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Ÿ Missão Empresarial ao Líbano e 
Jordânia de 17 a 23 de Setembro 
de 2011. Inscreva-se já!

Ÿ Saudibuild 2011 de 16 a 19 de 
Outubro. Participe com a CCIAP. 

Ÿ Oportunidades de Negócio no 
Golfo e Magrebe.

Ÿ A CCIAP participa na Saudi 
Build 2011 em Outubro.

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

 

O mercado do Médio Oriente continua a ser atractivo para empresas 
estrangeiras especializadas em infra-estruturas, energia, utilidades e 
produtos de consumo. De acordo com uma pesquisa, estas mudanças 
provenientes da actual conjuntura devem aumentar as actividade 
nestes sectores, a médio prazo, de acordo com uma pesquisa.

No 14º Inquérito Anual Global CEO, foram entrevistados 1.201 líderes 
empresariais em 69 países de todo o mundo no último trimestre de 
2010. A análise dos resultados ficou a cargo de Warwick Hunt, diretor-
geral e Alaeddin Fouad, sócio-gerente dos mercados do Médio Oriente 
da PriceWaterhouseCoopers (PwC).

A meio de uma crescente onda de entusiasmo provocada pela 
recuperação após a recente crise económica, os CEO´s do mundo 
inteiro renovam a sua confiança nos mercados árabes emergentes 
vendo-os como uma oportunidade de crescimento que o Médio 
Oriente oferece.

Devido à crise que abrandou as economias, as principais empresas 
exportadoras de nível mundial vão à procura de países que tenham 
bastante liquidez e falta de infra-estruturas e serviços, permitindo 
assim dar continuidade às exportações e elevar a competitividade 
através da oferta nos vários sectores que os estados árabes querem 
melhorar.
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Parcerias com os governos para o bem comum, responsabilidade corporativa social e consciência ambiental 
também possibilitam tais mudanças, o clima geral é de optimismo para o futuro na região MENA e as oportunidades 
de crescimento que aí se encontram criam as melhores expectativas - com 68% dos líderes empresariais das 
maiores empresas mundiais extremamente confiantes nas  perspectivas de aumento de receita das suas empresas 
nos próximos três anos.

No entanto, as mudanças ocorridas na região MENA estão a ser analisadas e no geral são vistas como uma 
consequência da falta de oportunidades de emprego para uma população jovem crescente. A taxa de desemprego 
média no Médio Oriente é de mais de 10% em toda a região. Para a Arábia Saudita, Egipto, Jordânia e Síria, a taxa de 
desemprego jovem é de aproximadamente 30%.

As qualidades da mão-de-obra, incluindo educação e competência de trabalho são vistas como cruciais. Há a 
preocupação de realizar uma agenda compartilhada com os governos em áreas consideradas críticas para o 
crescimento dos negócios. Por exemplo, no que diz respeito à forma de melhorar a rede de talentos e a infra-
estrutura humana disponível, é proveitoso alcançar uma colaboração permanente entre sector público e privado.
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Os líderes empresariais prevêem a necessidade de proporcionar diferentes formas de incentivos para atrair e 
reter jovens talentos (com foco em recompensas não-financeiras para motivar os funcionários e não 
aumentar os custos) e também vêem a necessidade de mudar políticas, com o propósito de atrair e reter mais 
mulheres para reforçar a força laboral e incentivá-las a atingir patamares profissionaismaisaltos.

O crescimento económico da última década não se reflectiu num abrandamento das elevadas taxas de 
desemprego regional, com o índice demográfico de população em idade activa a continuar muito acima do 
crescimento económico médio. 
Alguns países da região MENA já perceberam que a diversificação económica só poderá ocorrer se eles 
puderem atrair fundos de desenvolvimento internacionais, o que, por sua vez, requer um ambiente 
regulatório mais favorável.

Bons exemplos disso são o Dubai, com suas extensas áreas francas e Arábia Saudita com o seu programa de 
competitividade "10x10". Na verdade, mais de 50%dos CEO´s declararam que as suas estratégias de negócio 
tinham mudado ao longo dos últimos dois anos, enquanto um terço alegou uma mudança fundamental 
colossal, indicando que esta era uma necessidade emergente do pós-crise de forma a redefinir a dinâmica dos 
negócios.

Entretanto, no que concerne a medidas fundamentais de apoio às PME, tais como a obtenção de crédito e 
facilidades no encerramento da empresa, a região está a tentar criar melhores práticas, à semelhança das 
internacionais. Para além disso, os governos da região demonstram uma grande vontade em promover 
activamente uma maior actividade empresarial através da formação de capital humano e desenvolvimento 
de infra-estruturas de qualidade.

Concluindo, as empresas não serão afectadas pelas consequências da crise e os seus investimentos irão 
ajudar a moldar o caminho para o crescimento. Há grandes oportunidades para quem antecipar as mudanças 
no mundo dos negócios e seja criativo na busca de novos valores para o mercado.

