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Rio to receive largest oil & gas energy event in Latin America 
 

 
 
The city of Rio de Janeiro is preparing to host the 19th edition of the largest oil &gas event in 
Latin America: Rio Oil & Gas, which will be held from September 24 to 27 at Riocentro. This 
year, the congress, the exhibition and the side events should attract more than 40,000 people 
to the fair, a 20% increase according to the Brazilian Institute of Petroleum, Gas and Biofuels 
(IBP). Thirty-one countries will be present. 
 
The congress, which brings together more than 4,000 professionals, will feature lectures by 
more than 30 CEOs, vice presidents and directors of national and international operators and 
service providers, as well as authorities and members of the International Energy Agency (IEA). 
In all, the conference will have more than 200 speakers, 35 special sessions, as well as plenary 
sessions, lecture lunches and presentation of nearly 600 technical papers. 
 
Six international pavilions have been confirmed in the exhibition area - China, England, France, 
Germany, Norway and Israel. These pavilions will concentrate companies from their respective 
countries. Some of the highlights of the side events, which will deal with cross-cutting issues, 
include Oil & Gas Techweek; the Sustainability and HSE Arena; and the Knowledge Value 
Arena, as well as specific forums on Downstream, Onshore, Decommissioning, Certification and 
Future Professional. 
 
The Business Round, with anchor companies and suppliers, is expected to register growth of 
30% in business generated in relation to the previous edition - that reached the mark of R$ 181 
million. “The new momentum of Brazil in the oil scenario, with the return of auctions, the rise 
of barrel prices and the recovery of the industry suggests that this will be Rio Oil & Gas of the 
recovery”, says José Firmo, president of IBP, the entity that has been promoting the event 
since 1982. 



 
The full program is available at www.riooilgas.com.br. 
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Rio de Janeiro recebe maior evento de óleo e gás da América Latina 
 
A cidade do Rio de Janeiro se prepara para receber a 19ª edição do maior evento de petróleo e 
gás da América Latina: a Rio Oil & Gas, que acontece entre 24 e 27 de setembro, no Riocentro. 
Este ano, o congresso, a exposição e os eventos paralelos devem atrair mais de 40 mil pessoas 
à feira. Um crescimento de 20% de acordo com o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis (IBP). Trinta e um países estarão presentes. 
 
O congresso, que reúne mais de 4 mil profissionais, contará com palestras de mais de 30 CEOs, 
vice-presidentes e diretores de operadoras e prestadoras de serviço nacionais e internacionais, 
além de autoridades e integrantes da Agência Internacional de Energia (IEA). Ao todo, a 
conferência terá mais de 200 palestrantes, 35 sessões especiais, além de plenárias, almoços-
palestra e apresentação de cerca de 600 trabalhos técnicos. 
 
Na área de exposição, estão confirmados seis pavilhões internacionais – China, Inglaterra, 
França, Alemanha, Noruega e Israel – que concentrarão empresas desses países. A 
programação dos eventos paralelos, que tratarão de temas transversais, destaca o Oil & Gas 
Techweek; a Arena de Sustentabilidade e SMS; e a Arena Valor do Conhecimento, além de 
fóruns específicos sobre Downstream, Onshore, Descomissionamento, Certificação e 
Profissional do Futuro. 
 
A Rodada de Negócios, com empresas âncoras e fornecedores, deve registrar crescimento 
de 30% nos negócios gerados em relação à edição passada, que atingiu a marca de R$ 181 
milhões. “O novo momento do Brasil no cenário de petróleo, com o retorno dos leilões, a alta 
do barril e a recuperação da indústria indicam que essa será a Rio Oil & Gas da 
retomada”, destaca José Firmo, presidente do IBP, entidade que realiza o evento desde 1982. 
 
A programação completa pode ser acessada no portal www.riooilgas.com.br. 
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