
Síria: Novas regulações deverão ajudar a aumentar o interesse 
estrangeiro.

Em destaque...

Câmara de Comércio e Indústria Árabe Portuguesa
Avenida Fontes Pereira de Melo, 19 - 8º
1050-116 Lisboa

www.cciap.pt

Os países Árabes assumem cada 
vez mais um relevo especial na 
esfera da internacionalização da 
economia Portuguesa, não só por 
um conjunto de factores de 
natureza geográfica e cultural, mas 
sobretudo através de reais  
oportunidades de negócio e 
complementaridade.
Através de centenas de acções e 
iniciativas levadas a efeito desde a 
sua consti tuição,  a CCIAP 
contribui grandemente para uma 
c la ra  evo lução  das  t rocas  
comerciais e crescente procura de 
cooperação árabe-portuguesa nos 
mais diversos domínios.

 

A entrada de capital estrangeiro diminuiu durante a crise global no país. 
Para inverter esta situação as autoridades estão a implementar um pacote 
de leis para estimular o interesse estrangeiro e o segundo plano de 
investimentos para as energias, infra-estruturas e turismo terá já o seu 
inicio em 2011.
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Enquanto que a nova orientação estratégica é definida a partir do plano de investimento para cinco anos 2011-2015, 
as autoridades estão à espera que uma legislação mais favorável e o levantamento das restrições à participação 
estrangeira vá aumentar o investimento directo estrangeiro (IED).

De acordo com a Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation, também conhecida como Dhaman, o 
total de investimento estrangeiro na Síria diminuiu 29% em 2009, atingindo um valor de $1,5 biliões de US dólares. 
Em 2008, o investimento registou um aumento de 70% - o melhor número de sempre para a Síria.
No entanto, espera-se que o investimento estrangeiro recupere em 2011. Existe o licenciamento para um total de 279 
projectos com um valor de $5.5 biliões de US dólares. Dos países que foram estudados pela Dhaman, a Síria, 
encontra-se actualmente em 11º lugar, deixando muito espaço para crescimento.
Os incentivos fiscais incluem isenções tarifárias sobre as importações de matérias-primas, bem como equipamentos 
e construção utilizados na execução de projectos.

Aleppo - Síria
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GOLFO: DIVERSIFICAÇÃO DA 
ECONOMIA

A Economist Intelligence Unit (EIU), 
refere que os países do Golfo, conscientes 
da necessidade de diversificação da 
economia não petrolífera, irão ver o seu 
produto interno bruto nacional (PIB) a 
duplicar dos actuais $1.04 triliões de US 
dólares para os $2.3 triliões de US dólares 
em 2020. “A economia não petrolífera da 
região deverá crescer em média 5.5% 
durante os próximos dez anos. Este 
crescimento é superior ao crescimento 
médio global. Todos os intervenientes nas 
economias do Golfo estão interessados em 
diversificar” diz Jane Kinninmont, Director 
para o Médio Oriente e Norte de África na 
EIU. O sector do gás e do petróleo caiu em 
média 40% na contribuição para o PIB no 
período de 2001-10 para 32% no período de 
2011-20. Após um pico de 49% em 2009, é 
provável que diminua para cerca de 27% do 
PIB em 2020. “Há um amplo consenso 
sobre as razões pelas quais as economias do 
Golfo se estão a focar na diversificação dos 
planos – três razões principais: a 
necessidade de reduzir os riscos; criar 
empregos e prepararem-se para a era pós 
petróleo/ futuras gerações”. O papel do 
sector privado está a aumentar na região. 
Num relatório recente do FMI, este 
aconselha estes países a unir esforços no 
sentido de criar emprego, enquanto se cria 
pacotes de estímulo fiscal implantados na 
sequência da crise financeira”.

Abdullah Al Darari, Ministro dos Assuntos Económicos, disse à Oxford 
Business Group (OBG) que a Síria tem planos para a expansão das suas 
zonas industriais, com vista a abrigar tanto as grandes empresas como 
as pequenas e médias empresas (PME). “Estamos agora a construir 25 
novas pequenas zonas industriais, que serão mais adequadas à criação 
de novas PME's”.

As grandes empresas permanecerão nas zonas industriais padrão, 
enquanto que as novas irão atrair PME's e empresas start-up, que vão 
beneficiar de todos os privilégios oferecidos por estas zonas industriais.
Existe também um plano para aprovar uma nova lei de arrendamento 
que vai permitir às empresas o aluguer de edifícios e equipamentos, a 
fim de lançar as suas operações mais rapidamente. Esta acção será 
acompanhada por facilidades ao crédito para PME's com o 
fornecimento de capitais de investimentos para empresas mais 
pequenas.

Vista sobre a cidade de Damasco - Síria

Governo de Unidade: O principal motor por trás do futuro investimento será o próprio governo. Dardari 
disse que o investimento total público durante o 11º plano de investimento para cinco anos é de $44,1 biliões de US 
dólares. Aumentando para o dobro quando em comparação com os 24,3 mil milhões de US dólares em investimentos 
para o plano anterior. Confirmou as expectativas dos investidores de que os sectores da energia e infra-estruturas serão o 
principal foco destes investimentos públicos.

O governo refere que não irá competir com o sector privado na prestação de serviços e de produção. Em vez disso, irá 
formar estruturas de participação e parcerias público-privadas (PP's). Um exemplo disso é a Syrian Qatari Holding 
Company (SQHC), que foi criada como uma realização conjunta de dois países com um enorme capital financeiro, para 
a participação na geração de energia, agricultura, fabricação de fertilizantes e processamento de alimentos.
Enquanto isso, a empresa privada Syrian Souria Holding e Cham Holding também está numa posição forte para 
concorrer a projectos apoiados pelo governo. 
Tendo já estas empresas estado envolvidas com as autoridades locais para a realização de projectos nas áreas do turismo 
e dos transportes, esta fusão de empresas revela ter o capital e a experiencia em projectos avaliados vários biliões de 
dólares.

