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O tráfego marítimo para os viajantes e 
mercadorias através do Porto de Argel 
aumentou no quarto trimestre de 2013. 
 
A Fundação do Porto da Argélia registrou 
uma recuperação no movimento de mer-
cadorias e passageiros através do quarto 
trimestre de 2013, ascendendo a 103% 
como resultado indicado pela Fundação. 

Tráfego marítimo de viajantes e mercadorias no Porto de Argel aumentou 
ARGÉLIA 

A Fundação considera que o "4 º 
trimestre de 2013 marcado por um 
aumento considerável do total das 
actividades de acostagem ou pelo 
movimento de passageiros e merca-
dorias, em termos de relação custo-
benefício. " 
 
Assim, o objectivo mais importante 
para este período, que era alcançar 
um movimento geral de transporte de 
mercadorias ou durante a descarga 
ou o transporte para 2.703.660 tone-
ladas durante o 4 º trimestre de 2013, 
foi alcançado em 99%, de acordo 
com a Fundação, que confirmou que 
este movimento foi estimado em 
2.683.201 toneladas, registrando um 

aumento de 87,10%, aumentando em 
relação ao mesmo período de 2012. 
 
Quanto ao movimento de tráfego de 
contentores, que foram manuseados 
pela Fundação, alcançou-se um cus-
to-benefício em comparação com as 
expectativas do registo, estimado em 
93 375 caixas (tamanho equivalente a 
vinte pés). 
 
As expectativas da Fundação para o 
último trimestre de 2013, sobre o 
movimento de contentores, foram 
estimadas em 89.290 selhas (tama-
nho equivalente a seis metros) para 
alcançar o objectivo de 105%. 
 

Fonte: www.aps.dz 
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Investidores sugerem linha ferroviária para facilitar tráfego na auto-estrada de Jubail 

 

ARÁBIA SAUDITA 
 

Abdulrahman Al- Otaishan, um in-
vestidor no sector de transporte 
rodoviário, disse que diariamente 
pelo menos 3.000 camiões carrega-
dos de mercadorias deixam a Jubail 
Industrial City via a auto-estrada de 
Jubail para todas as partes do Reino 
e para os países do Golfo. "Em torno 
do mesmo número entram na cidade 
carregados com as necessidades 
das empresas e fábricas. Além dis-
so, há um movimento durante as 
horas de trabalho de funcionários 
entre as cidades de Jubail e Dam-
mam, através da auto-estrada com 
uma área de 100 km, colocando-a 
sob pressão". 
 
"A outra estrada - Abu Hadriyah - a 
oeste de Jubail também enfrenta 
pressão de tráfego semelhante, e a 
solução é a construção de rodovias 
alternativas entre Dammam e Jubail 
para esse sector", disse ele. Al- 
Otaishan também sugeriu a constru-
ção de linhas ferroviárias para o 
transporte de mercadorias e passa-
geiros entre Jubail e outras cidades 
sauditas, além de estabelecer portos 
terrestres nas grandes cidades com 
instalações aduaneiras para libertar 
as mercadorias transportadas. 
 
Ele também sugeriu a construção de 
múltiplas estações de pesagem em 
movimento ao longo da estrada em 
vez de usar uma escala que com-
porta camiões até 5 km. "Os cami-
ões têm atrasos de quase oito horas 
na sua chegada", disse ele, acres-
centando que as inspecções aleató-
rias também atrasam os camiões. 
Afirmando que havia necessidade 
de aumentar o número de inspecto-
res para acelerar o processo, tam-
bém era preciso ter estacionamen-

tos adequados e equipados com os 
serviços necessários. 
 
