
 

 
 
 
 
 
 
  

NESTA EDIÇÃO 

 
• Argélia lança novas 

operações de licita-

ções de energia, com 

a oferta de 31 cam-

pos 

 

• Líbia: Activados 400 

projectos em estradas, 

portos e aeroportos 

 

•   Acordo assinado 

entre Marrocos e a 

União Europeia 

 

• Países Árabes: Os 

projectos de constru-

ção concluídos do 

CCG registram um 

aumento de 27% no 

valor em 2013 

WWW.CCIAP.PT 

ARÁBIA SAUDITA 

A empresa Saudi Aramco está preparada 

para enviar para o exterior a produção de 

400.000 barris de gasóleo por dia, numa 

joint-venture com a empresa francesa 

Total para a região do Mediterrâneo, 

segundo diversas empresas de Trading e 

dados de embarque. 

Segundo as mesmas (traders), a carga 

de 80.000 toneladas a bordo do navio-

tanque Pacífic Sky irá provavelmente 

para a França. 

As refinarias europeias têm estado sob 

enorme pressão nos últimos meses, 

devido à fraca procura interna, enquanto 

as importações de gasóleo mais barato, 

com proveniência dos Estados Unidos, 

Rússia e Ásia atingiram níveis recordes 

desde Setembro. 

As margens de lucro da refinação na 

Europa do Norte e do Mediterrâneo, bai-

xas e por vezes negativas, dependem 

fortemente do gasóleo, tanto para o sec-

tor automóvel, como para o sector do 

aquecimento, forçando muitas refinarias 

a reduzir a produção de forma dramática. 

"As refinarias europeias parecem ter 

cedido quota de mercado no mercado 

interno aos seus concorrentes internaci-

onais e certamente terão dificuldades em 

Primeiro carregamento de Gasóleo da refinaria 

de Jubail direccionado para a Europa 

reconquistá-lo ao longo deste ano, espe-

cialmente tendo em conta o facto de que 

fluxos de gasóleo a partir de novas refi-

narias do Médio Oriente não tenham 

ainda entrado no mercado", evidencia-

ram os analistas da sucursal da JBC 

Energy em Viena. As Refinarias do Medi-

terrâneo, que estão particularmente ex-

postas às importações provenientes da 

Costa do Golfo, dos EUA, da Ásia e do 

Médio Oriente, são as mais vulneráveis. 

"As importações não auguram nada de 

bom para as refinarias europeias e a 

empresa Satrop (Jubail), em particular, 

não augura nada de bom para o Mediter-

râneo", referiu um operador. 

A refinaria de Jubail, que atingiu plena 

capacidade no final de 2013, irá fomentar 

a crescente procura doméstica, reduzin-

do a dependência das importações de 

combustíveis da Arábia Saudita. 

Espera-se também a exportação de 

grandes volumes de gasóleo e gasolina 

para a Ásia e Europa. Várias cargas de 

combustível para a aviação, gasolina e 

gasóleo foram enviadas para a Ásia nos 

últimos meses. 

Fonte: www.arabnews.com 
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O Gasóleo proveniente da nova refinaria de Jubail na Arábia Saudita será trans-

portado pela primeira vez este mês para a Europa, impondo pressão às refinarias 

já confrontadas com grandes volumes de importações e margens reduzidas. 
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O país obtém a maior 

parte da sua produção 

dos campos mais antigos 

e precisa de investimento 

estrangeiro para desen-

volver novas reservas. 

Ali Betata, chefe da ALNAFT, a agência 
responsável pela coordenação de licita-
ções, disse aos jornalistas que 17 dos 
campos em oferta estariam situados no 
sul, cinco no norte e o resto localizado no 
centro do país. 

"Vamos explicar aos nossos parceiros, 
os elementos e incentivos incluídos na 
licitação", disse o ministro da Energia, 
Youcef Yousfi, quando questionado so-
bre as preocupações da mesma não 
atrair investidores estrangeiros. 

As últimas licitações lançadas em 2011 
na Argélia concederam apenas dois con-
tratos das 10 ofertas - uma para a Cepsa 
de Espanha e o outro para a própria 
empresa estatal de energia do país, So-
natrach. 

O país obtém a maior parte da sua pro-
dução dos campos mais antigos e preci-
sa de investimento estrangeiro para de-
senvolver novas reservas. Mas o gover-
no disse recentemente que tinha feito 
algumas descobertas "promissoras", 
entre as mais de 30 descobertas no ano 
passado. 

 Argélia lança novas operações de licitações de energia, 

com a oferta de 31 campo 

A nova lei de energia da Argélia, aprova-
da no ano passado, inclui impostos e 
outros incentivos contratuais para as 
empresas estrangeiras, e benefícios para 
investimentos em recursos de energia 
não convencionais, como os contratos de 
óleo de xisto e de gás. 

Yousfi referiu que as explorações marí-
timas do país iriam começar no final des-
te ano ou no início do próximo ano, como 
parte de novos desenvolvimentos. 
O ministro disse que a licitação irá incluir 
novos perímetros de óleo de xisto e gás 
de xisto. 

Foi ainda referido que a Argélia planeia 
ainda construir cinco refinarias de petró-
leo para duplicar a sua capacidade de 
produção, não tendo ainda referido por-
menores sobre o início da operação. 

A produção de petróleo é de cerca de 1,2 
milhões de barris por dia - o mesmo nível 
em 2012 – com lucros de exportação de 
energia de 63.500 milhões dólares ame-
ricanos em 2013, uma queda de 10 por 
cento relativo ao ano anterior, reportaram 
as autoridades. 
 
Fonte:www.reuters.com 

 

ARGÉLIA 

Argélia lançou uma operação de licitações de energia com 31 campos em oferta 
para as empresas. Como membro da OPEP e fornecedor chave europeu de gás 

tentando persuadir as empresas estrangeiras a reverter a queda na produção. 



