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A cidade de Abu Dhabi estará brevemente interligada a todos os emirados dos 
Emirados Árabes Unidos, bem como a toda a região do Golfo, através de 
uma rede ferroviária de bitola larga. Esta infra-estrutura irá agilizar a 
logística deste Emirado, bem como potenciar as exportações e o 
desenvolvimento industrial.
Segundo Richard Bowker, CEO da Etihad Rail, empresa estatal 
responsável pelo desenvolvimento da rede ferroviária dos E.A.U., será 
lançada brevemente a concurso público a 2ª fase do projecto, estimado 
num valor total de 11 mil milhões de dólares.

O concurso para a segunda fase do projecto compreende a ligação entre 
os portos nacionais e os centros industriais e urbanos das cidades de 
Habshan, Shah e Ruwais na região oeste de Abu Dhabi. Compreende 
também  o alargamento da rede ferroviária e a construção de centros de 
logística no Emirado de Abu Dhabi, e a extensão da rede férrea ao 
Emirado vizinho de Dubai. A terceira e última fase do projecto visa a 
expansão das linhas-férreas com os Emirados do norte e a construção de 
ligações aos países do Conselho de Cooperação do Golfo, 
nomeadamente a Arábia Saudita. e Omã.

No total, a rede férrea compreenderá 1200 km de linha, com 
ligação ao Golfo Pérsico e ao Golfo de Omã, que será a porta de 
entrada para o Oceano Índico, representando uma rede de 
transporte directa até ao estreito de Hormuz. Quando concluída, 
a rede dual-track será capaz de lidar com um número estimado 
de 50 toneladas de carga anual.

Apesar de a primeira locomotiva só entrar em circulação a partir 
de 2013, a Etihad Rail já tem vários clientes, tendo assinado 

acordos com a empresa de cimento e aço Arkan Etihad, juntamente com a Companhia de Petróleo Abu Dhabi 
National (ADNOC), que pretende usar a linha férrea para o transporte de enxofre, um input à sua produção. Para 
além do projecto beneficiar todos os emirados, o Emirado de Abu Dhabi tem a vantagem de deter grande parte da 
rede férrea existente, mas acima de tudo de beneficiar da ligação à rede férrea da Arábia Saudita e de Omã.
Embora fortemente dependente dos hidrocarbonetos, Abu Dhabi tem desenvolvido esforços para diversificar 
sua economia, incluindo o investimento na indústria química, e transporte ferroviário afigura-se como o 
melhor meio de transporte de matérias-primas e produtos acabados inerentes ao desenvolvimento da 
indústria.
Fonte: Arab Global Network
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Qatar investe 12,36 mil milhões de dólares em infra-estruturas de transporte.

O Qatar vai investir cerca de 12,36 mil milhões dólares, na melhoria e criação de redes de estradas entre 2011-
2015.

Segundo uma estimativa de Junho de 2011, o  investimento em projectos rodoviários em curso é de cerca 65 mil 
milhões de reais. O valor estimado dos projectos rodoviários anunciados nos países do Conselho de Cooperação 
do Golfo, para o período entre 2011-2015 equivale a 211 mil milhões de reais .

Historicamente os países do CCG no que concerne aos 
transportes, têm concentrado os seus investimentos na 
construção de estradas, por forma a garantir elevados 
níveis de serviço através da qualidade das redes 
rodoviárias.

Quase 100 % das estradas no CCG são pavimentadas, uma 
percentagem bastante superior à de outros países 
emergentes, que possuem em média cerca de 75 % de 
estradas asfaltadas.

Nos próximos cinco anos, o Qatar vai ultrapassar os 
Emirados Árabes Unidos em termos de investimentos 
previstos no sector dos transportes. O Qatar tem 7.790 
km de estradas e uma densidade de tráfego de 78 veículos 
por quilómetro, estando previsto um investimento de aproximadamente 45 mil milhões de reais, na melhoria e 
criação de redes rodoviárias.

De acordo com um relatório publicado pelo Conselho de 
Planeamento Urbano sob a égide do “Public Works 
Authorities” do Qatar, irão ser investidos cerca 70 mil 
milhões de reais nos próximos oito anos, com o objectivo 
de conceber todas as infra-estruturas necessárias para um 
sistema rodoviário perfeito, que impulsione o 
crescimento económico do Qatar.

O Projecto de Al Wakrah e Wukair, segundo o Plano 
Mestre de Transportes do Qatar, irá ser o projecto 
rodoviário mais importante, ligará Al Wakrah a Doha 
através de uma estrada metálica de 24 km, com um 
orçamento estimado de mil milhões de reais.

Contudo existem outros enormes projectos rodoviários 
tais como o Expressway Doha, (localizado no sul de Doha, que liga as regiões sul e oeste de Doha), ou o Novo 
Aeroporto Internacional de Doha, Al Wakra e Mesaieed.

Entre os dias 11 e 14 de Março de 2012, em Ashghal irá realizar-se o “2nd Annual Road Planning, Design and 
Construction in middle East” onde um dos temas de debate será o planeamento e a concepção de redes 
rodoviárias mais seguras para acomodar o crescimento futuro da população.

Neste evento estará presente o especialista em segurança do Departamento de Trânsito do Qatar, Ademola 
Illori, que irá explorar formas e métodos mais eficientes para melhorar as práticas de segurança rodoviária. 
Fonte: Arab news.



Refª AE - 0133
Empresa fabricante e distribuidora de uma vasta gama de 
material escolar, de escritório e artigos de papelaria.