Al-Otaishan disse que, a maioria dos 
motoristas não são qualificados, 
para não mencionar o custo de con-
tratá-los, cerca de 400SAR. Além 
disso, os cidadãos ficam relutantes 
em assumir o trabalho por causa de 
sua natureza árdua. "Há uma escas-
sez de motoristas após a campanha 
de correcção do trabalho, e o Minis-
tério do Trabalho deve solucionar 
este problema e reduzir o custo para 
revitalizar o sector, sob pena de os 
preços de outras mercadorias tam-
bém serem afectados, alertou. 
 
Fahd Al- Sharia, um membro da 
Comissão de Transportes Terrestres 
na Câmara de Asharqia, mostrou 
sentimentos semelhantes e disse 
que a escassez de motoristas afecta 
a economia e os sauditas mostram-
se relutantes em assumir o trabalho. 
Ele disse: "Embora o Ministério do 
Trabalho, tenha tornado obrigatório 
as pequenas empresas a ter 7% e 
as grandes empresas a ter 10% dos 
postos de trabalho para os sauditas, 
ela na realidade não é aplicada. O 
Ministério obriga nos a contratar 
cerca de 5% de sauditas para as 
profissões de não-condutor, para 
trabalhos mecânicos, troca de óleo, 
peças-auto e manutenção de cami-
ões o que não é aplicada". 
 
"Todas estas percentagens terão de 
ser reexaminadas e discutidas para 
serem reformuladas no sentido de 
superar os problemas deste sector", 
acrescentou. 
 
Fonte: www.arabnews.com 

 

Os investidores de transporte 
rodoviário do Reino sugeriram a 
construção de linhas ferroviárias, 
de Jubail para outras cidades, 
criando portos terrestres nas 
grandes cidades, com facilidades 
aduaneiras adequadas que mini-
mizarão o movimento de tráfego 
pesado em Jubail e consequente 
congestionamento nas rodovias 
existentes. 
 
Actualmente, cerca de 6.000 cami-
ões e navios-tanque que transpor-
tam matérias-primas industriais, de 
construção e outros de petróleo 
bruto cruzam diariamente, Jubail e 
outras cidades do Reino, bem como 
países vizinhos do Golfo, Egipto e 
Jordânia, disse Salem Al-Balawi, 
Vice-Presidente da Comissão de 
Transportes Terrestres da Câmara 
de Asharqia. 
 
Citando um relatório divulgado re-
centemente pelo Ministério dos 
Transportes, ele disse que cada um 
desses camiões e navios transporta 
cerca de 25 toneladas. "Apesar do 
grande número de camiões que se 
deslocam diariamente, a taxa de 
acidentes desceu especialmente 
após a implementação do sistema 
Saher e limitando a velocidade a 80 
Km/h. No entanto, os acidentes 
ocorrem por causa de motoristas 
que não aderem às normas de segu-
rança", disse ele. 
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EGIPTO 

O Governo do Egipto tem o objec-
tivo de atingir um crescimento de 
4% em investimentos no ano fiscal 
de 2014/2015. 
 
O Ministro do Planeamento anuncia 
que o novo plano de investimento terá 
como alvo várias regiões e províncias 
egípcias. 
 
A empresa estatal MENA reportou 
que o Ministro do Planeamento, Dr. 
Ashraf El-Araby, anunciou que o Go-
verno está a estudar um plano de 
investimentos com o objectivo de 
alcançar uma taxa média de cresci-
mento entre 4 e 4,5 % no ano fiscal 
de 2014/2015. 
 
O ministro ressalvou que o novo pla-
no de investimento terá como alvo 
diferentes regiões e províncias egíp-
cias. 
 
De acordo com a MENA, o Ministro 
disse que os investidores precisam de 
um ambiente politicamente estável e 
seguro, acrescentando que esta é a 
direcção em que o país se está a 
dirigir. 

EGIPTO PRETENDE ATINGIR UM CRESCIMENTO DE 4% EM INVESTIMENTOS 

Ele acrescentou que o país tem uma 
visão clara dos seus projectos, bem 
como das leis e regulamentos que o 
Governo está alterar para melhorar o 
ambiente de investimento. 
 