  

 

Parceria 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A Agência Nacional de Intermediação e Regulação Predial (ANIREF) lançou ontem um concurso nacional e in-

ternacional para o início dos trabalhos de construção do parque industrial de Hassi Bem Abdallah, na Wilaya de 

Ouargla, numa superfície de 500ha. 

A renovação de dez parques industriais “prioritários”, incluídos no programa nacional de construção de 42 zonas indus-

triais começou no primeiro semestre de 2013. 

"Vamos começar a trabalhos de renovação em dez parques industriais localizados no Leste, Centro, Oeste e Sul do 

país, respeitando o equilíbrio regional”, declarou a Directora-Geral da (ANIREF), Dra. Hassiba Mokraoui à Algérie Press 

Service (APS). 

Segundo declarações da Directora-Geral da (ANIREF), Dra. Hassiba Mokraoui, a ANIREF estava em fase elaboração 

dos cadernos de encargos relativos aos estudos de gestão e implementação dos projectos, enquanto os estudos de 

impacto estavam quase finalizados. Neste sentido, a ANIREF assinou com a Direcção-Geral do Domínio Nacional, em 

Setembro de 2012, uma decisão para a realização de 42 zonas industriais, em 34 Wilayas, que compreende um inves-

timento global de 88 mil milhões de dinares argelinos (DZD). Segundo a ANIREF a superfície global destas zonas in-

dustriais compreende uma área de 9.572ha. 
 

Fonte: www.elmoudjahid.com 

 

 

 A ANIREF lança concurso para parque industrial 

O acordo de zona de comér-
cio livre (CDFTA), actualmen-
te em negociação, entre Mar-
rocos e a União Europeia, 
poderá ser um modelo para 
acordos similares que Bruxe-
las pretende concluir com 
outros países da região euro-
mediterrânica, transcrição de 
uma resolução preliminar do 
Parlamento Europeu. 

"Este acordo poderia ser usado 
como um modelo para acordos 
similares com a Tunísia, a Jor-
dânia e o Egipto", refere o rela-
tório preliminar de comércio 
internacional do PE, sobre as 
relações comerciais da UE com 
a zona Euromed. 

A primeira sessão de negocia-
ção para uma CDFTA com 

 Acordo assinado entre Marrocos e a União Europeia 

“Este acordo poderia ser usado como um 

modelo para acordos similares com a Tuní-

sia, a Jordânia e o Egipto" 

Marrocos começou em Abril de 
2013, em Rabat. 

Este novo acordo irá estender 
significativamente para além do 
âmbito do Acordo de Associa-
ção existente para incluir o 
comércio de serviços, compras 
governamentais, a concorrên-
cia, os direitos de propriedade 
intelectual, protecção ao inves-
timento e à integração gradual 
da economia marroquina no 
mercado único da UE. 

O texto também observa o 
progresso de Marrocos à aber-
tura das relações económicas 
com a UE e congratula os pro-
gressos realizados até à data 
nas negociações para um 
CDFTA com Marrocos. 

Fonte: www.moroccoworldnews.com 

ARGÉLIA 

MARROCOS 

http://www.elmoudjahid.com/
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O governo prevê, com optimismo, 
o crescimento do PIB de 3,5% para 
o ano fiscal 2013/14. Sendo uma 
meta ambiciosa, tendo em conta 
as circunstâncias nacionais e in-
ternacionais consideradas desafi-
antes.  

Uma pesquisa económica da Reuters 
chegou a valores médios de 2,6%, 
enquanto o FMI projecta no seu últi-
mo relatório para 2013,publicado em 
Outubro, valores de 2,8 %.  

Estes valores poderão ser conside-
rados justos quando comparados 
com as taxas significante mente bai-
xas nas economias avançadas, re-
presentando um crescimento lento 
para o Egipto, que necessita de uma 
taxa mais elevada de expansão eco-
nómica para gerar empregos signifi-
cativos para a sua população jovem 
e em crescimento. 

Apoio Internacional 

Juntamente com a garantia de esta-
bilidade e um suave processo eleito-
ral, a prioridade do governo em 2014 
será, fazer a economia crescer mais 
rapidamente.  

Neste sentido, o apoio dos fundos da 
Arábia Saudita, Kuwait e os Emira-
dos Árabes Unidos, será extrema-
mente importante, tendo em conta 
que em Julho passado, prometeram 
respectivamente aumentar em US $5 
bilhões, US $4 bilhões e US $3 bi-
lhões ao Egipto em dinheiro, emprés-
timos de baixo custo, de petróleo e 
derivados - o total de US $12 bilhões, 
equivalente a 4,4% do PIB. 

O dinheiro será usado para pagar US 
$3 bilhões em empréstimos ao Qatar, 
mas sendo mais importante o reforço 
das reservas fiscais, indo de encon-
tro a um estímulo de US $8,5 bi-

EGIPTO EM REVISÃO: Projecções de crescimento 

lhões, numa segunda fase a ser lan-
çada em Janeiro.  

Os investimentos em infra-estruturas, 
como parte do programa devem po-
tenciar a economia do Egipto num 
futuro próximo, se os mesmos forem 
planeados e executados de um modo 
eficiente.  

No entanto, haverá preocupações 
sobre o efeito dos aumentos salariais 
do sector público, sobre a inflação, 
que se aproxima de valores á volta 
dos 10% anualmente. Há também 
necessidade de acelerar as reformas 
nos subsídios, como o novo sistema 
de smartcard para acesso aos pre-
ços de combustível subsidiado, o que 
irá ajudar a garantir mais benefícios 
direccionados, bem como limitar o 
contrabando e outros entraves fisca-
is. 

O apoio dos países do Golfo tem 
desempenhado um papel importante 
no aumento da confiança dos inves-
tidores. 