Síria: Novas regulações deverão ajudar a aumentar o 
interesse estrangeiro.
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ARÁBIA SAUDITA: BOOM DA 
CONSTRUÇÃO

 Riade disponibiliza mais de $695 
biliões para serem gastos em mais de 687 
projectos de construção até 2015, sendo que 
22% destes estão já em fase de execução. 
Uma empresa de construção da Arábia 
Saudita, apelou a um esforço de forma a 
impulsionar o sector da construção no 
Reino. O apelo foi feito num momento em 
que os relatórios dizem que os empréstimos 
para a construção irão crescer a uma taxa de 
cerca de 17,6% durante 2010-2013. O 
convite foi feito pela Construction Products 
and Holding Company durante a sua 
participação no Fórum Construction and 
Projects.
Estes projectos estão distribuídos em 
diversos factores, como projectos de infra-
estruturas, energia, ferrovias, estradas, 
aeroportos, produção de petróleo e gás, 
petroquímica, águas, além de indústrias de 
base e serviços sociais como educação, 
cuidados de saúde, formação e muitos 
outros. Alguns relatos dizem que a indústria 
de construção civil na Arábia Saudita tem 
presenciado um crescimento sem 
precedentes nos últimos anos, com a 
atribuição de contratos de construção 
deverá crescer para $39,138 milhões em 
2012 apesar da crise financeira global. O 
sector da construção na Arábia Saudita é o 
mercado de maior crescimento na região do 
Golfo. 
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Ref.ª DZ-0219

Empresa argelina especializada no sector textil, procura 
fornecedores de matérias-primas (fios e maquinaria).

Refª. DZ-0225
Empresa argelina importadora e distribuidora de artigos para o 
lar, louças, produtos de limpeza, hotelaria, materiais de 
construção e outros deseja conhecer produtores portugueses.

Refª. DZ-0226
Empresa argelina especializada na distribuição de produtos 
alimentares, cosmética e higiene corporal, têxtil, puericultura, 
electrodomésticos, e marroquinaria deseja importar estes 
produtos.

Refª. DZ-0227
Empresa argelina importadora de madeiras brancas e 
vermelhas, metais e cereais deseja conhecer empresas 
portuguesas.

Refª. DZ-0212
Empresa argelina produtora de calçado de plástico, palmilhas 
propõe os seus produtos para exportação.

Refª. DZ-0213
Empresa argelina especializada na pesca de camarão, lagosta, 
lagostim e polvo propõe os seus produtos para exportação.

Refª. DZ-0214
Empresa argelina produtora de extracto de alfarroba e 
cosméticos propõe os seus produtos para exportação.

Refª. DZ-0217
Empresa argelina, produtora de telhas cerâmicas, revestimentos 
de parede, pisos e rodapés em cerâmica propõe os seus produtos 
para exportação.

Refª. DZ-0218
Empresa argelina produtora seringas descartáveis, conjuntos de 
infusão, seringas para insulina, linhas de diálise transfusões, 
agulhas de fístula, bolsos glicose. Cloreto de sódio, cartuchos de 
bicarbonato, filtro de diálise propõe os seus propõe os seus 
produtos para exportação.
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Evento em  Destaque...

Oportunidades de negócio

EMIRATOS: PROPRIEDADE 
ESTRANGEIRA A 100% EM 

2011
Os EAU irão permitir a propriedade 
estrangeira das empresas a 100% em 
2011, informou o Ministro da Economia. 
Poderá ser introduzida até ao final de 
2011, a nova Lei Empresarial nos 
Emiratos Árabes Unidos, que irá permitir 
a detenção de 100% de propriedade por 
parte de estrangeiros em alguns sectores 
empresariais. "Poderá ser em qualquer 
momento deste ano", disse Sultan Bin 
Saeed Al Mansoori numa conferência em 
Abu Dhabi. Pode ser nesta semana ou na 
próxima semana ou no próximo mês. Ao 
nível do Ministério, o nosso trabalho está 
feito. É mais revisão de tudo o que precisa 
ser feito. "
Por lei, nos Emiratos Árabes Unidos, só é 
permitido aos cidadãos a plena 
propriedade das empresas que operam 
fora das zonas francas. A lei hoje exige 
que os estrangeiros que detenham uma 
empresa nos EAU com um parceiro ou 
patrocinador.
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Refª. DZ-0222
Empresa argelina produtora de tapetes tradicionais em lã, 
propõe os seus produtos para exportação.

Refª. DZ-0222
Empresa argelina produtora de tapetes tradicionais em lã, 
propõe os seus produtos para exportação.

Refª. SYR-0044
Empresa síria, estabelecida por um grupo de 

especialistas e engenheiros, que fizeram um intensa 
pesquisa e esforço para implementar técnicas modernas de 
gestão de projectos, procedimentos e investigação cientifica 
para apoiar clientes, consultores, fornecedores e investidores 
em vários projectos de desenvolvimento de técnicas de gestão, 
engenharia e investigação desejam cooperar com empresas 

Síria

MISSÃO EMPRESARIAL
“MISSÃO MULTISECTORIAL A ARGEL E ORAN”

Data: 12 a 17 de Março de 2011

Local: Argel e Oran

         Organização:CCIAP

Inscrições/Informações: Tel: +351 21 313 8100            Fax: +351 21 313 8109
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