O Dr. Ashraf El-Araby afirmou ainda 
que os indicadores de investimento 
durante o primeiro trimestre do ano 
fiscal 2013/2014 foram fracos devidos 
aos acontecimentos políticos verifica-
dos no país. No entanto, o Ministro 
demonstrou estar optimista após o 
terceiro e quarto trimestres do actual 
ano fiscal terem demonstrado um 
impacto positivo dos planos de estí-
mulo económico do Governo. 
 
O mais recente anúncio de investi-
mentos no Egipto veio de Ministro da 
Indústria, Dr. Mounir Fakhry Abdel 
Nour, que disse durante um encontro 
com a delegação egípcia do Conse-
lho Empresarial Egipto-França, que a 
"ratificação da Constituição vai poten-
ciar positivamente as relações eco-
nómicas e irá restaurar a confiança 
dos empresários franceses para ex-
pandirem e iniciarem novos projectos 
no Egipto". 

O Presidente da Federação das Câ-
maras de Comércio Egípcias 
(FEDCOC), Dr. Ahmed El- Wakil, 
também afirmou que os membros do 
Conselho de Administração vão per-
correr diferentes províncias do Egipto 
no intuito de identificarem oportunida-
des de investimento. Essas oportuni-
dades serão apresentadas aos inves-
tidores sauditas durante uma confe-
rência de investimento em Jeddah. 
 
O Dr. Ahmed El- Wakil mencionou 
ainda que estas digressões incidem 
sobre os sectores da agricultura e da 
indústria de produção de alimentos. 
 
"Este projecto é um passo para al-
cançar os desígnios da nova consti-
tuição que promove o desenvolvimen-
to sustentável - apenas 6% da terra 
do Egipto é habitada e o nosso objec-
tivo é aumentar esse número para 
25% dentro de 10 a 15 anos, no intui-
to de fazer o melhor uso possível da 
nosso terra e dos nossos recursos", 
evidenciou o Dr. Ahmed El- Wakil. 
 
Fonte: www.dailynewsegypt.com 
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Os portos no Kuwait tiveram um 
bom desempenho nos últimos 
anos, apoiado por uma licitação 
nacional para aumentar as exporta-
ções de hidrocarbonetos e da acti-
vidade de transporte comercial não 
petrolífero.  
 
No entanto, enquanto os planos para 
melhorar as instalações e melhorar o 
acesso aos novos campos petrolíferos 
foram um bom sinal para a indústria, o 
sector também enfrenta vários desafi-
os, liderados por flutuações na de-
manda global e competição regional. 
 
O crescimento constante 
 
A infra-estrutura económica do Kuwait 
depende fortemente dos três principais 
portos comerciais do país de Shuaiba, 
Shuwaikh e Doha. Os maiores portos 
de Shuaiba e Shuwaikh juntos trata-
ram de 98% das exportações em 
2012, de acordo com o Kuwait Central 
Statistics Bureau (KSCB), enquanto 
Doha foi a responsável por embarca-
ções costeiras e barcaças que viajam 
entre portos. As exportações de hidro-
carbonetos e produtos a granel são 
enviadas através de Shuaiba, locali-
zada ao sul da Cidade do Kuwait. A 
instalação faz fronteira com os portos 
de Ahmadi e Mina Abdullah, que as-
sistem as refinarias de petróleo próxi-
mas ao norte e ao sul. 
 
O sector de transporte marítimo tem 
crescido constantemente nos últimos 
anos. Os números publicados pelo 
KSCB mostraram que o número de 
navios petroleiros liberados dos portos 

do Kuwait subiu de 1.424 em 2010 
para 1.469 em 2012. 
 
