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O Catar pretende investir 25 mil 
milhões de dólares em infra-
estruturas de turismo nos próximos 

11 anos, com vista à realização do Campeonato 
Mundial de Futebol de 2022.

Na realidade as grandes reservas de gás natural 
tornaram o Qatar numa grande potência económica, 

no país com o PIB per capita mais elevado no mundo, o que torna o país 
extremamente apetecível em termos turísticos.

Segundo o Presidente da “Qatar Tourism Authority”, Ahmed Abdullah 
Al-Nuaimi, o investimento em infra-estruturas incidirá principalmente 
em Hotéis e parques de entretenimento. Actualmente o país tem uma 
capacidade de alojamento de 10 mil camas, sendo que no decorrer do 
presente ano este número será aumentado em 5.500 camas, tendo como 
principal objectivo atingir uma oferta global em termos de alojamento 

turístico de 30 mil camas até 2013.
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Eventos CCIAP em destaque:

Missão Empresarial Multi-
sectorial ao Líbano e Jordânia 

de 17 a 23 de Setembro de 2011.

Missão Empresarial Multi-sectorial 
Tunísia (Sfax) - Novembro 2011. 

Missão Empresarial Multi-
sectorial Argélia  e Marrocos - 

Novembro 2011.

Missão  Empresar ia l  Energ ias  
renováveis e TIC, E.A.U  - Janeiro  
2011. 

Existe um grande interesse neste mercado por partes das grandes marcas mundiais do sector hoteleiro, hotéis de 5 
estrelas e 4 estrelas incluindo hotéis temáticos. Está previsto o arranque de cinco novos empreendimentos 
hoteleiros nos próximos três anos na Pérola do Qatar: entre eles destacam-se os Hotéis Four seasons, Niki Beach 
Hotel, sendo que as principais marcas mundiais de artigos de luxo estarão presentes nestes empreendimentos.

Outros projectos estão em fase de desenvolvimento no centro da cidade de Doha, compreendem um investimento 
de 2mil milhões de dólares,  incluindo a construção dos Hotéis Shangri-La e o Rotana, estando prevista a sua 
abertura para este ano.

Neste sector está também prevista a construção de uma terminal de cruzeiros de águas profundas no porto de Doha, 
com capacidade para 3 navios, representando um investimento global de 5,5 mil milhões de dólares. Por outro lado, 
o Governo do Catar alocou 40% do orçamento previsto até 2016 para investimento em infra-estruturas, incluindo 11 
mil milhões de dólares para a construção de um novo aeroporto internacional e 5,5 mil mlhões de dólares para a 
construção do porto de águas profundas.

O Catar prevê através destes investimentos, satisfazer a procura Turística decorrente da realização do Campeonato 
do Mundo de Futebol e desenvolver o sector turístico. O objectivo é dotar este sector de todas as infra-estruturas 
necessárias para se tornar competitivo no mercado Turístico mundial.
Fonte: Arab News - 22-08-2011
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O plano de exploração do jazigo de gás de Bir Seba, perto de Touggourt na Argélia, será iniciado em breve, após 
a assinatura de um contrato de engenharia, visando o fornecimento de equipamentos e a construção das 
estruturas necessárias à exploração do reservatório, que será executado numa parceria entre a Sonatrach, a 
PetroVietnam e a Autoridade de Petróleo da Tailândia (PTTEP). 

Após um processo de licitação em que participaram uma dúzia de empresas, durante o qual seis propostas 
foram admitidas, o projecto foi atribuido ao consórcio japonês Japan Gasoline Corporation (JGC) / Argélia 
JGC . Este projecto inclui a realização de várias instalações, entre as quais um centro de processamento de 
petróleo, uma unidade de compressão de gás e uma unidade de transporte com capacidade de 1 milhão de 
metros cúbicos numa extensão de 130 km, para o fornecimento de petróleo bruto para Oued El Hamra e gás 
para Hassi Messaoud. Incluí também a construção de uma estação de alimentação (2x20 MW) e uma unidade 
de desidratação. O contrato de mais de 451 
milhões dólares, prevê a conclusão das instalações 
num período de 31 meses, com data prevista para 
Maio 2014.

De acordo com Kamal Chikhi, director central 
dada Sonatrach, o projeto visa a prospecção de 
jazigos para uma produção de 20 mil barris de 
petróleo/dia até meados de 2014. A segunda fase 
do projecto desenvolver-se-á entre 2014 e 2016, 
compreendendo a ampliação da capacidade de 
produção do jazigo entre 36 e 40 mil barris de 
petróleo/dia. No entanto, o lançamento desta 
fase vai depender do comportamento do poço 
perfurado a 3800 m de profundidade, tendo em 
contas as suas reservas e a sua rentabilidade. 
Embora os dados disponíveis sugiram a 
possibilidade de uma exploração de 4 a 5 anos antes de uma queda na produção, é de toda a importância para a 
Sonatrach proceder a uma nova monitorização do projecto, para estudar as possibilidades do prolongamento 
do período de exploração.

Segundo o Presidente e CEO da companhia nacional de petróleo (Sonatrach), Noreddine Cherouati, o acordo 
assinado é parte de uma ampla dinâmica destinada a reforçar e desenvolver novos campos, com o objectivo de 
satisfazer a procura interna e honrar os compromissos assumidos na área da exportação de hidrocarbonetos. 
Além disso, outros projectos para a prospecção de novos jazigos estão em análise,  especialmente no sul da 
bacia de gás do oeste. Projectos estes, que de acordo com Cherouati, podem alcançar em 2014 uma produção 
adicional de 8 mil milhões metros³ de gás.  A Sonatrach espera, neste sentido, a criação de um novo poço 
(GR5), permitindo a exploração de gás em Krecheba (sul da In Salah) e em Hassi R'Mel. 

