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Ÿ Missão Empresarial Multi-
sectorial 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 
e conheça a Câmara de Comércio 
de Riade. 

Ÿ Oportunidades de Negócio no 
Golfo e Magrebe.

Ÿ Novas Missões Empresariais 
Multi-sectoriais à Tunísia; 
A rg é l i a  e  M a r r o c o s  e m  
Novembro.

 

De acordo com os últimos estudos, os EAU são já considerados como o 
“motor” do Médio Oriente no ramo da logística, das trocas comerciais e 
comércio global e está a reforçar a sua posição. Espera-se que o país 
aumente as receitas neste sector para 1,8 biliões de euros em 2014. No 
ano passado o total das receitas do mercado logístico foi de 
aproximadamente 1,35 biliões de euros.

O crescimento no mercado logístico dos 
EAU é bastante potenciado pela posição 
geoestratégica vantajosa do Dubai, que 
serve como porta relativamente perto 
das superpotências asiáticas como a 
China e a Índia, bem como pelos 
enormes investimentos feitos na criação 
de uma infraestrutura logística de nível 
mundial. 
Aliado a estes factores, é também de 

registar a vantagem de ter um dos preços mais baixos do mundo nos 
custos logísticos.
As perspectivas futuras para o crescimento do negócio, a Feira de 
logística e manuseamento de materiais – Materials Handling Middle 
East 2011 – está a suscitar grande interesse por parte das empresas 
regionais e internacionais que procuram fortalecer a sua presença na 
região. A Feira realiza-se no Dubai International Convention and 
Exibhition Centre entre 25 e 27 de Setembro de 2011.
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A grande parte da logística dos EAU cabe ao encaminhamento dos fretes, pois o país serve como um importante 
facilitador do comércio transcontinental (encontra-se numa posição equidistante relativamente ao centro da 
Europa, centro de África e centro da Ásia), encabeçado pelo sector do petróleo e gás, engenharia e produtos 
alimentares. O transporte, especialmente o rodoviário é o grande complemento do mercado logístico, seguido do 
armazenamento.

A procura dos fretes internacionais na região também deverá registar um 
aumento na ordem dos 8.1% durante este ano pois as ligações aéreas para e 
através do território continuam a aumentar. Os novos projectos de transporte 
previstos, como o caminho-de-ferro nos países do Conselho de Cooperação do 
Golfo, as muitas estradas rodoviárias e a grande expansão nos terminais aéreos 
(como o maior terminal de mercadoria do mundo no Aeroporto Internacional Al 
Maktoum no Dubai) também contribuem para o crescimento previsto do sector.

Aeroporto Internacional Al Maktoum no Dubai - 
Maior Terminal de mercadorias do mundo.

Terminal de Contentores Khor Fakkan em 
Sharjah.
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A Arábia Saudita exportou cerca de 7 biliões de euros em produtos não petrolíferos no primeiro trimestre de 
2011, o que significa um aumento de 14% relativamente ao mesmo período do ano passado, em que as 
exportações foram de cerca de 6 biliões de euros.

No que diz respeito às importações também se registou um aumento, na ordem dos 7% sendo o valor dos 
primeiros três meses de 2011 de 18 biliões de euros, quando no mesmo período do ano passado o valor se 
cifrava em cerca de 17 biliões de euros. Os dados são do Departamento Central de Estatísticas e foram 
publicados pela agência de imprensa saudita no início de Julho de 2011.

Segundo as previsões, no segundo trimestre de 2011 podemos esperar um aumento nas importações, devido 
às medidas de estímulo económico tomadas na Primavera passada, as quais permitiram um aumento do 
rendimento disponível do país.

A indústria dos petroquímicos liderou a lista de exportações não petrolíferas com um valor de 2,25 biliões de 
euros que correspondem a 31% do total das exportações, seguindo-se a indústria dos plásticos cujo valor 
exportado foi de 2,24biliões de euros, que corresponde a 26% do total exportado nos primeiros três meses 
do ano corrente.

Também no período referente ao primeiro trimestre de 2011, a exportação de produtos alimentares atingiu 
um valor de 564 milhões, correspondente a 9% do total. Na reexportação de bens o valor foi de 752 milhões 
de euros e as restantes mercadorias exportadas perfizeram um valor de 1,03 biliões de euros.

No campo das importações, e referindo o primeiro trimestre de 2011, os equipamentos eléctricos e suas 
aplicações foram os produtos com maior requisição, perfazendo um valor de 5,1 biliões de euros 
correspondentes a 10% do total. Seguidamente, foram os automóveis que perfizeram um valor mais 
significativo, cerca de 3,03 biliões de euros, em terceiro lugar surgem os produtos alimentares que atingiram 
os 2,71 biliões de euros, seguidos dos produtos metálicos com 2,53 biliões de euros, enquanto a rúbrica 
“outros bens” atingiu os 5,08 biliões de euros.

