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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 constituição, a CCIAP contribui 
grandemente para uma clara 
evolução das trocas comerciais e 
crescente procura de cooperação 
árabe-portuguesa nos mais diversos 
domínios.

 

As autoridades sauditas anunciaram um pacote de medidas que terá um 
impacto significativo sobre o desempenho económico deste ano e nos 
próximos. As medidas extra-orçamentais foram anunciadas em duas 
declarações distintas feitas pelo Rei Abdullah em Fevereiro e Março. 
O objectivo principal das medidas, que implicam gastos significativos, é 
melhorar as condições de vida dos cidadãos sauditas, particularmente 
aqueles com rendimentos mais baixos. Alguns destes gastos devem ser 
feitos através de subsídios financeiros directos, enquanto outra parte é 
destinada a abordar questões sociais urgentes, como a falta de habitação 
a preço acessível. As estimativas sugerem que o pacote total de medidas 
ronde os 90 mil milhões de euros.
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Habitação
O maior elemento de despesa é o valor despendido de 46 mil milhões de euros para financiar a construção de 500 mil 
novas unidades habitacionais. A falta de habitação acessível continua a ser um grande problema social na Arábia 
Saudita, onde o deficit habitacional é enorme, pelo menos, meio milhão de unidades são necessárias para já, e 
provavelmente mais para o futuro. A supervisionar este esforço estará o recém-criado Ministério da Habitação, que 
assumirá todas as responsabilidades e atribuições da Autoridade Geral de Habitação. Esta última ainda vê um 
aumento de capital no valor de 2,7 mil milhões de euros, sugerindo que terá um papel a desempenhar no 
financiamento de novos desenvolvimentos.
Para lançar esse número de unidades num prazo razoável, as autoridades terão de recorrer a empreendedores do 
sector privado. Esses empreiteiros poderiam ser provenientes do Golfo, mas por uma questão de eficácia de custos e 
rapidez, do leste asiático (especialmente da Coreia do Sul) surgem como os candidatos mais prováveis. De qualquer 
forma, vai haver tempo para elaborar planos e identificar os contratantes, enquanto a melhor maneira de libertar terra 
para estas construções também terá de ser resolvida. Perante este cenário, o banco acredita que apenas uma pequena 
fracção da atribuição de habitação de 46 mil milhões de euros serão gastos em 2011.
Em termos de geração de financiamento do lado da procura, o anúncio do Rei aparece para indicar que o Real Estate 
Development Fund (REDF) terá um papel fundamental a desempenhar. O REDF, que concede empréstimos de baixo 
custo para os sauditas para a compra de casa, vê o seu capital impulsionado em 7 mil milhões de euros. Também terá 
sido instruído a acelerar o processo de aprovação de empréstimos, pois actualmente, os tempos de espera para 
conceder empréstimos são muito longos.

S. Exa. Rei da Arábia Saudita Abdullah Bin Abdel-Aziz al-Saud
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O financiamento privado

M a s ,  a p e s a r  d a  
recapitalização do REDF, a 
quantidade da procura por 
moradia e a ambição dos 
planos do governo sugerem 
que o financiamento privado 
terá de desempenhar o papel 
principal. Como tal, há um 
aumento especulativo de que 
a  t ã o  a g u a r d a d a  l e i  
h i p o t e c á r i a  p o d e  s e r  
aprovada já nos próximos 
meses. Depois de meses de 
deliberação, a lei já foi 
aprovada pelo Conselho 
Consultivo de Shoura e agora 
só precisa da aprovação do 
Gabinete Real. A lei já ficou 
nesta posição anteriormente, e certamente não há 
garantia de passagem imediata, mas o enfoque do rei 
sobre a habitação sugere que novos atrasos serão 
improváveis.
Além da habitação, há também crédito para pequenas 
empresas no valor de 5 mil milhões de euros, fruto da 
recapitalização do Crédito Saudita e da Caixa 
Económica, que oferece empréstimos sem juros para as 
PME da Arábia Saudita. O financiamento bancário para 
as PME está mais disponível na Arábia Saudita do que na 
maioria dos países da região, mas ainda há restrições e a 
recapitalização do SCSB (Saudi Credit & Savings Bank) 
é o reconhecimento desse facto, bem como do papel 
fundamental que as PME desempenham no emprego.
A recapitalização de diversas entidades estatais deve ter 
lugar este ano (não há nenhuma razão para atrasar), e 
serão contabilizadas como gastos do governo central. No 
entanto, os pagamentos efectuados por estas instituições 
só será feito gradualmente e, consequentemente, a 
posição do governo central, pode não mudar 
drasticamente, pelo menos este ano.
O governo tem reservado também um valor adicional de 
3 mil milhões de euros na área da saúde, que juntamente 
com a educação, continua a ser uma área prioritária de 
investimento social. Os gastos com a saúde têm sido 
substanciais, mas unidades de saúde pública ainda lutam 
para atender à procura, e o governo está empenhado em 
atrair mais investimentos privados para o sector. Tal 
como acontece com a maioria dos projectos de 
construção, os prazos podem ser longos, principalmente 
quando outros projectos estão a disputar as matérias-
primas.
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Grande parte das restantes promessas de gastos representa 
apoio directo ao rendimento dos sauditas. O maior 