Os líderes do grupo petrolífero Argelino encaram com optimismo a prospecção na bacia Berkine, o que 
segundo as palavras do Sr. Chikhi, "é uma província petrolífera de classe mundial" tendo a empresa a intenção 
de desenvolver parcerias neste contexto. Neste sentido será assinado num futuro próximo um novo contrato de 
exploração para o campo de “Bir El Msan”, numa parceria entre a Sonatrach a Hess e a Petronas.

Parceria vale a pena no sector petrolífero - Sonatrach

Refinaria de Bir Seba - Argélia
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Refª DZ - 0268
Exportação - Óleos comestíveis, margarina, óleo ácido, sucos 
de frutas, água mineral, açúcar branco granulado.

Refª BH - 0016
Importação - Importador e distribuidor de produtos médicos.

Refª DZ - 0269
Exportação - Parafusos e porcas, talheres, hardware, pias da 
cozinha.

Refª SA - 0123
Importação - Importadores e distribuidores de materiais de 
construção e produtos de cerâmica.

Argélia

Refª EG - 0177
Importação - Importador e distribuidor de produtos médicos.

E.A.U

Agosto de 2011

Bahrain

Iémen

Refª YE - 0009
Importação e distribuição de alimentos, produtos de higiene, 
móveis, tapetes, artigos médicos, electrodomésticos, e artigos de 
desporto.

Refª YE - 0013
Exportação - Fabricação de cartão canelado, Tubos de PVC, 
acessórios para tubos.

Refª AE - 0119
Importação / Exportação - Comércio de Serviços Globais: 
Materiais de Construção; Materiais eléctricos, Indústria 
Petroquímica, Alumínios, Equipamentos de Segurança, 
Produtos Alimentares.

Egipto

Tunísia- investimento na indústria 
aumentou 22,2% entre janeiro e julho de 
2011

BP afirma a intenção de regressar à Líbia

Entre Janeiro e Julho de 2011, e comparando 
com o mesmo período de 2010,  os  
investimentos na Tunísia aumentaram 49,7% 
nas indústrias de engenharias e 37,2% na 
indústria de alimentar. Os investimentos 
decaíram drasticamente nas indústrias do 
couro e calçado (-57,4%) e no sector têxtil e do 
vestuário (-32,5%). Os investimentos mistos, 
provenientes de investidores estrangeiros e 
nacionais aumentou 90,6%, sendo que o 
investimento proveniente exclusivamente de 
capitais estrangeiros decaiu 31,6%, em grande 
medida devido à instabilidade política e 
económica vivida no passado recente.

A petrolífera Britânica BP demonstrou todo o 
interesse em regressar à Líbia e continuar o seu 
programa de exploração “quando as condições 
o permitirem”. 
A BP esteve prestes a iniciar perfurações no 
deserto, precisamente em basi Ghadames, 
antes do início do conflito, sendo que ainda 
matém uma equipa técnica na Líbia.
O acordo firmado em  2007 com o Governo de 
Tripoli permitiu à BP iniciar perfurações no 
Golfo Mediterrânico de Sirte, estas perfurações 
realizaram-se perto de Ghadames numa área 
onshore, a  uma profundidades de cerca de 
1.700 metros (5.500 pés).

Marrocos recebeu o prémio País Africano do 
Futuro 2011/2012, atribuído pela FDI 
Intelligence, departamento do Grupo Finantial 
Times. Marrocos ascendeu ao primeiro lugar 
do ranking de países  receptores  de 
investimento directo estrangeiro, superando o 
Egipto e a África do Sul que anteriormente 
ocupavam o primeiro e segundo lugar.

Marrocos o principal país Africano 
receptor de investimento directo 
estrangeiro

Notícias BrevesOportunidades de Negócio
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Evento em  Destaque...

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

17 - 23 Setembro 2011 

Missão Empresarial Líbano - Jordânia

Agosto de 2011

Líbano

Tunísia

Refª LB - 0045
Importação - Importadores e fornecedores de materiais de 
construção. Tintas decorativas e industriais.

Refª TN - 0046
Importação - importador e distribuidor de produtos 
parafarmacêuticos na Tunísia.

A produção de petróleo na Líbia 
poderá ser retomada dentro de 15 
meses e alcançar a produção 
realizada antes do conflito.

BENGHAZI: A produção de petróleo na Líbia 
poderá ser retomada a curto prazo e alcançar a 
produção realizada antes do conflito, como 
afirmou o presidente recém-nomeado da 
National Oil Corporation (NOC), Sr. Berouin.

A Líbia, antes do início do conflito produzia 1,6 
milhões de barris por dia, sendo que para 
alcançar este nível de produção é necessário 
que todos campos estejam operacionais. Na sua 
maioria os campos de produção ficaram 
intactos, no entanto os campos de Brega estão 
minados, o que poderá dificultar o reinício da 
produção neste campo 

Segundo as autoridades todos contratos de 
fornecimento de petróleo, assinados com a 
NOC da Líbia antes do conflito, serão 
respeitados.

Notícias BrevesOportunidades de Negócio
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