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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.

 

Introdução
Num esforço de promover o crescimento económico e criar empregos, o 
Governo aumentou o investimento público em infra-estruturas. Karim 
Ghallab, Ministro dos Transportes e Equipamentos, disse que o Reino 
vai investir cerca de €11 biliões até 2012, para a actualização da rede de 
transportes e as vias de comunicação.

N º 2 6 4Fevereiro de 2011

Financiamento:

Investimentos em energias renováveis:

Irá ser realizada a expansão entre Tânger-Med, as maiores cidades de África, com uma rede de auto-estradas 
continua. Além disso, serão gastos cerca de €3 biliões num sistema ferroviário de 350km de alta velocidade entre 
Tânger e Casablanca e prevê-se que entre em funcionamento até 2013.
A empresa estatal dos caminhos de ferro, Office National des Chemins de Fer du Maroc, ONCF, anunciou em 
Outubro de 2007, que a empresa francesa Alstom e a Réseau Ferre de France tinham adjudicado contractos no valor 
de €1 bilião para a construção e fornecimento de comboios de alta velocidade. O Governo francês concedeu a uma 
empresa com base em Rabat um empréstimo de €625 milhões para ajudar a financiar as infra-estruturas, enquanto 
que a Arábia Saudita e Kuwait também prometeram doações para este projecto.

Marrocos importa mais de 95% das suas necessidades energéticas. Para aliviar o peso sobre a balança comercial, o 
governo está centrado em aumentar o investimento em energias renováveis. A Agência Marroquina de Energia Solar 
irá supervisionar os investimentos de €6,4 mil milhões de euros, e espera-se levantar o percentual de energia verde 
para 42% das necessidades do Reino até 2020. Outra das medidas é a reforma da capacidade de produção a fim de 
reduzir os custos energéticos – actualmente as mais altas da região, minando a competitividade do país.

Montanhas do Atlas
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Além de recorrer a empréstimos e doações, os investimentos públicos 
também foram financiados pelo Fundo Hassan II para o 
Desenvolvimento Económico e Social, que foi renovada com receitas 
de privatização e é controlada directamente pelo gabinete real.

Os investimentos financiados pelo orçamento de estado subiu em média 
23% para €4.23 em 2009. Na lei orçamental de 2011, num projecto, 
apresentado ao parlamento em Outubro de 2010 a administração 
aprovou um orçamento para investimentos públicos de €4.4 mil milhões 
de euros.

A despesa privada em bens duráveis e stocks é crucial para o reforço da 
capacidade de criar valor no futuro. Com o crescente número de acordos 
comerciais, algumas empresas são obrigadas a investir em ferramentas 
de produção a fim de defender as suas quotas de mercado e expandir 
para o estrangeiro.

Subsidios: 

Com isso em mente, uma comissão de investimento foi constituída para decidir sobre projectos específicos que podem 
beneficiar da ajuda do governo. Chefiado pelo primeiro-ministro, os incentivos incluem licenças para construir fábricas 
e subsídios para a aquisição de terrenos. 
Em 2007, cerca de 40,000 empregos foram criados a partir de 72 pedidos aprovados pela comissão, gerando 
investimentos na ordem dos €6.5 bilhões, metade da qual vieram do estrangeiro. O número de projectos aprovados caiu 
para 40 em 2008, com investimentos a diminuir 49% para €3.5bn. No entanto, mais de dois terços dos fundos de 2008 
vieram como investimentos estrangeiro directo.
Em 2007, cerca de 40,000 empregos foram criados a partir de 72 pedidos aprovados pela comissão, gerando 
investimentos na ordem dos €6.5 bilhões, metade da qual vieram do estrangeiro. O número de projectos aprovados caiu 
para 40 em 2008, com investimentos a diminuir 49% para €3.5bn. No entanto, mais de dois terços dos fundos de 2008 
vieram como investimentos estrangeiro directo.
O governo oferece um incentivo para encorajar as empresas a aumentar o capital e os investimentos na forma de 
bonificação a três anos de 50% nos impostos sobre as empresas. Para se qualificarem as empresas devem levantar 
capital através da distribuição de novas acções em ofertas públicas iniciais. O desconto é de apenas 25% quando as 
empresas vendem acções existentes.