elemento destes gastos é o 
salário adicional de dois 
meses  para  todos  os  
trabalhadores do sector 
público saudita que se 
estima de 6 mil milhões de 
euros.
O  G o v e r n o  t a m b é m  
aumentou o seu subsídio de 
subsistência de 15 por cento 
para os trabalhadores do 
sector público. Esta medida 
de 7 mil milhões de euros 
não representa qualquer 
despesa imprevista, uma 
vez que já fazia parte de um 
conjunto  de  medidas  
anunciadas num plano em 

2008

Subsídio de desemprego

Um compromisso de gasto que é novidade é o subsídio de 
desemprego por um ano. Esta medida irá custar cerca de 2 
mil milhões de euros por ano, sendo considerado um valor 
aceitável para esta garantia social. 
As outras linhas de itens são comparativamente menores 
em termos financeiros, e com excepção dos gastos com 
60.000 novos recrutas do Ministério do Interior, que irão 
levar tempo para contratar, toda a carga fiscal deve ser 
libertada este ano. No total, o Banco Saudita anunciou que 
36 mil milhões de euros, ou seja, 43 por cento do total 
prometido será gasto em 2011, embora isso inclua o 
pagamento de 7 mil milhões de euros de inflação e as 
transferências para os organismos estatais que não podem 
ser desembolsadas de imediato. As previsões apontam 
para que os gastos do governo central atinjam 154 mil 
milhões de euros este ano, um terço mais que em 2010.

Exequibilidade

Os preços do petróleo estão definidos para 95 dólares (em 
média) por barril este ano, acima dos 78 dólares por barril 
em 2010, enquanto os esforços da Arábia Saudita para 
acalmar os mercados internacionais devem ser 
compensados com um aumento de exportação de quase 8 
por cento. Assim, enquanto a despesa é definida com um 
aumento de cerca de um terço, a receita deve aumentar 
cerca de 20 por cento. Isto significa um superávit de cerca 
de 3,9 por cento do PIB, abaixo dos 6,7 por cento no ano 
passado.

Riade - Capital do Reino da Arábia Saudita
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Governador do Banco 
Central do Egipto: O 

Mercado pode recuperar.

“ K i n g d o m  H o t e l  
Investments” conclui venda 
de 42 milhões de euros

O Governador do Banco Central do Egipto, 
Dr. Farouk Uqda, disse que o investimento 
total estrangeiro retirado do país entre 20 de 
Janeiro e 31 de Março foi de cerca de 5 mil 
milhões de euros. Contudo este valor não 
representa uma perda muito significativa 
para o Egipto e pode ser facilmente 
recuperada assim que a actividade 
económica regresse à normalidade e negou 
ainda que os grandes investidores 
estrangeiros estejam de saída do mercado 
egípcio.

A “Kingdom Hotel Investments (KHI)”, 
uma subsidiária do conglomerado Saudita 
“Kingdom Holding Company (KHC)”, 
presidido pelo príncipe Alwaleed Bin Talal 
Bin Abdulaziz Alsaud, anunciou a venda de 
100% de capital do Swissôtel Kunshan na 
China ao “TA Global Berhad” por 42 
m i l h õ e s  d e  e u r o s .  D e p o i s  d o s  
procedimentos legais o grupo obteve um 
lucro de praticamente 30 milhões de euros.
O príncipe Alwaleed comentou: “ Estamos 
muito contentes com o valor realizado nesta 
transacção.”