O volume total de carga aumentou de 
27.32m toneladas para 35.94m, no 
mesmo período, um aumento de 
31,55%, embora por um longo perío-
do, o crescimento foi moderado. Entre 
2005 e 2012, os volumes de carga 
medidos por toneladas cresceram a 
uma taxa de crescimento anual de 
1,59%, de acordo com um relatório do 
Markaz Centro Financeiro do Kuwait 
em Janeiro. 
 
O relatório Markaz foi relativamente 
optimista sobre o sector, apontando a 
localização geográfica vantajosa do 
Kuwait, o crescimento do comércio e o 
aumento das exportações de petróleo. 
O projecto multibilionário trans-
ferroviário do GCC, 2.200 km de linha, 
que vai atravessar o Kuwait quando 
concluído, deverá aumentar a deman-
da através dos portos do estado. 
 
Participação do sector privado 
 
Várias das actualizações planeadas 
na indústria do Kuwait e os novos 
projectos de construção já estão a 
tomar forma, incluindo o porto de Mu-
barak al Kabir (MAK) $1,2 bilhão na 
Boubyan Island, que foi lançado em 
2011 e deverá aumentar substancial-
mente a capacidade de movimentação 
interna. As quatro principais fases do 
projecto, incluindo a dragagem para 
permitir o acesso de superpetroleiros e 
a construção de 24 novos ancoradou-
ros, estão previstas ficarem concluídos 
este ano. 

De acordo com o relatório Markaz, o 
governo pretende privatizar o MAK e 
outros portos, tomando as medidas 
em Setembro de 2013 para iniciar este 
processo. 
 
O Kuwait está dirigindo para o melho-
ramento dos seus portos e tem pro-
porcionado oportunidades para as 
empresas multinacionais de constru-
ção e outros agentes do sector. A 
Empresa de suporte técnico e de ges-
tão (AECOM) ganhou um contrato 
para projectar um canal de navegação 
de 40 km no porto MAK em 2013, 
enquanto a empresa de dragagem 
CCCC Guangzhou conquistou um 
contrato de $15 milhões no mesmo 
ano para desenvolver um canal de 
dragagem, como parte da ponte de 
Sabiya. Enquanto isso, o construtor 
turco STFA está planeado trabalhar na 
expansão do porto usado para o 
transporte de petróleo da refinaria 
Mina Ahmadi, no valor de $487m, o 
que ajudará o Estado a cumprir a sua 
meta de exportar 4 milhões de barris 
de petróleo por dia. 
 
A série de novos projectos de constru-
ção apoiará os portos do Kuwait, en-
quanto se preparam para expandir as 
suas operações num mercado desafi-
ador. Enquanto os atrasos nas infra-
estruturas poderão ter dado uma van-
tagem aos seus pares regionais, a 
localização estratégica do Kuwait, em 
conjunto com os seus planos para 
aumentar as exportações de petróleo, 
irão proporcionar uma oportunidade do 
país recuperar terreno. 
 
Fonte: www.oxfordbusinessgroup.com 

Kuwait pretende melhorar a posição regional dos portos 

KUWAIT 
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Tal como muitos, três empresas em 
Oman são este ano espera-se oferecer 
acções ao público, como o Mercado 
de Valores Mobiliários de Muscat pro-
cura construir sobre os planos do 
governo para vender activos estatais, 
disse o director geral da bolsa. 

Muscat lança três OP para oleodutos em 2014 

O Iraque é um dos mercados de 
projectos que mais cresce na regi-
ão, com mais de $519 biliões de 
projectos planeados ou em anda-
mento, de acordo com um relatório. 
 
O Índice de Projectos de Golfo do 
Meed desde Janeiro, disse que apro-
ximadamente 28% desses projectos 
estão no setor petrolífero como em-
purrões de Iraque para revitalizar a 
sua indústria de hidrocarboneto com 
um projecto de óleo de 145 bilhões de 
dólares projectado planejado ou en-
caminhado. 
 
Somente a Arábia Saudita com 1.05 
triliões de dólares e os Emirados Ára-
bes Unidos, com 713,15 bilhões dóla-
res têm projectos de mercados maio-
res, disse o índice. 

