
 
 

 

LACPEC e a Conferência Internacional e Exposição HSE e Sustentabilidade  
juntas para um histórico evento virtual 

 
A Sociedade de Engenheiros de Petróleo tem o prazer de anunciar o primeiro evento virtual para América Latina e comunidades de HSE e 
Sustentabilidade a ser realizado de 27 a 31 de julho de 2020. 
 
Richardson, Texas, USA (29 de junio de 2020) - — A Sociedade de Engenheiros de Petróleo (SPE) planejou inicialmente em realizar dois 

dos principais eventos esse ano na Colômbia, a Conferência de Engenharia de Petróleo da América Latina e Caribe (LACPEC), e a 

Conferência e Exposição sobre Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

Com o impacto gerado pelo COVID-19 em todo o mundo, a saúde e segurança de todos os participantes foi analisada de forma decisiva 
para a transição do evento em formato presencial para uma experiência digital que se realizará através de uma plataforma interativa e 
sofisticada. 
 
A SPE está reinventando como se conectar com participantes do mundo inteiro removendo as barreiras físicas. Essa decisão gera a 

oportunidade de preservar a alta qualidade, a coleção inestimável de conhecimento da indústria, e técnicas avançadas que estas 

conferências oferecem em um momento que a SPE revoluciona a forma como se compromete com seu público. 

LACPEC e a Conferência Internacional e Exposição HSE e Sustentabilidade fornecerão acesso profissional completo à demonstração de 
uma extensa pesquisa em engenharia de petróleo, práticas de cultura de liderança e segurança no campo petrolífero, avanços na 
integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e uma exposição de tecnologias inovadoras. 
 
Este evento virtual de cinco dias mostra os principais executivos do setor e líderes inovadores que apresentarão suas estratégias e 
perspectivas através de mais de 13 plenárias e painéis ao vivo, e mais de 250 artigos em 78 sessões técnicas - todos com perguntas e 
respostas Essas sessões serão realizadas em tempo real e acessíveis sob demanda por 90 dias. 
 
O evento foi projetado com ePosters e uma exposição virtual para permitir que os participantes se envolvam com organizações 

pioneiras e as mais recentes tecnologias. Um lounge virtual ajuda a criar parcerias estratégicas e a obter sucessos colaborativos com 

profissionais de E&P de várias disciplinas. 

Os participantes podem virtualmente interagir com o presidente da SPE para 2021, Tom Blasingame; Felipe Bayón, CEO da Ecopetrol; 

Lees Rodionov, Diretor Global de Sustentabilidade, Schlumberger; Brian Sullivan, Diretor Executivo, IPIECA; Clément Lavigne, Chefe da 

Divisão de Meio Ambiente e Social, Corporativo de HSE / EP, Total; Kelly Goddard, vice-presidente de meio ambiente, desempenho 

social e conformidade com HSSE, BP; Fawaz K. Bitar, presidente do IOGP; e mais. 

### 
 
Sobre a Sociedade de Engenheiros de Petróleo 
 
A SPE é uma associação profissional sem fins lucrativos onde mais de 153.000 membros em 143 países estão envolvidos na exploração e 

produção de petróleo e gás. A SPE é um recurso essencial para o conhecimento técnico, fornecendo publicações, eventos, cursos de 

treinamento e recursos on-line em www.spe.org. 
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