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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.

 

O Qatar tem condições económicas excelentes, possuindo a terceira maior reserva de gás natural do mundo (13,5%) 
além de produzir 2% do petróleo mundial. Estas condições, aliadas ao facto de ter apenas cerca de um milhão de 
habitantes permitiu ao Qatar aumentar o seu PIB em 16% no ano de 2009 e 21% em 2010 proporcionando um PIB per 
capita de cerca de 60 mil euros. A nível político goza de grande estabilidade. Por tudo isto o Qatar representa hoje 
uma grande oportunidade de negócio para qualquer empresa que tenha ambições além fronteiras. 
Os projectos que estão em vista dentro do plano Qatar 2030 e Mundial FIFA 2022 são os seguintes:
Construção de nove estádios de futebol super modernos e remodelação de 
três já existentes. A cidade de Lusail localizada a cerca de 15km a norte da 
capital Doha vai ser praticamente reconstruída a partir do nada e é nesta 
cidade que se irá dar o pontapé de saída do Mundial 2022 bem como onde se 
irá realizar a final deste evento. Estão previstas unidades hoteleiras que 
permitam albergar cerca de 400 mil pessoas apenas nesta cidade, algumas 
destas construídas nas famosas ilhas artificiais à semelhança do vizinho 
EAU, além de uma marina e um mega centro comercial. 
Outro projecto fundamental é a construção de variadíssimas estradas e auto 
estradas dentro do território do Qatar e ligações aos seus países vizinhos.

Com a atribuição da organização do 
mundial de futebol de 2022 ao 
Qatar, este pequeno país vizinho da 
Arábia Saudita, Bahrein e Emiratos 
Árabes Unidos ficou subitamente 
nas bocas do mundo. Trata-se do 
país mais pequeno de sempre a 
organizar um Mundial FIFA, o 
primeiro país árabe a fazê-lo e com 
condições climatéricas muito 
acentuadas.

 
Apesar das condicionantes o país 
ganhou mesmo e isso deveu-se 
em grande parte à existência 
prévia de um plano até 2030 para 
a construção de grandes infra-
estruturas no país, daí que o 
mundial FIFA venha apenas 
acelerar estes mega projectos 
avaliados em cerca de 150 mil 
milhões de euros.

Estádio principal de Lusail

Projecto para a ilha artificial em Lusail

Projecto da nova auto-estrada Lusail
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Quando se fala em transportes é 
imperioso falar em comboios, deste 
modo uma extensa rede ferroviária 
está prevista em três grandes 
projectos, uma rede metropolitana 
em Doha, a rede ferroviária por todo 
o território do Qatar e ligações aos 
restantes países do Golfo, estes três 
projectos foram avaliados em cerca 
de 28 mil milhões de euros.
Outro projecto fundamental é a 
construção de variadíssimas estradas e auto estradas dentro do 
território do Qatar e ligações aos seus países vizinhos.
Uma destas ligações será uma ponte que irá ligar o Qatar ao Bahrain 
com cerca de 40km estando prevista ser uma ponte rodo e ferroviária. 
Este projecto já esteve anunciado para 2001 mas por razões de ordem 
técnica e política ficou adiada e tem agora o seu início previsto para 
2012.
Quando se fala em transportes é imperioso falar em comboios, deste 
modo uma extensa rede ferroviária está prevista em três grandes 
projectos, uma rede metropolitana em Doha, a rede ferroviária por 

todo o território do Qatar e 
ligações aos restantes países do 
Golfo, estes três projectos foram 
avaliados em cerca de 28 mil 
milhões de euros.

Existe ainda o projecto para 
a u m e n t a r  a  c a p a c i d a d e  
energética do país, estando 
prevista a construção de uma 
nova central de energia eléctrica 
bem como o novo aeroporto 

internacional e o novo porto marítimo de Doha, estando estes três 
mega projectos avaliados em cerca 9 mil milhões de euros.
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Notícias breves

 

Projecto de aumento da capacidade 
energética

Projecto da Ponte que ligará o Qatar 
ao Bahrain.

Naturalmente toda esta agitação a nível infra-estrutural num país que tem prazos para cumprir e capacidade financeira 
para o fazer, gerou uma grande confiança no mercado imobiliário, que conta com o compromisso dos investidores 
privados (que compraram já cerca de 75% dos terrenos das cidades onde se vão construir os estádios) em concluir os 
projectos que ali serão desenvolvidos passados no máximo 4 anos da recepção dos mesmos. Deste modo, o Qatar joga 
pelo seguro para que tudo esteja pronto bem antes de 2022.
Para concluir, existem ainda muitos cépticos em relação ao investimento feito pelo país para albergar esta competição e 
se esta poderá proporcionar um retorno aceitável face ao investimento. Contudo é de relembrar que em relação a esta 
questão, apenas os estádios construídos propositadamente para o Mundial FIFA podem constituir um problema se não 
forem devidamente aproveitados após a realização da competição, pois todas as infra-estruturas envolventes já faziam 
parte do plano do Qatar a realizar até 2030 e irão transformar radicalmente o país, proporcionando o salto na qualidade 
de vida esperado pelos seus habitantes, que irão usufruir de melhores condições de vida, além de que o país fica 
preparado para o ambicionado salto no sector do turismo, seguindo o exemplo do país vizinho EAU. 
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Arábia Saudita – Novos 
empréstimos para habitação 
disponíveis

O Real Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Saudita anunciou que os 
novos empréstimos para a construção de 
habitação no valor de 1,1 mil milhões de 
euros estão disponíveis e permitirão o 
surgimento de pelo menos 24 mil novas 
residências.
O Rei Abdullah Bin Abdel-Aziz Al-Saud 
anunciou novas medidas de reforma para o 
desenvolvimento. Deste modo o Banco de 
Crédito aumentou o seu capital disponível 
para cerca de 5 mil milhões de euros e o 
Fundo de Mercado Imobiliário para cerca 
de 7,5 mil milhões de euros.