Mercado de Projectos no valor de $519bn 

O Meed está pronto para concretizar 
o “Iraq Energy Projects 2014” de 25 a 
27 de Fevereiro no Westin Mina 
Seyahi, onde as últimas oportunida-
des do Iraque em petróleo e gás, 
energia e água, bem como os secto-
res químicos.  
Edmund O'Sullivan, presidente, do 
Meed Events, disse: o “Iraq Energy 
Projects 2014” é o evento definitivo 
para todos aqueles que estão sérios 
sobre as oportunidades de negócios 
em petróleo e gás, energia do Iraque 
e petroquímico.  
 
Além do alto nível de palestrantes e 
especialistas que compartilham de 
suas ideias sobre o Iraque, os partici-
pantes serão capazes de satisfazer 

OMÃ 

IRAQUE 

Oman Arab Bank SAOC está a pla-
near uma oferta pública inicial, em 
meados do ano, Ahmed Saleh Al 
Marhoon, Director-geral MSM, disse 
numa entrevista em Abu Dhabi. Ou-
tras duas empresas privadas também 
estão prontos para vender acções, 
disse Al Marhoon, declinando a identi-
ficá-las. 
 
Omã, o maior produtor de petróleo 
fora da Opep na Península Arábica, 
pretende reduzir em fases as partici-
pações de alguns activos controlados 
pelo Estado e o MSM tem mantido 
discussões com o governo sobre as 
OP no sector de energia, disse al 
Marhoon. 

A Oman Oil Co, produtor de energia 
controlada pelo estado, pretende 
vender as acções de uma subsidiária 
até o final do ano ou no início de 
2015, disse ele. O Banco Árabe de 
Omã tem discutido planos de OP com 
a Autoridade de Capitais do Mercado. 
"Desta vez, o Banco Central já orien-
tou o credor apenas para manter a 
promessa que fez ao CMA", disse Al 
Marhoon. 
 
A Oman International Development 
and Investment (SAOG) ou Ominvest, 
que detém uma participação maioritá-
ria do Banco Árabe, disse num comu-
nicado a 9 de Fevereiro em seu web-
site que está "seriamente a realizar 
uma análise completa e exaustiva" de 
uma OP à subsidiária. 
 

Fonte: www.khaleejtimes.com 

os legisladores iraquianos e ganhar 
clareza sobre as acções futuras, 
aberto Q&A sessões no evento." 
Os delegados também vão receber 
hands-on experiência táctica e trans-
ferência de experiências de especia-
listas sobre como entregar projectos 
com sucesso no Iraque, disse ele. 
 
"Qualquer empresa internacional que 
se estabelece no Iraque nesta fase é 
a certeza de ganhar muitos aliados 
que irá proporcionar uma valiosa van-
tagem inédita para o negócio longo e 
frutífero nos próximos anos ", acres-
centou Richard Thompson, director 
editorial, Meed. 
 
Fonte.www.iraqdirectory.com  
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A aquisição fará aumentar o investi-
mento nos mercados internacionais 
para Dh41.5 bilhões.  
 
O CEO do Grupo Etisalat, Ahmad 
AbdulKarim Julfar, divulgou que o 
meganegócio elevaria o investimento 
global do Grupo Etisalat no exterior 
para Dh41.5 bilhões em 16 mercados 
internacionais. 
 
"A Etisalat concluiu os acordos de 
financiamento necessários através de 
17 bancos nacionais e internacionais, 
a fim de concluir o negócio. No entan-
to, a empresa iria partilhar uma parte 
do financiamento a partir de seus 
próprios recursos, mas ainda tem que 
especificar o quanto iria pagar", disse 
Julfar ao Khaleej Times, à margem do 
Mobile World Congress, realizado em 
Barcelona. 
 
