
Diversificar o sector privado para criar mais postos de trabalho Sauditas

Em destaque...

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

www.cciap.pt

Ÿ A Liga dos Estados Árabes tem 
um novo Secretário Geral.

Ÿ Mudanças na Arábia Saudita.

Ÿ Oportunidades de Negócio no 
Golfo e Magrebe.

Ÿ A CCIAP participa na Saudi 
Build 2011 em Outubro.

Ÿ A CCIAP vai estar presente na 
FIA 2011 com grupo de 12 
empresas.

 

Jeddah: “A Economia 
global está a atravessar um 
período de incerteza. Na 
realidade, o rumo da 
economia global é sempre 
incerto. Quando toda a 
gente começa a concordar 
que a situação está bem, 
então está na altura de 
vender. Quando toda a 
gente concorda que a 
situação está mal, então é 

altura de comprar. Vimos 
estas situações nos últimos 
quatro anos,”de acordo com 

Richard Banks, director das Conferências Euromoney no Médio 
Oriente..

“A economia global irá flutuar” disse Richard à agência noticiosa Arab 
News. “É o que fazem os mercados, eventos, tecnologia, inovação, 
demografia e mais factores vão influenciar essas flutuações de maneira 
imprevisível. Todos nós precisamos de aceitar que a vida e as economias 
são incertas e inventar maneiras estáveis de lidar com esta incerteza. 
Esperar que uma economia global unificada apareça nos próximos 
tempos (um decénio) é irrealista.”
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A conferência Euromoney realiza-se em Ríade nos dias 17 e 18 de Maio irá explorar e explicar o novo cenário 
financeiro global e qual o lugar que a Arábia Saudita irá tomar nesse cenário, bem como, qual o papel que irá assumir 
no desenvolvimento económico mundial.
“A Arábia Saudita tem que olhar para si própria. Tem que determinar que direcção quer para a sua política, economia, 
tecnologia e desenvolvimento cultural global. Quando tiver esse rumo definido, poderá considerar qual o papel que 
irá assumir globalmente. Existem indicações que o Reino está a fazer isso mesmo – Através da adesão ao G20, o 
Fundo Monetário Internacional e outras instituições financeiras multilaterais, bem como sendo um grande investidor 
em valores mobiliários e outros activos financeiros -  e claro através da OPEP.”

“A Arábia Saudita tem que agir de acordo com os seus interesses e focar-se nas áreas em que o interesse nacional 
coincide com uma maior responsabilidade global. Então será uma grande potência para o desenvolvimento global.” 

Questionado sobre o grande pacote de investimento anunciado pela Arábia Saudita, Banks disse: “ É muito cedo para 
dizer. Espero que este pacote seja um catalisador para o desenvolvimento do sector privado. Emprego e capacitação 
do povo Saudita virão de uma economia orientada para a privatização e diversidade e não do patronato estatal.”

 

 

 

Mapa Arábia Saudita
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“Os decisores políticos sauditas estão conscientes desse facto e estão a fazer esforços para orientar o país para um 
modelo económico diferente. Mas isto leva tempo, gerações. As necessidades das pessoas têm que ser satisfeitas 
durante este período de transição, assim o governo teve de fazer o que fez.”

O foco mudou para as pequenas e médias empresas no Reino e Banks diz que “estas podem e vão ter um papel 
muito importante. Contudo, mais uma vez, é preciso tempo. As condições necessárias para o sucesso das PME´s 
incluem factores culturais e legislação, treino e finanças apropriadas.”

A Arábia Saudita, tal como outros países com um grande PIB petrolífero têm uma visão a médio prazo de criação 
de infra-estruturas que permitam um significativo aumento das condições de vida para os seus cidadãos. Deste 
modo aumentarão a diversificação de serviços e apostarão em cidadãos mais qualificados que irão contribuir para 
um crescimento necessário do PIB não petrolífero.

Na sequência do que foi dito, foi anunciada mais uma despesa extraordinária para a reconstrução da futura Arábia 
Saudita. 

Damman: Segundo o  Ministro da Água e Electricidade Abdullah Al-Hussayen, a Arábia Saudita necessita de 
investir 62 mil milhões de euros nos próximos 10 anos para corresponder à procura de electricidade e água que 
continua a crescer 8% anualmente. 

“É esperado que nos próximos 10 anos a carga máxima de potência alcance os 75.000 megawatts, o que significa 
que um investimento na ordem dos 60 mil milhões de euros será necessário para aumentar a capacidade, 
transmissão e distribuição da rede.”

A previsão inicial seria a de um investimento superior aos 60 mil milhões de euros pois a capacidade teria que ser 
aumentada de 50 gigawatts para 80 gigawatts, mas aparentemente este valor já incluía os custos da distribuição e 
transmissão.

É expectável que o sector privado contribua com aproximadamente 30% do valor estimado.

A Arábia Saudita luta para acompanhar o ritmo da procura energética à medida que as receitas de energia vêm 
causando um boom económico em toda a região.

