
 

MME anuncia Plano Integrado de Ação do 

Programa REATE 2020 
28 de novembro de 2019 

Em 26.11.2019, o MME tornou público, durante o evento Mossoró Oil & 

Gás Expo – Fórum Onshore, o Plano Integrado de Ação do Programa de 

Revitalização da Atividade de Exploração e Produção de Petróleo e Gás 

Natural em Áreas Terrestres – REATE 2020 (“Plano”).  

O Plano é resultado dos workshops realizados em 2019 com a 

participação do MME, ANP, ME, EPE, associações e federações da 

indústria, como ABPIP, ABESPetro, ONIP e IBP, além de representantes 

das empresas. 

Os principais objetivos do Plano são (i) revitalizar as atividades de E&P 

em áreas terrestres; (ii) fomentar o aproveitamento de recursos em 

reservatório de baixa permeabilidade; (iii) estimular o desenvolvimento 

local e regional; e (iv) aumentar a competitividade da indústria petrolífera 

onshore nacional. 

Além do detalhamento do Plano, foi divulgada a criação de comitê 

interministerial composto por Casa Civil, MME, ME, MMA, CADE e ANP 

para propor medidas para melhorar as condições do mercado e 

aumentar a atração de empresas de pequeno e médio porte nas 

atividades onshore. O Comitê também irá acompanhar a implementação 

das ações do Plano. 

Abaixo, um resumo das principais diretrizes definidas por cada frente de 

trabalho no Plano: 

Frente 1 

Inovação e 
Regulação 

 Licenciamento Ambiental 

 Criação de cartilha, com participação do 

governo, indústria e sociedade, sobre boas 

práticas dos procedimentos de 

licenciamento ambiental de atividades 

onshore, além de organização com OEMAs 

sobre padronização de fluxos do 

licenciamento; 

 Inovação 

 Fomentar pesquisa, desenvolvimento e 

inovação voltada para atividades de E&P de 

reservatórios não convencionais em áreas 

terrestres, com foco para projeto do “Poço 

Transparente”; 
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 Regulação 

 Apresentação ao CNPE e ANP de medidas 

para melhorar a eficácia do processo de 

licenciamento ambiental de atividades 

onshore, bem como sobre medidas de 

fomento à pesquisa e inovação. 

Frente 2 

Institucionalização 
da Indústria Onshore 

 

 Governança 

 Fortalecimento de governança interna e 

externa da indústria onshore, incluindo o 

grupo Identidade Onshore, com planos 

para engajar e influenciar os principais 

stakeholders; 

 Mobilização 

 Divulgação de calendário de eventos 

onshore para o ano de 2020, incluindo 

participação em eventos no exterior, para 

atração de capital e investidores; 

 Novos modelos de negócio e financiamento 

 Mapeamento das possíveis fontes de 

financiamento de projetos de E&P onshore 

e novas modalidades de negócios, 

propondo medidas concretas para 

solucionar entraves e reduzir barreiras; 

 Estudo da cadeia de valor  

 Mapeamento da cadeia de valor de E&P 

onshore, através do cruzamento da oferta 

e demanda de bens e tecnologias 

disponíveis em Estados produtores; 

 Capital humano 

 Identificação de banco de talentos 

disponível para o onshore, bem como 

eventuais gargalos e capacitações que 

precisem ser atendidos. 

Frente 3 

Potencial Óleo e 
Gás Onshore 

 

 Mapeamento das bacias terrestres 

brasileiras 

 Realização de estudo aprofundado sobre 

potencial das bacias terrestres brasileiras 

através da realização de convênios 

acadêmicos e técnicos, além da 

compilação de estudos prévios; 

 Oportunidades no onshore não 

convencional 

 Estruturação do projeto do “Poço 

Transparente”, a fim de conhecer melhor a 

geologia do não convencional brasileiro e 

divulgar informações técnicas sobre 

reservatórios de baixa permeabilidade; 
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CONTATOS: 

Para informações adicionais, entre em contato: 

Felipe Boechem 

felipe.boechem@lefosse.com 

Tel.: (+55) 21 3263 5481 

 

Daniane Carvalho 

dani.carvalho@lefosse.com 

Tel.: (+55) 21 3263 5910 

 

Louise West 

louise.west@lefosse.com 

Tel.: (+55) 21 3263 5485 

 

Bernardo Fontes 

bernardo.fontes@lefosse.com 

Tel.: (+55) 21 3263 5911 

 

 

Lefosse Advogados 

Rua Tabapuã, 1227 14º andar 

04533-014 São Paulo SP Brasil 

Avenida Presidente Wilson, 231 conj. 2703 

20030-905 Rio de Janeiro RJ Brasil 

 

Frente 3 

Potencial Óleo e 
Gás Onshore 

 

 Estocagem subterrânea 

 Apoio a estudos e eventos sobre soluções 

de estocagem que facilitem a 

movimentação do gás em hipótese de 

superávit na produção, além de permitir 

mais segurança em projetos gas-to-power; 

 Soluções para aproveitamento do gás 

natural onshore 

 Estudos que visem o aproveitamento da 

produção de gás com soluções 

tecnológicas que permitam o 

aproveitamento local de pequenos 

reservatórios de gás natural onshore.  

Frente 4 

Promoção da 
Concorrência 

 

 Comercialização do petróleo 

 Identificação das barreiras e limites a 

comercialização, através de ações junto à 

Petrobras no que tange pequenos 

produtores, bem como a realização de 

estudos de viabilidade de negociação 

eletrônica no downstream; 

 Comercialização do gás natural 

 Aprimoramento de regras de acesso a 

infraestrutura de terceiros e de transporte, 

através de interface com programa “Novo 

Mercado de Gás”; 

 Estrutura de mercado 

 Estudar formas de diminuir barreiras de 

acesso, incluindo maior transparência no 

processo de desinvestimento Petrobras, 

com foco na questão da garantia de 

abandono; 

 Ampliar interação da ANP e CADE para 

melhor identificação de oportunidades de 

promoção da concorrência. 

 

O REATE 2020 busca avançar no desenvolvimento e implantação de 

uma política nacional que fortaleça a atividade de exploração e produção 

de petróleo e gás natural em áreas terrestres.  

* * * 