Julfar ressaltou que, os investimentos 
da Etisalat na Maroc Telecom são 
iguais, ao volume de investimento 
total da empresa no exterior. "O acor-
do levará tempo a ser concluído devi-
do aos procedimentos governamen-
tais necessários", observou. 
 
Ele disse que os preços dos serviços 
no mercado local caíram 50%nos 
últimos dois anos, devido à crescente 
concorrência no mercado. 
 
Julfar disse que os investimentos 
estrangeiros agregados da Etisalat 
estão estimados em DH22 bilhões, 
além do mercado saudita em que o 
Grupo Etisalat possui uma participa-
ção de 26% na Mobily. "Nós tentámos 
aumentar a nossa participação na 
Mobily para 50%, mas a Autoridade 
Reguladora de Telecomunicações 
Saudita impõe restrições." 

Etisalat espera concluir negócio com a  Vivendi, em 

três meses 

"Se tivéssemos adquirido mais de 
26% de quota na Mobily, as receitas 
dos investimentos estrangeiros do 
Grupo Etisalat poderiam ter passado 
os 50 % dos seus retornos totais", 
acrescentou. 
 
Ele referiu que, o mercado saudita é o 
maior mercado estrangeiro de tele-
comunicações, no qual a Etisalat está 
a trabalhar em termos de rentabilida-
de e receitas. 
 
Em relação ao mercado egípcio, dis-
se que a Etisalat aguarda a obtenção 
de uma licença de multisserviços para 
poder oferecer uma ampla gama de 
serviços no Egipto, incluindo os servi-
ços de linha terrestres." Foi-nos pro-
metido pelo governo egípcio a con-
cepção [unificada] da licença de mul-
tisserviços", disse ele. 
 
Sobre a possível entrada da quarta 
operadora de telefone móvel no Egip-
to, ele disse que iria bater os interes-
ses das empresas de telecomunica-
ções existentes no país. "Se for emiti-
da uma decisão pertinente, optaram 
pela arbitragem internacional ", disse 
ele. 
 
De acordo com relatos da comunica-
ção social local, a Autoridade Nacio-
nal Reguladora de Telecomunicações 
do Egipto, poderá ser emitida uma 
licença para a Empresa de Teleco-
municações do Egipto para as opera-
ções de telefone móvel no país. Atu-
almente, a Etisalat , a Vodafone e a 
Orange estão a oferecer os serviços 
de telefone móvel no país 
 
Fonte: www.khaleejtimes.com  

 
 
 

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 

A Etisalat espera concluir o meganegócio de Dh19.4 bilhões, na aquisição 
da participação majoritária da Vivendi Maroc Telecom nos próximos três 

meses, disse um oficial superior. 

A empresa dos Portos de Abu 

Dhabi assina memorando de 

entendimento com a Etihad 

Rail  

 

A Abu Dhabi Ports Company 

(ADPC) assinou um Memorando 

de Entendimento (MoU) com a 

Etihad Rail para proporcionar o 

enquadramento para planear 

um terminal ferroviário integran-

do contentores e granel no 

Porto de Khalifa como parte da 

rede ferroviária nacional dos 

Emirados Árabes Unidos. 

 

A rede de 1.200 quilómetros da 

Etihad Rail irá complementar as 

infra-estruturas industriais e de 

transporte com ligação às insta-

lações da ADPC, incluindo Zona 

Industrial Khalifa em Abu Dhabi 

(Kizad) e o adjacente Porto de 

Khalifa. Quando integrado com 

as infra-estruturas da ADPC, a 

rede ferroviária vai oferecer às 

empresas de logística um sis-

tema de transporte fortalecido, 

combinando marítimo, rodoviá-

rio e ferroviário. 