Exportações não petrolíferas sobem 14% na Arábia Saudita
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Médio Oriente - Indústria do 
perfume em crescimento

Segundo a FFA (Fragrance Foundation Arabia) o 
consumo per capita de perfumes no Médio 
Oriente estima-se em 270 euros anuais, o que faz 
com que seja um dos mais altos em todo o 
mundo.

Os especialistas da indústria prevêem que até 
2015 o mercado das fragrâncias no Médio Oriente, 
que está actualmente avaliado em 2,47 biliões de 
euros, cresça até um valor de 7,06 biliões de 
euros, devido aos maiores importadores e 
produtores estarem a expandir as suas redes de 
distribuição, aumentando assim as vendas. 
Apoiados por uma população jovem e consciente 
do sentido estético com uma tendência crescente 
para o consumo nos grandes centros urbanos e 
gastos elevados, este é um sector que se 
apresenta como muito promissor na região. 

 

Bahrain - PIB com previsão de 
crescimento de 3% em 2011

De acordo com um relatório do Banco Central do 
Bahrain, o PIB do país deverá crescer 3% durante o 
presente ano. O governador do Banco Central do 
Bahrain Sr. Rasheed Al Maraj afirmou à agência 
noticiosa do Bahrain que o Banco Central emitiu 
oito licenças (para novas instituições financeiras) 
desde o início do ano, e que aprovarão qualquer 
outro pedido sem demoras, desde que cumpram as 
condições necessárias.
O crescimento do PIB esperado, aliado ao anúncio 
de um aumento de 44% nos investimentos do 
orçamento para os anos fiscais de 2011 e 2012 
demonstram uma grande aposta do país em manter 
o grande crescimento económico dos últimos anos.

O Sr. Al Maraj também acrescentou que é 
expectável que as taxas de juro continuem estáveis 
e que o Banco Central do Bahrain aumente a sua 
reserva de ouro em 11.5% e reservas de capital para 
3,17 biliões de euros. 

Refª DZ - 0262
 Importação de equipamento médico;  venda de equipamento de 
laboratório, odontológicos e de imagem; Manutenção (vendas).

Refª DZ - 0267
Exportação - Produtos veterinários.

Refª DZ - 0263
Importador e distribuidor de medicamentos.

Refª DZ - 0266
Exportação - Balanças electrónicas, máquinas de ensacamento, básculas, 
escalas de porta-paletes, balanças de paletes, balanças romanas, balanças 
automáticas.

Argélia

Refª AE - 0116
A Empresa tem capacidade para produzir mais de um milhão de toneladas 
métricas de produtos de alumínio de alta qualidade por ano, em três 
formas principais: 1)liga de fundição para aplicações automobilísticas; 
2)boleto de extrusão para a construção industrial;3) forjamento e fins de 
transporte de alta pureza alumínio para as indústrias electrónica e 
aeroespacial.

Refª AE - 0117
Comércio de diamantes, pedras coloridas, jóias.

Refª AE - 0118
Actualmente é o maior fabricante mundial de revestimentos cerâmicos e de 
porcelana com a saída da produção global de 115 milhões de m2 por ano e 
representa cerca de US $ 1 bilião de vendas globais anualmente.

E.A.U.

Qatar

Refª QA -0007
Importação / Exportação de Produtos de Construção & Decoração.
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Oportunidades de negócio Notícias breves

 

A CCIAP no Líbano e Jordânia
Relembramos os possíveis interessados que as 
inscrições para a Missão Empresarial Multi-sectorial 
Líbano / Jordânia encerram no dia 2 de Setembro de 
2011. Trata-se de uma excelente oportunidade para 
fazer contactos bilaterais assertivos, uma vez que a 
CCIAP conta com o apoio das Câmaras de Comércio 
de Beirute e Amman na realização desta iniciativa. 
Para mais informações contacte-nos ou visite o 
nosso website onde encontrará todas as 
informações sobre a Missão e sobre estes países.

Feira Saudibuild 2011
No seguimento da divulgação da Feira Saudi Build 
2011, a CCIAP informa que as empresas 
participantes nesta iniciativa, para além de 
usufruírem do seu stand na Feira com 
acompanhamento permanente e material de 
apoio, terão também direito a reuniões de 
trabalho na Câmara de Comércio de Riade, no 
âmbito do desenvolvimento desta Feira.

Novas Missões Empresariais 
Multi-sectoriais em 2011

A CCIAP irá realizar duas Missões Empresariais 
Multissectoriais até final do ano de 2011. O plano 
de actividades da CCIAP, compreende a realização 
de uma Missão Empresarial à Tunísia a realizar de 
31 de Outubro a 3 de Novembro e a Missão 
Empresarial a Argélia / Marrocos a realizar de 19 a 
26 de Novembro. Para mais informação contacte 
os nossos serviços.

Refª SA - 0124
Contratantes em projectos de construção e infra-estrutura geral.

Refª SA - 0121
Importação - Importadores e retalhistas de materiais de construção e 
produtos cerâmicos; Wc´s; Azulejos.

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

Arábia Saudita
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