O Sr. Sarmad Zok, Presidente e CEO do 
grupo KHI e membro do conselho 
administrativo do KHC também se mostrou 
satisfeito com o valor realizado.

O KHI que tem sede no Dubai (EAU) é um 
grupo líder mundial na aquisição e 
valorização de hotéis e resorts nos mercados 
emergentes no médio oriente, Ásia e África.

Ref.ªSYR-0045
Empresa Siria, especializada na produção de mármores e granitos, procura 
parceiros comerciais dentro do mesmo sector de actividade.

Ref.ªSYR-0046
Empresa Siria, especializada na produção de todo o tipo de bolachas, snacks, 
doçes, chocolates e cafés, procura novos importadores.

Ref.ªSYR-0047
Uma das maiores empresas da Siria de fabricação e importação de 
esquentadores, energia solar e tubos pretende fazer cooperação e parcerias 
com empresas portuguesas.

Ref.ªSYR-0048
Empresa siria especializada na importação de componentes electrónicos, 
rádios e televisões de componentes, ferramentas manuais, etc, deseja 
conhecer empresas portuguesas do sector.

Ref.ªSYR-0049
Empresa da Síria, importadora e exportadora de embalagens para 
alimentos, bebidas, chocolates, etc deseja cooperar com empresas 
portuguesas.

Síria

Iraque
Ref.ªIRQ-0009
Empresa iraquiana com actividade nos sectores da construção, comércio, 
telecomunicações, e segurança deseja estabelecer parcerias com empresas 
portuguesas para investimentos na reconstrução do Iraque. Empresa 
interessada em estabelecer contactos com empresas com acvtividades nas 
seguintes areas: electricidade, água, saúde, defesa, transportes, 
telecomuniações e imobiliários...)

Ref.ªIRQ-0010
Empresa iraquiana deseja importar todo o tipo de materiais de construção

Ref.ªIRQ-0011
Empresa iraquiana de um importante grupo activo no Iraque, e agente de 
vendas, gostaria de receber futura cooperação requerida por empresas 
portuguesas.
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Evento em  Destaque...

Oportunidades de negócio Notícias breves

Abu Dhabi optimista sobre 
metas de crescimento

Abu Dhabi tem planos de crescimento 
médio de 7% do PIB até 2015 e de 6% no 
ano seguinte, consequência da diversidade 
económica e da redução da dependência 
petrolífera.
A Capital dos EAU que contribui com a 
maior fatia da riqueza petrolífera do país, irá 
expandir o seu PIB acima dos 500% até 
2030 segundo noticiado pela agência 
Reuters.
Para 2011 estão previstos 11 mil milhões de 
euros de investimento em Abu Dhabi e 
Dubai como parte do plano governamental 
pata tornar estes dois emiratos numa 
economia baseada no conhecimento e 
reduzir a sua dependência do petróleo.
Segundo as previsões económicas internas 
em 2028 o PIB não petrolífero será 
equivalente ao PIB petrolífero. A taxa de 
crescimento do PIB não petrolífero não será 
uniforme, uma vez que as flutuações do 
mercado ditarão com certeza as suas regras 
mas os Governos estão confiantes que os 12 
sectores que estão a apostar, como o gás 
natural, aviação, turismo e transportes dêem 
os seus frutos.
No ano passado, Abu Dhabi, previu um 
gasto de 39 mil milhões, prevendo já uma 
falha de 16 mil milhões de euros, decorrente 
de ter o preço do barril a 60 dólares. 
Contudo, e apesar de não haver garantias 
em relação ao futuro, Abu Dhabi espera ter 
ganhos significativos através de novas 
políticas monetárias e fiscais, mais 
adequadas a um centro de negócios 
competitivo no mercado global. Deste 
modo, a política fiscal será uma ferramenta 
fundamental para o futuro económico dos 
EAU, o 3º maior exportador mundial de 
petróleo.

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.

Egipto

16 - 19 Outubro de 2011
Riyhad International convention &Exhibition Center

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

Feira Internacional de Argel 
1-6 de Junho - 2011
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