 

Fonte: www.gulfnews.com 
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21 - 23 April 2014 

Crowne Plaza Bahrain, Manama City 

  
Bahrain Energy 
Forum 
 
Under the patronage of HE Shaikh 
Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, 
Minister of Finance & Minister in 
charge of Oil & Gas Affairs 
 

 organized in Bahrain Energy Forum
partnership with Bahrain’s National Oil 
& Gas Authority (NOGA), the supreme 
government agency responsible for 
Bahrain’s hydrocarbons industry, will 
provide a comprehensive update of the 
exciting plans and associated project 
opportunities to reaffirm Bahrain’s his-
toric position as the energy hub of the 
Gulf and the wider Middle East. 
 
Timed to coincide with the 80th jubilee 
of the start of exports of crude oil from 
Bahrain, the Bahrain Energy Forum 
will celebrate the achievements made 
the Kingdom’s hydrocarbons, power 
and water sectors and explore the 
upcoming prospects for energy busi-
nesses globally. 

 
www.bahrainenergyconference.com 

 

 
 
   
 
 
 
  

 A Zulal terminou a primeira, de três plantas 
aquáticas, para a Waha Oil 

LÍBIA 

A Zulal Water Technology (ZWT) 
terminou o trabalho em uma esta-
ção de tratamento de água no 
terreno da Waha Oil Company, um 
dos três projectos semelhantes 
nos campos de petróleo de Waha 
e Essider. 

A ZWT foi agraciada com o contrato 
de vários milhões de dinares para 
substituir as plantas existentes da 
GE ICONICS da WOC em Março de 
2013, completando a planta Gialo 
em nove meses. Esperam que as 
restantes duas plantas estejam con-
cluídas no primeiro trimestre de 
2014. 
 
A planta de Gialo deverá produzir 
600 metros cúbicos de água por dia 
e foi fabricada na Holanda. A capa-
cidade total das três fábricas deverá 
exceder os 4.000 metros cúbicos por 
dia. 
 
Fonte: www.libyaherald.com  

 Autoridade Palestiniana planeia infra-
estruturas para transportes 

PALESTINA 

A Autoridade Palestiniana planeia 
um aeroporto em West Bank, um 
porto e uma ferrovia em Gaza. 
 
O Ministério dos Transportes da 
Autoridade Palestiniana têm estado 
a trabalhar com o Egipto na prepa-
ração dos planos de um aeroporto 
nos territórios ocupados da Cisjor-
dânia e um porto e uma linha férrea 
na Faixa de Gaza, disse um ministro 
no domingo. 
 
Nabil Dmeidi, Ministro dos Transpor-
tes e Presidente da companhia aé-
rea palestiniana disse ao Ma'an que 
o Ministério dos Transportes assinou 
um protocolo de cooperação com a 
autoridade da aviação civil do Egip-
to, a fim de beneficiar da experiência 
egípcia. 

Está previsto o aeroporto ser cons-
truído a leste de Jericó e são espe-
rados especialistas egípcios para 
visitarem a Cisjordânia para explorar 
possíveis localizações para um se-
gundo aeroporto menor no território 
actualmente designado como Área 
C. 
 
Dmeidi, que está actualmente em 
visita ao Cairo, acrescentou que 
está sendo discutido um plano para 
a construção de uma linha ferroviá-
ria entre a Faixa de Gaza e o Egipto, 
com a estação ferroviária egípcia 
mais próxima a 70 quilómetros em 
Beer al-Abed. Estão sendo discuti-
dos também os planos para a cons-
trução de um porto na Faixa de Ga-
za, acrescentou. 
 
Fonte: www.maannews.net 

 
 

http://www.bahrainenergyconference.com/
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O Qatar vai investir $45 bilhões no turismo até 2030 

QATAR 

Até 2030 serão alocados $45 bi-
lhões para o desenvolvimento da 
indústria do turismo do Catar, 
como parte da Estratégia Nacional 
do Setor do Turismo, de acordo 
com a Qatar Tourism Authority 
(QTA). 
 