Quando questionado sobre a energia solar, Al-Hussayen disse: “Não deverá ser utilizada a curto prazo, talvez a 
energia nuclear seja mais usada que a solar no futuro.”

Energia Solar
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Antigo 
Ministro 

Egípcio é o novo 
Secretário-Geral da 
Liga dos Estados 
Árabes 

“ M O D O N ”  
promove cidades 
industriais 

O chefe da diplomacia egípcia, Nabil al-
Arabi, sucede a Amre Moussa como 
secretário-geral da Liga Árabe.

O antigo ministro dos Negócios 
Estrangeiros do Egipto foi eleito por 
unanimidade e ovacionado na sede da 
organização no Cairo.

A candidatura foi anunciada à última hora 
este domingo, depois do Egipto retirar da 
mesa o nome de Mustapha el-Feqi.

Pouco depois de ser eleito, Arabi disse que 
“a acção conjunta do mundo árabe 
atravessa crises sérias e é preciso unir 
esforços para procurar soluções que 
elevem o estatuto dos Estados Árabes e 
permitam alcançar as exigências dos seus 
povos”.

Ríade: A “Saudi Industrial Property 
Authority” (MODON) convidou todas as 
escolas públicas e privadas, institutos e 
universidades, a visitar as cidades 
industriais em Meca, Medina, Ríade, Al-
Ahsa, Damman, Jeddah, Asir, Qassim e 
Hail, mantendo deste modo informados os 
estudantes sauditas sobre os êxitos 
industriais alcançados no Reino. Esta 
iniciativa já chegou a mais de 400 escolas 
este ano.

Refª SA-0102
Exportação de Produtos Alimentares (Arroz, Açúcar, Café, Chá, 
Especiarias, Nozes, Amêndoas, Amendoins, Pistachos, Azeite, Comida de 
Bébé, Chocolate Gourmet, ….)

Refª DZ-0242
Empresa argelina propõe para exportação Engenharia industrial, 
montagem industrial petrolífera, sondagem de solos, canalização 
industrial, manutenção industrial, controlo de sondagens do solo.

Refª DZ-0240
Empresa argelina especializada na área de Fabricação de tubos 
centrífugos de betão armado e concreto protendido, deseja estabelecer 
cooperação com empresas que estão à procura de terrenos indutriais 
numa zona com muitas vantagens.

Refª DZ-0241
Empresa argelina propõe para exportação Mobiliário urbano em 
estrutura metálica e peças metálicas.

Arábia Saudita

Argélia

Refª DZ-0245
Empresa argelina propõe para exportação Cabedal Wet Blue, Cabedal 
meio acabado, Cabedal acabado.

Refª DZ-0246
Empresa argelina propõe para exportação peças de automóveis, peças 
industriais, equipamentos industriais e material informático. 

Refª DZ-0247
Empresa argelina propõe para exportação equipamento cerâmico de 
casa de banho.

Refª DZ-0248
Empresa argelina propõe para exportação Redes de arame para gabiões, 
fio galvanizado fio torcido claro, fio torcido semi-duros , fio de cobre, 
electrodos de soldadura, arame de soldadura.

Refª DZ-0249
Empresa argelina propõe  exportação de resíduos de metais ferrosos.
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Evento em  Destaque...

Oportunidades de negócio Notícias breves

Empregadores 
Sauditas 

Planeiam mais 
contratações 

F eira 
internacional de 

Argel.

Ríade: de acordo com o relatório da agência 
Bayt, 68% das organizações da região 
MENA (Middle East & North Africa) 
esperam contratar pessoal durante os 
próximos 12 meses.

Segundo o mesmo relatório, foi revelado 
que cerca de 28% das empresas contactadas 
responderam que vão começar a 
contratação  já nos próximos 3 meses. Em 
todo o Reino Saudita cerca de 35% das 
organizações inquiridas afirmaram que vão 
contratar pessoal garantidamente, enquanto 
que 28% responderam que a contratação 
será muito provável durante os próximos 

meses.

                  

A CCIAP irá participar na Feira 
Internacional de Argel 2011 que se irá 
realizar de 1 a 6 de Junho. A iniciativa 
promete ser um grande sucesso e conta já 
com a participação de 12 empresas que 
perfazem uma delegação de 23 pessoas.

Bons negócios a todos os participantes!

Refª TN-0043
Empresa tunisina especializada no domínio de 
telecomunicações e des serviços IT e multimédias a grandes 
valores, deseja conhecer empresas estrangeiras 
especializadas na mesma área para estabelecer uma 
parceria ou outro tipo de cooperação. 

Refª TN-0042
Empresa tunisina especializada no sector de Construção 
metálica (Electricidade e mobiliário médico)deseja conhecer 
estrangeiros especializados na mesma área para estabelecer 
uma parceria ou outro tipo de cooperação (associação, 
localização ..).

Tunísia

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.

17 - 23 Setembro 2011 

Missão Empresarial Líbano - Jordânia
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