A 18 de Dezembro, o índice chave 
do Egyptian Stock Exchange atingiu 
o nível mais alto desde a revolução 
de 2011, quando os investidores 
responderam aos incentivos de fi-
nanciamento, com uma política mo-
netária menos agressiva e uma flexi-
bilização das restrições de capital. 

A confiança tem-se também reflecti-
do na decisão da agência de classifi-
cação Standard & Poor em actualizar 
o rating de crédito em moeda estran-
geira e local do Egipto a longo prazo 
de 'CCC+/C' para 'B-/B ', com uma 
perspectiva estável, na base em que 
o Egipto tem agora suficientes divi-
sas estrangeiras para satisfazer as 
suas necessidades a curto prazo, de 
financiamento externo. 

Perspectiva Sectorial 

Mesmo durante os meses difíceis de 
2013, avançou-se em alguns dos 
principais projectos de investimento. 
Em Setembro, a empresa alemã 
RWE Dea lançou a produção de gás 
na concessão Disouq no Delta do 
Nilo. Era esperado a produção che-
gar ao 1,4 milhão metros cúbicos por 
dia durante o período de comissio-
namento, subindo para 4,5 milhões 
de metros³ por dia, em meados de 
2014, com a maior parte da produção 
a ser afecto ao consumo local.  

A produção adicional irá certamente 
ajudar, apesar de um esforço mais 
amplo para aumentar a exploração 
no resto do país, sendo esta limitada 
pela inquietação dos investidores. 

Um dos sectores mais afectados foi o 
turismo. O volume de entradas caiu 
para 45 % em Julho e Agosto, após a 
mudança de governos, de acordo 
com o Ministro do Turismo Hisham 
Zaazou. O objectivo de atrair 13,5 
milhões visitantes canalizando US$ 
11 bilhões em receitas para 2014 
está muito dependente da melhoria 
na situação de segurança, apesar de 
que muitas estâncias no Mar Verme-
lho permaneceram seguras ao longo 
dos últimos três anos. O sector é 
uma fonte importante de divisas es-
trangeiras e contribuiu com valores 
acima de 10% do PIB antes da revo-
lução. O relançamento deste sector 
será um passo importante na recupe-
ração económica. O país já tem as-
sistido a alguns passos encorajado-
res, com uma flexibilização das res-
trições de deslocações provenientes 
de mercados considerados prioritá-
rios, sendo este um bom presságio 
para o próximo ano. 

Fonte: www.oxfordbusinessgroup.com 
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 O Grupo MAG assinou com a Healthcare City um projecto de AED800m 

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 

Na feira Arab Health, foi assinado 
um memorando de entendimento 
para o desenvolvimento de uma 
Joint-Venture com a Dubai He-
althcare City.  

Com sede no Dubai, o Grupo MAG 
assinou um acordo de Joint-Venture 
com o Dubai Healthcare City para 
desenvolver um projecto de utilidade 
recíproca de um milhão de metros 
quadrados na Dubai Healthcare City, 
com um custo estimado de cerca de 
AED 800 milhões.  

O desenvolvimento que ainda está 
na fase de projecto deverá incluir 
dois hospitais, cobrindo um total de 
260 mil metros quadrados, além de 
uma clínica de 80.000 metros qua-
drados, um complexo residencial de 
quatro edifícios com área bruta 
combinada de 430 mil metros qua-
drados e 100 mil metros quadrados 
afectos a espaços comerciais. 

O desenvolvimento também incluirá 
uma mesquita e um dos parques de 
estacionamento mais avançados e 
automatizados, bem como uma ex-
tensa paisagem natural. Prevê-se a 
conclusão deste projecto para o final 
de 2016.  

Moafaq Al Gaddah, Presidente do 
Grupo MAG, disse: "O sector da 
saúde no Dubai está à beira de um 
período de crescimento sustentado 

e será necessário construir instala-
ções médicas para o futuro. Esta 
expansão está a ser sustentada por 
inúmeros factores.  

Primeiro, o crescimento natural da 
população local e aumento do nú-
mero de estrangeiros no país, com a 
expansão da economia, olhando em 
frente para a Expo 2020. 

Segundo, o crescimento dos segu-
ros privados de saúde devido a mu-
danças na política de emprego do 
governo e o estatuto crescente do 
Dubai como um centro de turismo 
médico para o Médio Oriente” 
acrescentou. 

A viabilidade do projecto precisa de 
pouca explicação. De acordo com o 
DHA, as visitas hospitalares totais 
nos centros de saúde cresceram 
para uma taxa anual média de 9%, 
entre 2006 e 2011, totalizando 
183.000 visitas em 2011.  

Por essa altura, quase 57 % de to-
das as instalações hospitalares en-
contravam-se no sector privado, 
assim como as visitas hospitalares 
aos centros de saúde privados que 
cresceram para uma taxa anual 
média de 18% durante o mesmo 
período, sendo este, um sinal claro 
de mudança de mentalidades, no 
Dubai. 

Podemos assistir a um quadro se-
melhante no atendimento ambulató-
rio. Consultas ambulatórias nos cen-
tros de saúde privados cresceram 
para uma taxa anual média de 8% 
entre 2006 e 2011. 

O sector privado domina agora o 
atendimento ambulatório, com 73% 
de todas as consultas externas em 
2011. 

Ressaltando o compromisso do 
Grupo MAG para o Dubai, o anúncio 
do projecto Healthcare City estará 
associado à recente onda de opti-
mismo do Grupo e aos anúncios no 
Cityscape global no ano passado. 

Na ocasião, o Grupo MAG apresen-
tou uma série de projectos residen-
ciais e comerciais no Dubai.  

Estes incluíam um desenvolvimento 
de AED 2 bilhões em Meydan, com-
posto por moradias residenciais e 
apartamentos, e um AED 450 mi-
lhões no sector de retalho especiali-
zado em design de interiores e pro-
dutos decorativos. Localizado no 
bairro emergente de Al Barsha 2 e 
apelidado de "Art Center”, que está 
previsto para entrega em 2015. 