Na palestra da abertura da confe-
rência “Tourism in Tomorrow’s 
World”, o Presidente da QTA falou 
sobre o potencial do turismo para a 
economia de pós-carbono do país. 
"Temos que estar bem preparados 
para desenvolver uma economia 
pós-carbono", citado pela Península 
do Qatar. "O turismo é um recurso 
inexplorado. Virando o Qatar para 
uma economia do turismo é o pri-
meiro passo, depois do petróleo e 
do gás". 
 
O Presidente da QTA disse que o 
Qatar comprometeu-se a desenvol-
ver um sector de turismo e hotelaria 
sustentável com uma meta de mais 
de sete milhões de chegadas de 
turistas até 2030 - um aumento de 
sete vezes comparado com os nú-
meros atuais. 
 
Ele disse que a estratégia também 
visa aumentar a contribuição do 
sector do turismo para o PIB do país 
de menos de 1% para mais de 3% 
até 2030. Espera-se aumentar tam-
bém o emprego no sector de 25.000 
em 2012 para 127.000 até 2030. 

O Médio Oriente também tem visto 
um crescimento significativo do tu-
rismo - de 24 milhões de passagei-
ros em 2000 para 52 milhões em 
2013. Esperava-se chegar a 150 
milhões até 2030. 
 
"Já não é privilégio do rico, hoje 
todos têm o direito de viajar. Viajar 
não é apenas uma necessidade, é 
um direito humano", disse ele. 
 
O Professor Robert Coelen, Direc-
tor-executivo da Stenden University 
do Qatar, disse que foi necessária 
uma pesquisa académica para com-
preender o ambiente actual do tu-
rismo para ajudar o Qatar e a região 
a planear o futuro. 
 
“Precisamos estabelecer uma base 
local de talento académico orientado 
para a investigação que possa di-
reccionar empreendimentos turísti-
cos". 
 
"O Qatar deve deixar de ser um 
consumidor de conhecimento para 
se tornar um produtor de conheci-
mento de vanguarda em sectores 
economicamente importantes". 
 
Fonte: www.arabianbusiness.com 

"O mundo está a mudar. Devemos 
abrir os nossos corações e mentes. 
Devemos convidar as pessoas para 
visitar o nosso país, para que pos-
samos aprender com eles e eles 
possam aprender connosco”, disse 
ele. 
 
O Presidente da QTA disse que o 
Qatar poderia oferecer uma experi-
ência turística autêntica como um 
destino global único, que se orgu-
lhava da sua herança cultural e uma 
mistura inigualável de pontos turísti-
cos. 
O Secretário-Geral da United Natio-
nal World Tourism Organisation 
disse que os viajantes globais ultra-
passaram um bilhão pela primeira 
vez em 2012 com uma previsão de 
1,8 mil milhões de viajantes interna-
cionais em 2030. 
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INS coloca taxa de crescimento de 2,6% em 2013 

TUNÍSIA 

O crescimento económico foi de 2,6% em 2013 contra 3,6% 
em 2012, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INS).  
 
Quanto ao quarto trimestre de 2013, os resultados preliminares 
das contas trimestrais publicadas, quinta-feira, pelo INS, no seu 
website, mostram que o Produto Interno Bruto (PIB) a preços 
constantes subiu 2,3%, em comparação com o mesmo período 
de 2012, mas diminuiu -0,3%, em comparação com o terceiro 
trimestre de 2013. 
 
Fonte: www.tap.info.tn  

Novos Sócios 

AERAGEST – Serviços de Gestão, 
Contabilidade, Auditoria e Consultoria Fiscal. 

METALOMARÃO - Equipamentos para 
a Indústria Extractiva e Construção. 

MONERIS - Serviços de Gestão e Contabilidade. 

ESTE ESPAÇO 

PODE SER SEU. 

 

PUBLICITE AQUI! 

 

Saiba mais em:  

WWW.CCIAP.PT 
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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 
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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. 