Marrocos: Medidas de investimento para a criação de 
empregos e melhorar o clima de investimento.

Vista sobre a cidade de Damasco - Síria

EMIRATOS: AUMENTO DO 
NUMERO PASSSAGEIROS

O tráfego aéreo de passageiros 
deverá atingir os 82.3 milhões até 2014, 
impulsionado por um aumento de 9.4% do 
número de viajantes para o Médio Oriente. 
Previsão avançada pela IATA – Air Tansport 
Association. Os viajantes aéreos irão subir 
para 3.3 bilhões até 2014, até 32% sobre os 
2 ,5  bi lhões  real izados  em 2009,  
impulsionado por um forte crescimento da 
China. Prevê-se que a região do Médio 
Oriente seja a região com maior taxa de 
crescimento, com os Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, e a Jordânia no ranking 
entre os 10 países com mais rápido 
crescimento de tráfego internacional. Com 
uma taxa de crescimento de 10.2%, os EAU 
situam-se apenas atrás da China com uma 
taxa de crescimento de 10.8%. Apesar da sua 
previsão a IATA  advertiu para os 
efeitos da recessão global poderão continuar 
a afectar parte da indústria da aviação. 
Adverte o director geral da IATA – Giovanni 
Bisignani. A nova onda de passageiros 
constitui um desafio e uma oportunidade 
para o mercado da aviação. Refere que a 
China será o maior contribuinte para o 
número de passageiros. O Golfo tornou-se 
num centro de inovação aérea, enquanto que 
os tradicionais jogadores como os EUA e a 
UE continuam a ter fracos resultados. 
Transportadoras como a Etihad, Emirates e 
Qatar têm vindo a aumentar as suas rotas 
para a Ásia, África e América do Sul.
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EGIPTO: DESENHA ROTA 
PARA A QUARTA LINHA DO 
METRO

ARÁBIA SAUDITA: INVESTe 
N A  A G R I C U L T U R A  
SUDANESA

O Egipto lançou uma nova rota 
de uma linha de metro para o Cairo 

com um custo previsto de $2.6 bilhões de 
US dólares e tem planos para o início da sua 
construção em Setembro de 2012. 
A quarta linha do Cairo irá percorrer o 
subúrbio nordeste Sixth of October e 
passará pelo novo museu egípcio perto das 
Pirâmides de Gize, até à zona El Malek El 
Saleh no centro sul da cidade.
Irá levar sete anos até estar totalmente 
operacional, citou o Ministro dos 
Transportes Alaa.
O Ministério reuniu um plano de 
financiamento a longo prazo que o Egipto 
irá apresentar ao Japão. Por sua vez, o Japão 
já elaborou um estu
do de viabilidade económica da linha.
A segunda secção a ser construída irá 
estender-se desde Saleh El Malek através do 
bairro islâmico para o subúrbio de Nasr 
City.

 A Arábia Saudita está a 
incentivar o sector privado para 

desenvolver projectos de agricultura no 
Sudão. O governo de Cartum facilita 
procedimentos para os investidores. Quem 
diz é o Ministro da Agricultura Saudita, 
Fahd Balghunaim. Diz ainda “Há um 
interesse de investidores sauditas na 
região”. A Arábia Saudita pretende cultivar 
cereais e alimentos para os animais no país, 
pois estas culturas consumem grandes 
quantidades de água. A Arábia Saudita é a 
maior economia do mundo árabe, começou 
em 2008 a incentivar as empresas de 
alimentação a investir em África e na Ásia, a 
fim de reduzir a produção de grãos e 
conservar a água. O governo pretende 
deixar até 2016, o cultivo no país de culturas 
que consomem muita água como o trigo, de 
acordo com a organização para a 
alimentação e agricultura da ONU. 

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.

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

Síria

ARGÉLIA

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
                                                      cciap@cciap.pt www.cciap.pt

SÍRIA - JORDÂNIA

MISSÃO EMPRESARIAL 
“MISSÃO MULTISSECTORIAL ”

Data: Março 2011

Local: Siría e Jordânia
         
 Organização: CCIAP 

Inscrições/Informações: T
el:+ 351 21 313 8100       
Fax:+ 351 21 313 8109
                                                

                    cciap@cciap.pt www.cciap.pt
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