Sobre o Grupo MAG 

O Moafaq Al Gaddah Grupo de Em-
presas com sede no Dubai (MAG 
Group) foi fundado em 1978 e tor-
nou-se uma organização multinacio-
nal com 18 escritórios em oito paí-
ses da Europa, Médio Oriente e 
Ásia. 

As propriedades do Grupo MAG têm 
actualmente em carteira nove pro-
jectos concluídos e activos no emi-
rado do Dubai. Os imóveis concluí-
dos incluem, MAG214, MAG218, 
Zona Industrial 18, as Torres finan-
ceiras Emiratis e o Hotel de Aparta-
mentos MAG.  

Um total de quatro projectos estão 
actualmente em fase de desenvol-
vimento, incluindo MAG220 in Busi-
ness Bay, as Townhouses Polo e o 
Diamond Business Park na 
Mohammed Bin Rashid City, e no 
Centro de Arte em Al Barsha 2. 
 
Fonte: www.zawya.com 

 

 

 

 



 

 

Parceria 6 

 
 
 
 
 

 
  

Iraque tem como objectivo a produção de 4.7milhões 
de barris por dia em 2015 

IRAQUE 

O Iraque planeia atingir a capacidade 
de produção de petróleo de 4,7 mi-
lhões de barris por dia (bpd) em 2015 
e já ultrapassou 3.000.000 bpd, disse 
o Vice-Primeiro- Ministro da Energia 
Hussain Al- Shahristani. 

O plano a longo prazo é elevar a pro-
dução para 9 milhões de barris por 
dia até 2020, e sustentar essa taxa 
durante 20 anos, referiu o mesmo 
numa conferência em Londres. 

O Iraque, por sua vez, anunciou pla-
nos para estabelecer um banco de 
investimento financiado pelo Estado 
para ajudar a financiar grandes pro-
jectos de infra estruturas e direccionar 
fundos para as empresas do sector 
privado que dele necessitem. 

Um subdesenvolvido e ineficiente 
sistema bancário, tem dificultado os 
esforços para mobilizar recursos para 
o investimento no Iraque. Banqueiros 
numa conferência financeira no Dubai 
descreveram como alguns executivos 
de empresas iraquianas andam com 
dezenas de milhares de dólares em 
dinheiro para liquidar as operações, 
práticas essas incompatíveis com o 
normativo do sistema bancário. 

"Precisamos disto (banco de investi-
mento financiado pelo Estado) para 
fazer avançar a economia", Sami Al-

Araji, Presidente da Comissão Nacio-
nal de Investimento, à Reuters, à 
margem da conferência. "Os nossos 
bancos comerciais existentes não têm 
as qualificações ou a experiência. " 

A nova instituição, Banco de Investi-
mento e de Desenvolvimento do Ira-
que, receberia 1 por cento das verbas 
orçamentais anuais do Estado ao 
longo de sete anos, sob uma propos-
ta que será enviada ao parlamento 
para posterior aprovação, referiu. 

Esse acordo, se for adiante, poderia 
eventualmente fornecer ao novo ban-
co com mais de US$ 10 bilhões para 
investir; o orçamento do Estado deste 
ano é estimado em 174.6 triliões de 
dinares (150 bilhões dólares america-
nos). 

Fonte: www.tradearabia.com 

 A empresa Palestiniana de Energia assina 
contrato de gás natural 

PALESTINA 

Segundo declarações do Ministro da Energia da Autoridade Palestini-
ana, Omar Kittaneh, a empresa palestiniana “Palestine Power Genera-
tion Company” (PPGC) assinou um acordo com empresas de gás 
natural israelitas e americanas com uma vigência de 20 anos. 
 
Evidenciou que será construída em West Bank uma central de ener-
gia, cuja designação vai ser feita pelo Gabinete Palestiniano, e o prazo 
para a apresentação de propostas já teve início. 
 
A Empresa parceira de gás natural israelita Leviathan assinou um 
acordo de 1,2 mil milhões de dólares ($) com a PPGC, informou a 
Reuters. 
 
Segundo o relatório da Reuters, a PPGC planeia construir uma central 
de energia de 300 milhões dólares ($) em Jenin, que será fornecida 
por gás, cujo fornecimento será efectuado ao abrigo do contrato su-
pramencionado. 
 
O campo de gás natural Leviathan está localizado no Mar Mediterrâ-
neo a oeste de Haifa. 

Fonte: www.maannews.net 
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O sector petrolífero do Kuwait per-

manecerá como condutor vital do 

crescimento económico e deverá 

expandir-se 4,0% em 2014, segundo 

um relatório do Kuwait Finance 

House (KFH). 

Como 8º maior produtor de petróleo 

do mundo (que representam mais de 

3% da produção global), o rendimento 

de petróleo é composto por mais de 

90% do orçamento de receitas e ex-

portações de mercadorias no Kuwait, 

refere o relatório. O país detém a sé-

tima maior reserva de petróleo do 

mundo com 101,5 bilhões de barris 

(enquanto outros 5 bilhões de barris 

estão localizados num campo de Zona 

Neutra, partilhado com a Arábia Saudi-

ta). 

Como membro da Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP), o Kuwait é o 10º maior produ-

tor de petróleo do mundo em 2012. 

Apesar do país deter a segunda me-

nor superfície de entre os países 

membros da OPEP, o Kuwait e o 3º 

maior exportador. A Energy Informati-

on Administration (EIA) prevê que o 

Kuwait irá permanecer como um dos 

principais produtores de petróleo do 

mundo, enquanto o país propõe al-

cançar uma produção de 4 milhões de 

barris por dia até 2020, refere o relató-

rio. 