Exemplo disso são os projectos em execução por todo o mundo árabe:

Arábia Saudita (Renovação tecnológica dos caminhos de ferro e novo aeroporto de Medina)
Argélia (Nova estação central ferroviária de Hamma)
Bahrain (Rede de esgotos para todo o território)
Egipto (Nova barragem de Naga Hammadi)
Koweit (Novo complexo de silos para grão e farinha)
Líbano (Aumento do terminal de contentores do porto de Beirute)
Marrocos (Energia eólica de 50MW em Haouma Site)
Oman (Central de processamento de minério)
Qatar (Infra-estruturas para o Mundial FIFA 2022)
Sudão (Nova linha férrea de Khartoum para Port Sudan)

Os mercados árabes continuam apetecíveis

O rei Abdullah contempla o 
projecto do novo aeroporto de Medina.
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 Gabinete do Iraque 
aprova 650 milhões de 
euros para projecto de 

energia.

 

Refª BH -  0014
Importadores, representantes e distribuidores de materiais de construção. 
Tintas.

Refª OM - 0017
Somos importadores, exportadores, retalhistas de Materiais de 
Construção, Hardware & Consumíveis, sanitários, ferramentas, tintas e 
acessórios eléctricos.

Refª DZ -  0257
Exportação - cacau em pó, manteiga de cacau, bolo de cacau, massa de 
cacau.

Refª SA -  0115
Importação - Transacionamos produtos que variam de vestuário e têxteis a 
materiais de construção, produtos alimentares, máquinas, projectos chave 
na mão e matérias-primas.

Bahrain

Argélia

Refª LB - 0044
Empresa especializada na importação e distribuição de tintas decorativas 
e industriais.

Refª TN - 0045
Empresa produtora de telhas de cerâmica e vidro, está à procura de 
parceiros estrangeiros interessados  na cerâmica da Tunísia, quer através 
da venda de produtos acabados ou por uma parceria ou outro tipo de 
cooperação (associação, localização ..)

Refª AE - 0104
Empresa dos EAU de fabricação de máquinas verticais para produção de 
embalagens de produtos alimentares, pretende encontrar parceiros no 
mesmo ramo de actividade.

Arábia Saudita

Oman

Líbano

Tunísia

E.A.U.

O gabinete iraquiano aprovou 650milhões de 
euros em financiamento para projectos de 
geração de energia eléctrica neste mês de Junho, 
esta iniciativa representa um paço em frente na 
satisfação das necessidades de infra-estruturas 
de energia eléctrica no país. 

As verbas foram disponibilizadas após uma 
denúncia feita pelo ministro da Electricidade, 
Raad Shallal, que referiu que ao seu ministério 
não tinha sido atribuído financiamento suficiente 
para combater o que é uma das maiores queixas 
dos iraquianos.

Os iraquianos recebem apenas algumas horas de 
energia por dia a partir da rede eléctrica nacional, 
embora o país tenha das maiores reservas do 
mundo de petróleo.

Neste sentido, as Autoridades iraquianas 
alocaram 650 milhões de euros para a instalação e 
colocação em operação de turbinas a gás 
compradas através do multimilionário acordo 
feito em 2008 com a General Electric e a Siemens.

Estas turbinas deverão aumentar a capacidade 
em cerca de 9.000 megawatts,
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Evento em  Destaque...

Oportunidades de negócio Notícias breves

Défice da Balança 
C o m e r c i a l  d a  
Jordânia aumenta 

27% em 4 meses.

Feira Internacional 
de Argel

O défice na balança comercial jordana 
cresceu 26,9%, nos primeiros quatro meses 
do ano, de 1,4 mil milhões de euros em igual 
período de 2010, para 2 mil milhões de 
euros em 2011.

Os economistas atribuíram esta diferença 
na balança principalmente ao crescimento 
de 20,5% nas importações, que se situou em 
3,9 mil milhões de Janeiro a Abril, em 
comparação com os 3,1 mil milhões de 
euros, nos primeiros quatro meses do ano 
passado.

O Departamento de Estatística também 
relatou um aumento de 12,4% nas 
exportações e reexportações nos primeiros 
quatro meses de 2011, em comparação com 
o mesmo período do ano passado, de 1,3 mil 
milhões para 1,6 mil milhões de euros.

A CCIAP participou  na Feira Internacional 
de Argel 2011 que se realizou de 1 a 6 de 
Junho. A participação foi extremamente 
positiva satisfazendo tanto a CCIAP como 
as empresas participantes, foram elas: 
A1V2, Coba, D. Medeiro, Easy People, 
Madeinox, Metalúrgica do Tâmega, 
Novarroz, Teixeira Duarte, Tensai 
Indústria, Vieira Araújo, Vítor Martins e 
Zagope.

Refª JO - 0053
Importadores, agentes e retalhistas de Materiais de 
Construção e hardware. Tintas Decorativas.

Refª KW - 0022
Importadores, agentes e retalhistas de Materiais de 
Construção. Tintas.

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

Kuwait

Marrocos

Refª MA - 0039
Parceria: Empresa necessita de um exportador de prancha de 
madeira de abeto (branca 47MMx87MMx3M) para iniciar 
parceria. 200m3 por mês.

Jordânia
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