Refª AE - 0132
Empresa pioneira e líder no ramo da aquicultura com 
actividades que abrangem todos os aspectos desta 
indústria: equipamentos, comercialização, distribuição, 
exportação e consultoria.

Refª AE- 0120
Grupo empresarial Multissectorial, opera nas áreas de 
transporte, construção, alimentos, importação geral, 
viagens comerciais e outras indústrias. 

Refª AE - 0121
Empresa internacional líder em áreas relacionadas com 
sistemas de carga, logística, fretes terrestres, marítimos e 
aéreos e FSL Lubrificantes.

Refª AE - 0123
Empresa distribuidora exclusiva de marcas conhecidas de 
electrodomésticos, produtos audiovisuais e de 
entretenimento doméstico.

Refª AE - 0129
Empresa inovadora e reconhecida nos E.A.U. na área da 
extração de gás líquido natural, indústria de 
hidrocarbonatos, processamento de gás em terra e no 
transporte de produtos de gás e líquidos.

Refª AE - 0130
Frota aérea (helicópteros e aviões comerciais) de pequena e 
média dimensão cuja maior parte da actividade de negócio 
é para  empresas de engenharia e construção. Outras 
actividades de negócio para além do transporte de 
trabalhadores a plataformas petrolíferas e de gás no mar,   
incluem a evacuação médica, pesquisa, fotografia, charter e 
pulverização aérea de culturas.
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O Médio Oriente é a região que 
possui o sistema fiscal menos 
complexo no mundo.

O Médio Oriente é a região que possui o 
sistema tributário menos complexo do 
mundo segundo o “Paying Taxes 2012”, a 
publicação anual do Banco Mundial,. 

Nesta edição foram comparados os 
sistemas fiscais de 183 países, numa 
perspectiva empresarial, revelando que 6 
dos países do Conselho de Cooperação do 
Golfo estão posicionados nos primeiros 15 
lugares do Ranking. 
Fazendo uma comparação no que respeita 
à quantidade de impostos, verifica-se que 
existem menos tributos no Médio Oriente, 
do que na  globalidade dos países 
comparados.

 

O “Middle East Paying Taxes Report 2012”, 
concluiu que  a utilização de sistema fiscais 
eficientes, baseados na aplicação de 
sistemas de pagamentos de impostos 
adequados ao país, podem melhorar a 
eficiência fiscal. 

Além disto, o prazo para cumprir as 
obrigações fiscais é significativamente 
reduzido em relação ao que se pratica no 
resto do mundo, principalmente devido ao 
número limitado de tributos que são 
cobrados no Médio Oriente. 
Estes factos suportam as enormes 
perspectivas de crescimento da região e do 
seu posicionamento no cenário global.

A principal descoberta do relatório deste 
ano destaca que os governos ao 
continuarem as reformas dos sistemas 
fiscais, tendem a melhorar a sua 
classificação geral. Estas reformas podem 
incluir, como por exemplo, a capacidade de 
pagar impostos por via electrónica. 

Refª AE - 0135
Grupo empresarial com predominância em três áreas de 
negócios: Imobiliário e Shoppings, Produção (Soluções de 
embalagem e alumínio) e Investimentos.

Oportunidades de Negócio
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Refª AE - 0142
Grupo empresarial do ramo hoteleiro com predominância 
no desenvolvimento dos sectores de turismo e hotéis, 
aquisição de hotéis, gestão de activos, transporte 
nacional e catering industrial.

Refª AE - 0137
Empresa de design de mobiliário, com predominância em 
decoração de interiores, acessórios e artesanato.

A participação nestas iniciativas será coordenada 
e levada a efeito pela Câmara de Comércio e 

Indústria Árabe Portuguesa.

A.S. - T10039826
Aceitam-se propostas para fornecer
instalar central de equipamentos para o Projecto de 
Desenvolvimento Financeiro e Consolidação de Assuntos 
Administrativos (GRP).

 acessórios eléctricos e 

A.S. 
Aceitam-se propostas para fornecer dispositivos e s
de treino para o Desenvolvimento da Formação em Institutos 
Industriais E1433

 - T10040128
imuladores 

A.S. 
Aceitam-se propostas 
utilização exclusiva de práticas desportivas.

- T10040131
para a Construção de Edifício para 

Refª AE - 0140 
Empresa de  Gestão e Serviços de Catering para diversas 
áreas, com serviços de apoio em segurança alimentar e 
nutrição.

A.S. 
Aceitam-se propostas para realizar aumento e substituição de 
potência de 480V de circuito disjuntores de central de energia 
(Fase I) .

 - T10040910
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Concursos Públicos

Informação

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

JUNHO

SETEMBRO

OUTUBRO

Road Show Mercado Árabe
Egipto

Missão Empresarial aos
Emiratos Árabes Unidos 

Abu Dhabi e Dubai

Visita de Homens de Negócio 
Egípcios a Portugal - Lisboa

Missão Empresarial à 
Líbia

Road Show Mercado Árabe
Palestina

SIEE POLLUTEC
Argel

Road Show Mercado Árabe
 Tunísia

Missão Empresarial 
ao Kuwait e ao Qatar 

Kuwait e Doha

Visita de Homens de Negócio 
Sauditas a Portugal - Lisboa

Visita de Homens de Negócio
Tunisinos a Portugal - Lisboa

Fórum da Água - Lisboa

As datas referidas são suscetíveis a
alteração por motivos externos à CCIAP.
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