Em Dezembro de 2013, a produção de 

petróleo do Kuwait caiu ligeiramente 

para 2,90 milhões de barris por dia - o 

terceiro mês seguido abaixo dos 3 

milhões, de produção. 

No entanto, continua a ser superior à 

média de 2,79 milhões de barris por 

dia no ano passado, segundo o relató-

rio. 

A ligeira queda na produção de petró-

leo do Kuwait está em linha com a 

desaceleração recente da produção 

de petróleo da OPEP e de outros paí-

ses membros. 

A Produção de petróleo da OPEP caiu 

em Dezembro de 2013, para o nível 

mais baixo em mais de dois anos, 

liderada por um declínio na produção 

venezuelana. A saída de 12 membros 

da OPEP diminuiu em 33.000 barris 

para uma média de 29,955 milhões de 

barris por dia a partir de 29.988 mil em 

Novembro de 2013, mostrou a pesqui-

sa de empresas de petróleo, produto-

res e analistas. 

O total de Novembro, foi revisto por 

baixo em 19.000 por causa de altera-

ções nas estimativas do Kuwait e 

Equador. A produção caiu para o nível 

mais baixo desde Julho de 2011, por-

que os ministros decidiram manter o 

seu objectivo de produção inalterado 

em 30 milhões de barris por dia, em 4 

de Dezembro de 2013, em Viena, 

disse o relatório. 

A OPEP deverá produzir abaixo do 

limite máximo acordado de 30 milhões 

de barris por dia no primeiro trimestre 

de 2014 o que é um grande apoio 

para a estabilidade dos preços atuais, 

de acordo com os esforços do Kuwait 

para desenvolver a sua capacidade de 

crude são parte do plano do país para 

aumentar a produção global de petró-

leo bruto para 4 milhões de barris por 

dia em 2020, em contrapartida com a 

produção actual de aproximadamente 

3,0 milhões de barris por dia. 

O concurso da empresa Ratqa Enge-

nharia, Aquisição e Construção (EPC) 

abrange a primeira fase do desenvol-

vimento com uma meta de 60 mil bar-

ris por dia adicional até 2017. Isso 

envolverá a construção de uma unida-

de de produção de pipelines, instala-

ções geradoras de vapor e para facili-

tar a exportação de petróleo. A segun-

da fase prevê o aumento da produção 

para uns adicionais 120 mil barris por 

dia em 2020 e 270 mil barris por dia 

em 2030. 

De acordo com o KOC, a meta é que 

cerca de 260 poços sejam perfurados 

no ano fiscal de 2013/14, como parte 

dos planos para perfurar cerca de 

1.500 poços na primeira fase do pro-

jecto, segundo o relatório. 

Além disso, o preço do Kuwait Export 

Crude (KEC) desceu para 105,76 dó-

lares por barril em 3 de Janeiro de 

2014, em linha com os outros preços 

globais do petróleo. O petróleo nos 

EUA manteve-se inalterado em 95,44 

dólares por barril, após uma baixa de 

um mês de 95,13 dólares por barril. 

Na quinta-feira 02 de Janeiro de 2014, 

o contrato atingiu a sua maior queda 

diária desde Novembro de 2012, refe-

riu o relatório. 

Detalhes deste relatório também mos-

traram que a produção venezuelana 

caiu 235 mil barris por dia para 2,45 

milhões em Dezembro de 2013. O 

país sul-americano atingiu o mínimo 

desde Outubro de 2011. Os recursos 

foram desviados do sector de energia 

para programas sociais, tendo como 

consequência a redução da produção. 
 

Fonte: www.saudigazette.com 

 

 O sector petrolífero do Kuwait a subir 4% em '14 

KUWAIT 
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 Activados 400 projectos em estradas, portos e aeroportos 

LÍBIA 

Numa conferência de imprensa, 
o Ministro dos Transportes 
Abdelgader Ahmed resumiu as 
actividades refentes ao ano an-
terior inerente à sua área de 
competência. 

Ao falar dos principais projectos, o 
Ministro disse que 12 grandes 
projectos rodoviários  foram reto-
mados e 85 projectos de caminhos 
agrícolas foram reabilitados na 
Líbia. Um total de 150 projectos de 
manutenção de estradas foram 
contratadas, incluindo oito pontes 
metálicas para serem construídas 
no primeiro trimestre de 2014. 
Anunciou ainda que 25 novos pro-
jectos de estradas estão a ser 
equacionadas. 

Em relação aos esforços de des-
centralização do governo, o Minis-
tro revelou que 10 agências da 
Autoridade de Estradas e Pontes 
serão implementadas, bem como 

30 departamentos regionais e 12 
centros de apoio rodoviário. 

O Ministro Ahmed também revelou 
que quatro projectos de manuten-
ção portuária em Zuwara, Sirte, 
Trípoli e Benghazi estão a ser 
implementados e que haverá ou-
tros concursos para os portos de 
Trípoli e Sirte, incluindo propostas 
para reabilitação dos portos de 
Benghazi e Derna. 

Em relação aos aeroportos, o tra-
balho foi retomado no aeroporto 
de Benghazi Benina com a cons-
trução de um terminal temporário, 
que estará concluído em 6 meses, 
bem como os trabalhos de ilumi-
nação na pista em questão. 

Também foram retomadas as 
obras em outros 5 aeroportos, 
entre eles, o de Tribulação, Martu-
ba e Kufra. 

“A abertura do aeroporto de Ghat 
está prevista para breve”, anunci-
ou o ministro. 

Foi assinado um acordo com a 
Empresa Francesa de Gestão de 
Projectos (ADPI) para o Aeroporto 
de Trípoli. “Eles estavam relutan-
tes e finalmente voltaram ao traba-
lho, que deve começar dentro de 
duas semanas”, explicou o Minis-
tro. 

