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Muitos países do Golfo têm investido na importação 
de produtos agrícolas provenientes principalmente 
das terras férteis africanas, de modo a colmatar a 
pouca produção interna. Contudo o Qatar anunciou 
recentemente que vai investir num plano de 
segurança alimentar, transformando 45 mil hectares 
do seu território em fazendas.

O Programa Nacional de Segurança Alimentar do 
Qatar tem como objectivo alcançar a auto-

suficiência alimentar para a sua crescente população, utilizando para 
isso os mais modernos avanços tecnológicos.

Actualmente o Qatar, que tem cerca de 1,8 milhões de habitantes, apenas 
produz 10% dos produtos alimentares necessários para a sua população, 
sendo por isso bastante dependente das importações de géneros 
alimentícios. Segundo dados da FAO (Food and Agriculture 
Organization, das Nações Unidas), a percentagem de estufas no 
território cultivado do Qatar é de apenas de 1%.

Segundo o presidente do Programa Nacional de Segurança Alimentar do 
Qatar, o Sr. Mohamed Al-Attiyah, o primeiro passo será a criação de 
1400 fazendas que irão utilizar as mais modernas tecnologias agrícolas. 
Serão também treinadas mais pessoas para trabalhar de modo 
especializado no sector agrícola e aumentar assim a produtividade. 
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De momento apenas 1,6% do Qatar é terra arável e a agricultura contribui 0,1% para o PNB (Produto Nacional 
Bruto), segundo dados da FAO. Devido à falta de água e de pessoal qualificado, as fazendas existentes estão a 
produzir apenas 10% da sua capacidade. O Emir do Qatar, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, emitiu um decreto 
onde sublinha a urgência do Programa Nacional de Segurança Alimentar estar pronto até 2013 para cumprir o 
objectivo da auto-suficiência dentro de uma década, alinhavando assim este aumento da capacidade produtora do 
país com a data do Mundial FIFA.

O especialista em agricultura desértica e director do Jacob Blaustein Institute for Desert Research, Pedro Berliner diz 
que a tecnologia existente hoje em dia, é capaz de superar as condições naturais mais extremas. 
“Podemos dessalinizar água, adicionar fertilizantes e nem precisamos de solo arável pois 
podemos utilizar a hidroponia (técnica de cultivar plantas sem solo, onde as raízes recebem 
uma solução nutritiva balanceada que contém água e todos os nutrientes essenciais ao 
desenvolvimento da planta. Na hidroponia as raízes podem estar suspensas em meio 
líquido ou apoiadas em substrato inerte, areia lavada por exemplo), é tudo uma questão de 
benefício/custo. Um exemplo disso é o de plantar trigo numa estufa, que tem um preço de 
mercado cinco vezes acima do normal, contudo para um país com um PIB per capita de 
cerca de quase 60 mil euros isso não suscita um problema.”



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

www.cciap.pt

 
Setembro de 2011

Apesar dos elevados custos deste tipo de produção, se tivermos em conta que 
só o Qatar gasta cerca de mil milhões de euros por ano na importação de 
géneros alimentícios podemos verificar que mesmo que gaste um valor 
semelhante com os custos da sua própria produção, isso criará mais postos de 
trabalho no país e permitirá uma melhor regulação interna dos preços.
Este exemplo pode vir a ser seguido pelos restantes países do Conselho de 
Cooperação do Golfo (Arábia Saudita, Bahrain, EAU, Koweit e Oman) que 
juntamente com o Qatar importam no momento cerca de 90% dos alimentos 
com que sustentam os seus 40 milhões de habitantes com custos que em 2010 

atingiram os 19 mil milhões de euros.

De acordo com o Banco de Investimento Capital Alpen, a alta dependência dos países do Conselho de 
Cooperação do Golfo na importação de géneros alimentícios torna-os bastante vulneráveis e dependentes do 
mercado mundial alimentar. No passado, qualquer forma de interrupção nas importações de alimentos afectou 
significativamente a região, situação essa que poderá ser resolvida através deste investimento.

O boom petrolífero significou um grande aumento populacional no Qatar e restantes estados do Golfo e a 
produção alimentar não tem sido capaz de acompanhar este aumento. Para além disso, o preço dos alimentos e 
do petróleo estão interligados, sendo que cada vez que o preço do petróleo sobe, o preço dos alimentos sobe 
também, limitando deste modo qualquer receita extraordinária que os países exportadores de petróleo possam 
ter.  

Outra solução que tem sido procurada por estes países tem sido a de “alugar” terras férteis que não estavam 
aproveitadas em países como a Etiópia, Sudão e Moçambique. No caso do Qatar por exemplo, tem “alugado” 
400 mil hectares de terrenos agrícolas nas margens do Rio Tana Delta no Quénia, pelos quais pagaram ao 
governo queniano 2,5 mil milhões de euros. No entanto estes alugueres têm levantado algumas questões nos 
países que cedem os terrenos pois os seus habitantes temem que o alimento não chegue para a população 
residente. Esta situação também levanta algumas questões nos países que pagam o aluguer, pois uma revolta 
popular ou uma mudança de governo pode significar o fim destas parcerias, ficando em risco o dinheiro cedido 
e o próprio alimento. A somar a tudo isto há ainda os custos de manutenção dos terrenos e o transporte dos 
géneros alimentícios de volta ao país.

