  —   —%

Custos operacionais e despesas

Sísmica e exploração   54,036   25,525   28,511  112%

Despesas com poço seco e depreciação   103,707   144,011   (40,304)   (28)%

Despesas gerais e administrativas   43,093  32,770   10,323   32%

Depreciação e Amortização   2,891   546   2,345   429%

Total de custos operacionais e despesas   203,727   202,852   875   0%

Resultado operacional (perda)   (203,727)   (202,852)   875   0%

Operações Consolidadas:

Receitas de petróleo e gás  $  —  $  —  $  —   —%

Custos operacionais e despesas

Sísmica e exploração   85,567   74,213   11,354   15%

Despesas com poço seco e insuficiências  236,930   351,050   (114,120)  (33)%

Despesas gerais e administrativas   114,860   105,547   9,313   9%

Depreciação e Amortização   4,584   1,874   2,710   145%

Total de custos operacionais e despesas   441,941   532,684   (90,743)   (17)%

Resultado operacional (perda)   (441,941)   (532,684)   (90,743)   (17)%

Outros rendimentos (despesa)

Ganho (perda) na venda de activos   (12)   2,993   (3,005)   (100)%

Rendimentos de juros   5,958   6,043   (85)   (1)%

Despesas com juros   (74,768)   (65,376)   9,392   14%

Total de outros rendimentos (despesa)  (68,822)   (56,340)   12,482   22%

Resultado líquido (perda) antes do imposto sobre o rendimento  (510,763)   (589,024)   (78,261)   (13)%

Despesas com imposto sobre rendimento (benefício)  —   —   —   —

Resultado líquido (perda)  $  (510,763)  $  (589,024)  $  (78,261)   (13)%

RETRATO OPERACIONAL
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IPIECA/API/OGP E ÍNDICE GRI  

Esse relatório utiliza como referência a “Oil & Gas Industry Guidance” sobre Relatório de Sustentabilidade Voluntária, uma 
publicação conjunta da IPIECA, o American Petroleum Institute (API) e International Association of Oil & Gas Producers 
(OGP) bem como as Directrizes para a elaboração de Relatórios de Sustentabilidade conhecido como “Global Reporting 
Initiative (GRI) G4 Sustainability Reporting Guidelines”.

As Normas de Divulgação foram obtidas das directrizes G4, não tendo no entando cumprido com todos os requisitos da 
opção “de acordo” e, excepto alguns trechos do Relatório Anual 2014 no Formulário 10-K, não havia sido avaliado ou 
validado externamente por qualquer entidade independente.

Esse índice fornece uma referência cruzada para se analisar se os indicadores representativos da IPIECA/API/OGP e as 
divulgações GRI estão total ou parcialmente representados. 

SECÇÕES DO RELATÓRIO Indicadores IPIECA/API/OGP GRI  
(Directrizes G4)

PÁGINA

Sobre esse relatório G4-24, G4-28, G4-30 Verso da Capa

Carta do CEO G4-1 1-2

Sobre a Cobalt G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-7, 
G4-9, G4-13

3

Nossa abordagem SE4 G4-56 4

Nossos valores G4-56 5

Princípios orientadores RSC G4-56 6

Nossos compromissos SE11 G4-56 7

HSSE

Política de Saúde, Protecção, Segurança e Ambiente HS1 G4-14 9

Protegendo o nosso pessoal HS1 10

Segurança no local de trabalho HS1, HS2 10

Gestão de crise e prontidão para situações de 
emergência 

E8 G4-14 10

Protecção do meio ambiente E1, E8 G4-EN17 11

Governação e ética

Conselho de administração G4-34, G4-39, G4-46 13-14

Programa de conformidade SE11, SE12, SE18 G4-45, G4-58 14-15

Ética e conduta empresarial SE11, SE12 G4-56 15

Educação e formação SE11, SE17 G4-SO4 15

Nossas comunidades

Engajamento comunitário SE1 G4-24, G4-25, G4-SO1 17

Criação de programas orientados para a  
obtenção de resultados

SE4 17

Apoio Comunitário SE4 18-19

Crescimento e oportunidades de Educação SE4, SE13 19

Nosso pessoal

Recrutamento e retenção SE6 21

Recompensa total SE16 G4-52, G4-LA2, G4-LA11 22-23

Contratação Local, Diversidade e 
Oportunidades Iguais de Emprego

SE6, SE15 G4-11 23

Dados dos Recursos Humanos SE15 G4-10, G4-LA12 24

Oportunidades profissionais SE4 25

Retrato operacional G4-6, G4-9, G4-17 26-28

IPIECA/API/OGP e índice GRI G4-32, G4-33 Verso da Contracapa

Nosso Contacto G4-31 Contracapa
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920 Memorial City Way, Suite 100
Houston, Texas 77024
Tel: +1 713 579 9100
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