“Espero que o trabalho de avalia-
ção seja concluído rapidamente 
para que as obras de reabilitação 

e reconstrução possam começar o 
quanto antes”, acrescentou. 

O ministro referiu ainda que, “após 
a assinatura de um acordo com 
uma empresa italiana, já se deu 
início também aos trabalhos na 
pista do aeroporto de Kufra, assim 
como na nova pista do aeroporto 
de Trípoli. 

A manutenção da torre e a cons-
trução do edifício da defesa civil 
também já começaram. 

Em Tobruk um novo terminal foi 
criado e o trabalho está em curso 
nos aeroportos de Labrak e Gha-
dames. 

A Líbia estará em breve, ligada 
através de um sistema moderno 
de radar, operado conjuntamente 
entre o Ministério dos Transportes 
e da Força Aérea, que terá início 
em 2/3 meses. 

O Ministro disse ainda que tudo o 
que era necessário para moderni-
zar os aeroportos em termos de 
equipamentos, foi importado, inclu-
indo o equipamento de navegação 
de aterragem nos aeroportos. 

Finalmente, o Ministro dos Trans-
portes prometeu que até o final do 
primeiro semestre de 2014, a situ-
ação irá melhorar no que concerne 
ao sector dos transportes. 

 
Fonte: www.libyaherald.com 
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Qatar lança regulador independente de energia eléctrica 

QATAR 

 
QATAR 

Integração Vital 
 
Os reguladores independentes são vistos como vitais pelo sector financeiro privado, porque os mesmos têm a intenção 

de despolitizar qualquer processo de tomada de decisão que administra uma indústria. Mesmo num país do Golfo com 

um sistema de governo, como o Qatar, a criação de um órgão independente poderá apresentar o país como um destino 

seguro para o capital aos olhos da comunidade internacional de investimentos.  

 

MODELO EXISTENTE 

  

 

Electricidade Água Águas residuais 

KAHRAMAA ASHGHAL SEM AGÊNCIA 

Papel do operador Papel do operador Papel do operador 

Constrói, administra e opera redes de 

transmissão e distribuição de energia e 

água 

Constrói, administra e opera 

sistemas de águas residuais e 

de drenagem 

-------- 

Papel do Regulador Papel do Regulador Papel do Regulador 

Define os requisitos para infra-

estruturas hídricas e energéticas 

Define requisitos para a rede de 

drenagem e normas de constru-

ção 

Gestão tarifária e de preços; 

requisitos e uso de efluente de 

esgoto tratado 

Imagem Corbis 

MODELO EXISTENTE 

   
Electricidade Água Águas residuais 

KAHRAMAA ASHGHAL SEM AGÊNCIA 

Papel do operador Papel do operador Papel do operador 

Constrói, administra e opera redes de trans-
missão e distribuição de energia e água 

Constrói, administra e opera sistemas 
de águas residuais e de drenagem 

-------- 

Papel do Regulador Papel do Regulador Papel do Regulador 

Define os requisitos para infra-estruturas 
hídricas e energéticas 

Define requisitos para a rede de drena-
gem e normas de construção 

Gestão tarifária e de preços; requisitos 
e uso de efluente de esgoto tratado 

 

 
Com a procura por energia em 
Doha e em todo o Qatar, que só 
tende a aumentar nos próximos 
anos, a necessidade de um regu-
lador independente de energia 
eléctrica é fundamental, refere um 
investigador do sector. 

O Qatar está a tomar iniciativas para 
o estabelecimento de um regulador 
independente do sector eléctrico, 
disseram ao The Edge, com o orga-
nismo definido para iniciar os traba-
lhos em 2014. 

De acordo com Glada Lahn, investi-
gador sénior de energia do grupo de 
reflexão internacional Chatham Hou-
se, as bases para a criação do regu-

lador independente foram apresenta-
dos aos membros da indústria - inclu-
indo Lahn - por altos funcionários do 
Qatar no início de 2013. 

Porta-vozes do Governo do Qatar 
não confirmaram os planos com o 
The Edge no momento da publica-
ção, mas a criação de um regulador 
independente seria inteiramente in-
tegrado com o objectivo declarado de 
Doha para desenvolver o seu poten-
cial de energias renováveis. 

O movimento está em consonância 
com os planos inscritos pela primeira 
vez na estratégia nacional de desen-
volvimento mais recente do Qatar, 
que cobre o período de 2011 a 2016, 

que enumera a criação de uma enti-
dade reguladora independente do 
sector de energia em 2014 como um 
objectivo chave. 

"Todos os países vão precisar de 
investir do sector privado, a fim de 
poderem realizar o seu potencial em 
renováveis [de energia] - o ideal seria 
criar um mercado competitivo e con-
dições equitativas para os fornecedo-
res", disse Lahn. 

"Estabelecer uma electricidade inde-
pendente e cogeração regulamentar 
é uma prioridade absoluta para criar 
um ambiente de investimento certo”. 
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A Estratégia Nacional para o Desenvolvimento (NDS) 2011-
2016 sugere que qualquer organismo regulador englobando a 
electricidade também vai assumir a responsabilidade para o 
sector de água, essencialmente, trazendo-a em conformidade 
com a Kahramaa (corporação nacional de electricidade e água). 

"Para os esforços de conservação de água e energia terem 
sucesso, o governo precisa de uma comunicação eficaz e uma 
capacidade reguladora mais forte", os estados de estratégia, "uma 
parte fundamental da robusta arquitectura de aumento da procura 
será o estabelecimento de um regulador independente que possa 
abranger a electricidade e o sector da água." 

O NDS prevê que, no sistema existente, a Ashghal (autoridade de 
obras públicas) possa desempenhar também um papel na água 
(ver tabela), o Qatar não tem a separação das três funções de um 
operador de infra-estrutura: a implementação de políticas, a 
regulamentação e o operacional. 