É portanto mais viável a solução do avanço tecnológico para a produção interna do que as importações e os 
alugueres de terrenos, pois são soluções caras e que estão sempre dependentes da conjuntura mundial. O Qatar 
e possivelmente os países do Conselho de Cooperação do Golfo dão assim mais um passo rumo à 
modernização que as condições económicas lhes permitem.

Soluções agrícolas na região do Golfo

Projecto de Agricultura Desértica.
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Com esta iniciativa, a Câmara de Comércio 
e Indústria Árabe-Portuguesa, em 
colaboração com as entidades argelinas 
competentes, pretende facultar uma vez 
mais ao meio empresarial português a 
oportunidade de se inteirar da realidade do 
mercado argelino e das vias mais adequadas 
para o desenvolvimento e reforço das 
relações económicas e da cooperação, bem 
como propiciar encontros bilaterais de 
negócios entre os empresários portugueses 
e seus homólogos argelinos.

Em 2010, a Tunísia surge como 3º cliente e 
5º fornecedor de Portugal, no contexto dos 
Países Árabes. Na realidade as exportações 
portuguesas para a Tunísia aumentaram 
cerca de 27% no ano de 2010, face ao 
período homólogo de 2009, demonstrando 
que as trocas comerciais entre os dois países 
são em clara evolução. Apesar do 
crescimento das exportações para este país, 
em 2010 as importações da Tunísia também 
sofreram um significativo aumento, sendo 
que a balança comercial apresenta um 
excedente de 32 milhões de euros para 
P o r t u g a l .  .

Missão 
Empresarial Multissectorial à 

Argélia
de 19 a 22 de Novembro de 

2011

Missão 
Empresarial 

Multissectorial à 
Tunísia

Região de (SFAX)
de 21 a 25 de Novembro de 

2011

Refª EG - 0169

Hardware e acessórios de construção, distribuidores e 
prestadores de serviços relacionados com a construção no 
mercado egípcio.

Refª EG - 0166

Empresa egípcia especializada em artesanato: frascos de 
perfume, imitações de joalharia faraónica, acessórios de dança 
do ventre, carpetes e tapetes, almofadas, cerâmicas, 
pendentes, papiros, instrumentos musicais, cachimbos de água 
etc.. Deseja exportar os seus produtos.

Refª EG- 0172

Importação, exportação e representações comerciais na área de 
máquinas agrícolas.

Refª AE - 0138

Fornecedor para o sector da construção (fachadas e vidro), 
projectos arquitectónicos.

Refª AE - 0139

Têxteis – Fabricante de carpetes.

Refª AE - 0141

Comércio por grosso, importação e distribuição de alimentos, 
outros bens de consumo.

E.A.U.

Refª AE - 0150

Empresa de serviços de telecomunicações.

Egipto
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Missão 
Empresarial 

Multissectorial a Marrocos
de 4 a 7 de Dezembro de 2011

Em colaboração com as entidades 
marroquinas, nomeadamente a Federação 
das Câmaras de Comércio, Indústria e 
Serviços de Marrocos e a Embaixada de 
Marrocos em Portugal, a Câmara de 
Comércio e Indústria Árabe Portuguesa 
leva a efeito uma missão económica para 
Marrocos.

Os Emiratos Árabes Unidos destacam-se 
pela ampla e rápida prosperidade 
económica e social, posicionando-se entre 
as 10 nações mais ricas do mundo. Com um 
elevado PIB per capita e uma economia 
aberta, este mercado oferece grandes 
p o t e n c i a l i d a d e s  à s  e x p o r t a ç õ e s  
portuguesas, atingindo o valor das 
importações globais 140 mil milhões de 
dólares em 2010. As previsões apontam 
para um crescimento das importações de 
bens na ordem dos 8,1% em 2011.

Missão 
Empresarial 

Multissectorial 
aos Emiratos Árabes Unidos 
15 a 20 de Janeiro de 2012

Refª DZ - 0264

Importação e distribuição de produtos médicos.

Refª SA - 0114

Retalhista de têxteis, roupa desportiva, acessórios de 
moda e cosméticos. 

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

Arábia Saudita

Refª BH - 0015 

Importação e distribuição de produtos médicos.

Argélia

Bahrain

Eventos em destaque

Concursos Públicos

Iraque - T876128
Aceitam-se propostas para a construção de um 
projecto de barragem na cidade de Khanaqin na 
província de Diyala.

Jordânia - T9122369
Aceitam-se propostas para o fornecimento de 
geradores de ar condicionado e de baterias 
automáticas.

Qatar - T9517760
Aceitam-se propostas para aparelhos de controlo de 
emissão de gases poluentes.
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