Marrocos – Aumento de 
produtividade dos sectores 
chave

Dados oficiais indicam que 
durante o 4º trimestre de 2010 os sectores 
da construção, obras públicas, minérios e 
energias deram sinais de melhoria 
relativamente ao trimestre anterior. De 
acordo com os mesmos dados, 38% dos 
inquiridos aumentaram a sua produção, 
47% mantiveram-se estáveis e apenas 15% 
relatam uma diminuição da produtividade.
Ao nível do emprego, o número de 
empregados manteve-se estável em 
praticamente todos os sectores, com 
excepção do sector energético que reduziu 
os seus quadros.
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Oman – Terceira fase do 
aeroporto internacional de 
Muscat com luz verde

Um grupo de bancos árabes disponibilizou 
290 milhões de euros de crédito para a 
execução da terceira fase de construção do 
Aeroporto Internacional de Muscat no 
Sultanato de Oman.
O grupo é composto pelo Banco Árabe de 
Oman, o Banco Árabe Europeu e pelo 
Banco Árabe do Bahrein.
O Aeroporto Internacional de Muscat é dos 
maiores projectos no Oman e a sua 
execução está entregue a um consórcio de 
três empresas internacionais de construção. 
Estima-se que o aeroporto tenha capacidade 
para 20 milhões de passageiros por ano, 
estando a obra totalmente pronta em 2014 
com um custo total de aproximadamente1,2 
mil milhões de euros. 

E.A.U. – FMI - Recuperação 
económica forte

Uma delegação do FMI liderada 
pela Sr.ª Taline Koranchelian esteve nos 
EAU de 27 de Fevereiro a 7 de Março deste 
ano onde se reuniu com o ministro das 
Finanças Sr. Obaid Humaid Al Tayer, o 
ministro da Economia Sultão Bin Saeed Al 
Mansoori, o Governador do Banco Central 
dos EAU Sultão Bin Nasser Al Suwaidi, 
outros importantes membros oficiais do 
Governo e representantes da comunidade 
financeira e de negócios do país.
No final da visita a Sr.ª Koranchelian fez um 
balanço positivo da economia do país: “ A 
economia está a ganhar força, suportada por 
uma clima geral favorável. Contudo há que 
t e r  a t e n ç ã o  à  d i s c r e p â n c i a  n o  
desenvolvimento das várias regiões. Ainda 
assim, o crescimento global previsto para 
2011 será positivo e o PIB não petrolífero 
deverá crescer 2% em relação ao ano 
transacto, o que reflecte uma aposta forte no 
turismo, comércio e serviços, não 
descurando ainda o forte investimento 
público feito em Abu Dhabi através de 
empresas com participações do Estado”.

 

Notícias breves

Ref.ª Qa-0004
Empresa do Qatar procura empresa exportadora de tubos e 
conexões.

Ref.ª Dz-0227
Empresa argelina importadora de madeiras brancas e vermelhas, 
metais e cereais deseja conhecer empresas portuguesas.

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

Ref.ª 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.

Ref.ª BHR-0011
Empresa do Bahrein pretende importar materiais de construção 
em geral.

Ref.ª BHR-0012
Empresa do Bahrein pretende importar produtos e materiais de 
cerâmica.

Ref.ª BHR-0013
Pretende importar de tanques de armazenamento de emulsão de 
latex.

Ref.ª Qa-0003
Empresa do Qatar pretende importar produtos farmacêuticas e 
veterinários, bem como material médico e hospitalar.

Março de 2011



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

www.cciap.pt

Ref.ª EGP-0162
Empresa egipcia importadora e distribuidora de 
todos os tipos de papel, papel quimico, papel 
fotográfico deseja conhecer empresas portuguesas 
do sector.

Ref.ª EGP-0161
Empresa egípcia especializada na importação de 
equipamento pesado para construção e agricultura 
deseja conhecer empresas portuguesas do mesmo 
sector.

Ref.ª EGP-0160
Empresa egípcia impor-export, deseja importar 

produtos alimentares - conservas de atum, sardinhas, 
cavala, pêssegos, compotas, ananás, salada de 
frutas.
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Eventos Qatar

Ÿ Project Qatar 2 a 5 de maio 2011 - 
international trade exhibition for 
construction technology, building 
m a t e r i a l s ,  e q u i p m e n t  a n d  
environmental technology in qatar.

Ÿ GCC power - outubro de 2011 - gcc 
international conference and 
exhibition for electrical equipments.

Evento em  Destaque...

Trata-se da mais importante feira multi sectorial realizada na Argélia desde 1967.
A 43ª edição realizada em 2010, contou a participação de 1.203 expositores, sendo 368 

Argelinos e 835 estrangeiros oriundos de 39 países. De Portugal viajaram 29 empresas dos 
mais variados sectores de actividade. 

A participação Portuguesa nesta iniciativa será coordenada e levada a efeito pela Câmara 
de Comércio e Indústria Árabe Portuguesa.

Para mais informações consultar:  WWW.CCIAP.PT

Feira Internacional de Argel 1-6 de Junho - 
2011

Oportunidades de negócio

Egipto

http://WWW.CCIAP.PT
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