"A maior parte do risco de redução dos níveis de serviço aumenta 
quando uma entidade está a fornecer um serviço, definindo os 
padrões exigidos para a sua entrega e monitorizando o 
cumprimento dessas normas", afirma. 

"As consequências de um tal acordo poderá ser a redução da 
qualidade do serviço para os consumidores finais e, 
possivelmente, originando padrões de serviço mais baixos em 
alguns sectores." 

Uma seção separada do NDS continua: "Em 2014 o Qatar terá 
estabelecido um regulador independente para ajudar a acelerar as 
reformas do sector da água. Como a água dessalinizada é co-
produzido com a electricidade, estas novas disposições 
regulamentares serão integrados com as da electricidade." 

Fonte: www.theedge.me 

Second Arab-Hungarian Economic 
Forum, will be held in Riyadh on 
March 23-25, 2014, according to 
Saudi Press Agency. 

As many as 200 Hungarian busi-
nessmen will submit to the Forum 18 
investment opportunities worth $2 
billion in the fields of agriculture, 
foodstuffs, real estate, energy, rene-
wable energy, goods industry, medi-
cine, recreation and tourism. 

Second Arab-Hungarian 
Economic Forum 
to kick off in Riyadh 
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A CERTIF – Associação para a Certificação 

é um organismo de certificação, acreditado 
pelo IPAC, constituído por 27 Associados, 
entre associações empresariais e laboratórios, 
que representam diversos sectores. 

O Directório Britânico “Lawyers World” 
reconhece a RFF & Associados como 

a melhor sociedade de advogados em 

Portugal, na área da “Accounting Law”. 

A RSTEEL – Fábrica de Tubos Metálicos 
S.A., é uma nova empresa de caracter in-
dustrial, vocacionada para o fabrico de tu-

bos de aço soldados longitudinalmente. 

ESTE ESPAÇO PODE SER SEU. 

 

PUBLICITE AQUI! 

 

Saiba mais em:  

WWW.CCIAP.PT 
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Os projectos de construção concluídos do CCG registam aumento de 27%  

Os projectos de construção con-
cluídos do CCG registram um 
aumento de 27% no valor em 
2013. 

• O Valor total dos projectos concluí-
dos atingiu os $69.91bn; 

• Residencial ($30.3bn), Comércio 
($12,7 bilhões) e Educação 
($7.01bn) foram os principais secto-
res; 

• Decoração de interiores e fit-out de 
mercado também aumentou em 8%; 

• 17% e 18% de aumento previsto 
em 2014 para os mercados de cons-
trução e interiores, respectivamente. 

De acordo com um estudo realizado 
pela Ventures ME e comissionado 
pela DMG Events, os projectos de 
construção em todos os sectores de 
construção da CCG, no valor de 
$69.91bn, foram concluídos em 
2013. 

A pesquisa analisa também 2014, e 
estima projectos de $83.41bn (17,43 
%) a serem concluídos e $82.2bn a 
serem concedidos durante o ano. 

$7.81bn é o valor de 2013 relativa-
mente às contratações de interior e 
fit-out de mercado que registou um 
aumento de 8% em relação a 2012, 
sendo esperado um aumento de 
mais 18% este ano. 

Este é o terceiro ano consecutivo 
que a DMG Events, empresa do 
âmbito da INDEX - principal exposi-
ção de design - e espaço de traba-
lho na INDEX, tem investido no es-
tudo, contribuindo para a indústria 
global, com informações úteis do 
mercado regional. 

Visão geral de 2013 dos Projectos 
de Construção do CCG 

Liderando o sector através dos 
segmentos residenciais (43,3%), 
segmentos comerciais (18,2%) e 
(10%) educação, o ano de 2013 foi 
considerado um ano positivo para o 
mercado de construção. 

$69.91bn dos projectos foram con-
cluídos com projectos atribuídos de 
$71bn. 

Hotelaria, instalações hospitalares e 
de retalho também foram concluídas 

- com valores totais de $4,6 bilhões 
$2,4 bilhões e $1,8 bilhão, respecti-
vamente. 

A Arábia Saudita e os Emirados 
Árabes Unidos estão nas duas pri-
meiras posições de todos os secto-
res, com excepção da educação e 
cuidados de saúde dos quais o Qa-
tar ocupa o primeiro lugar com pro-
jectos concluídos no valor de $4,6 
bilhões no segmento educacional 
(Arábia Saudita: $1.01bn; Emirados 
Árabes Unidos: $714m) e $1.12bn 
no segmento de saúde (RAS: 
$482m; EAU: $570m). 

Visão geral de 2013 da Decoração 
de Interiores e do Mercado de Fit-
out do CCG 

O valor dos contractos de decoração 
de interiores e de mercado de Fit-out 
em 2013 foi de $7.81bn - um au-
mento de 8%, quando comparado a 
2012. 

A Arábia Saudita foi o maior merca-
do com uma quota de 47,4% ($3,7 
bilhões), seguido pelos Emirados 
Árabes Unidos e Qatar no valor de 
$2.39bn e $953m, respectivamente. 

PAÍSES ÁRABES 

 
QATAR 



  

 

Parceria 13 

 
 
 
  

O sector residencial foi responsá-
vel por quase metade do mercado 
global de 2013 com uma quota de 
mercado de 42,6% ($3.33bn), 
seguido pelo sector comercial com 
uma quota de 17,9% corresponde 
a um valor de $1.40bn e do sector 
hoteleiro com 13,4 % de participa-
ção e um valor de $1.05bn. 

Previsão para 2014 

De acordo com o estudo Ventures 
ME, são esperados que os valores 
para 2014 aumentem ainda mais, 
tanto para a construção de edifí-
cios como que para os mercados 
de interiores. $83.41bn em projec-
tos concluídos e $82.8bn em pro-
jectos atribuídos estão previstos 
para os próximos 12 meses, o 
mercado de interiores também 
deverá crescer 18% e atingir um 
valor estimado de $9,2 bilhões até 
o final do ano. 

Mercado Construção Civil 

Espera-se que o sector da saúde 
tenha um crescimento de 250% 
com um valor de $2,4 biliões regis-
trados em 2013, para um valor 
estimado de $8,4 bilhões. 

Os Emirados Árabes Unidos, em 
particular, será o país com a maio-
ria dos edifícios de saúde concluí-

dos num valor total de $3.19bn - 
quase cinco vezes o valor regis-
trado em 2013, seguido pelo Reino 
da Arábia Saudita com $3.09bn e 
o Qatar $1,7 bilhão. O Kuwait 
também merece destaque com o 
valor de projectos concluídos de 
$47 milhões em 2013 para um 
valor estimado de $317m em 
2014. 

Apesar do grande aumento no 
Sector da Saúde, o mercado de 
construção civil ainda será lidera-
da pelos sectores residencial e 
comercial que, juntos, serão res-
ponsáveis por mais de metade da 
quota de mercado concentrada 
principalmente no Reino da Arábia 
Saudita, Emirados Árabes Unidos 
e Qatar. 

Mercado de Interior Fit-Out 

Um valor global estimado de mer-
cado de $9,2 bilhões, o sector 
residencial é responsável por 
35,9% e $3.33bn em valor, segui-
do pelo sector hoteleiro em 19,8% 
e $1.82bn de valor e do Sector 
Comercial com 15,7% e $1.44bn 
em valor. 

Quando comparado com 2013, o 
sector da saúde vai ver o maior 
crescimento, com um grande au-
mento de 256% e atingindo um 

valor de $672m. O mercado de 
interiores de retalho vai ter a maior 
queda no valor de $393m para 
$308m. 

Comentando sobre os números 
divulgados pelo Ventures ME, 
Frederique Maurell, director do 
evento do INDEX e do espaço de 
trabalho no INDEX, disse: "A maio-
ria dos segmentos do mercado da 
construção Civil no CCG recupera-
ram significativamente da crise e 
2013 foi positivo, em segmentos 
em particular, como a habitação, a 
educação e a hotelaria mostrando 
sinais de crescimento e uma forte 
recuperação". 

"A parte contratante GCC Interior 
constitui aproximadamente 10 a 
20% do valor médio dos projectos 
de construção, um desempenho 
muito melhor do que as suas con-
géneres europeias e asiáticas.  

Lentidão no mercado mundial le-
varam os investidores a procurar 
mercados que oferecem perspec-
tivas de crescimento no curto pra-
zo e o CCG oferece amplas pers-
pectivas de crescimento para o 
mercado de interiores e as saídas 
de ajuste (fit-out) de mercado em 
2014". 

Fonte: www.zawya.com 
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Ref.: 1304-03 

País: ARÁBIA SAUDITA  

Publicação: 7 de Fevereiro de 2014 

Data Fecho: 1 de Maio de 2014 

Tipo: Avaliação sísmica e Obras de Reabilita-

ção 

Descrição: Seismic Evaluation And Rehabilita-

tion of Al Shoaiba, Al Lith And Al Qunfudah 

Desalination Plant And Pipe Line. 

Ref.: GAA-P-1000-13 

País: BAHRAIN 

Publicação: 28 de Janeiro de 2014 

Data Fecho: 23 de Abril de 2014 

Tipo: Simuladores de Voo 

Descrição: Sale of A330/A340 Flight Simulator 

Ref.: DoT/T/MR/88/11 

País: EMIRADOS ÁRABES UNIDOS  

Publicação: 5 de Fevereiro de 2014 

Data Fecho: 10 de Abril de 2014 

Tipo: Fornecimento 

Descrição: Supply, Install, Operate and Main-

tain an Intelligent Transportation System (ITS) 

for Al Ain 

Ref.: SR472798 

País: MARROCOS 

Publicação: 20 de Novembro de 2013 

Data Fecho: 20 de Maio de 2014 

Tipo: Construção 

Descrição: Construction du poste 225/60 kV de 

LAAWAMER 

Ref.: PWA/ITC/051/12-13 

País: QATAR  

Publicação: 27 de Janeiro de 2014 

Data Fecho: 14 de Abril de 2014 

Tipo: Serviços de Consultoria 

Descrição: Post contract professional consul-

tancy services for construction of masjids, 

Quran teaching centers & imam house at vari-

ous locations- package 13 BA/12-13/S/040/I 

Ref.: PWA/ITC/051/12-13 

País: QATAR 

Publicação: 27 de Dezembro de 2013 

Data Fecho: 14 de Abril de 2014 

Tipo: Consultoria / Arquitectura 

Descrição: Post contract professional consul-

tancy services for construction of masjids, 

Quran teaching centers & imam house at vari-

ous locations- package 13 BA/12-13/S/040/I 

Concursos Públicos 

Ref.: PWA/GTC/084/12-13 

País: QATAR 

Publicação: 27 de Dezembro de 2013 

Data Fecho: 16 de Abril de 2014 

Tipo: Construção 

Descrição: Construction of masjid, quran teach-

ing centre and imam house at various (Package 

13) BA/12-13/C/039/GB 
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A actividade da empresa desenvolve-se na Consultadoria e 
Elaboração de: Projectos de Arquitectura e Engenharias, 
Estudos e Planos de Urbanismo e Ordenamento do Território 
e Coordenação Geral de Empreendimentos e Fiscalização de 
Obras Públicas e Particulares de Construção. 

A actividade da empresa desenvol-
ve-se na Consultadoria e Elabora-
ção de: Projectos de Arquitectura e 
Engenharias, Estudos e Planos de 
Urbanismo e Ordenamento do Terri-
tório e Coordenação Geral de Em-
preendimentos e Fiscalização de 
Obras Públicas e Particulares de 
Construção. 


