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A Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa (CCIAP), Associação sem fins lucrativos / Entidade de 

Utilidade Pública, tem como objectivo essencial o desenvolvimento das relações económicas e culturais 

entre Portugal e os 22 Países Árabes, numa base de mútuo interesse, contribuindo para o estreitamento 

das relações de cooperação entre Portugal e o Mundo Árabe. 
 

A CCIAP é reconhecida pelos mais altos organismos responsáveis do Mundo Árabe: a Liga dos Estados 

Árabes, a União Geral das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura dos Países Árabes, abrangendo a 

totalidade de mais de 300 Federações e Câmaras de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços de toda a 

zona geográfica Árabe, e o Conselho Económico e Social Árabe, o que lhe confere genuinamente a 

representação em Portugal dos Países da Liga dos Estados Árabes e das Câmaras de Comércio Árabes. 
 

A CCIAP realiza um leque diversificado de acções e serviços visando essencialmente a promoção das 

trocas comerciais entre Portugal e os Países Árabes. 
 

Reconhecimentos Oficiais 
 

Constituição da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa, por despacho Ministerial de 

21.10.1986, publicado no Diário da República III série nº 95 em 24.04.1987;  

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública, por Declaração n.º 112/99, publicada no Diário da República II série 

nº 93, em 21.04.1999; 

Reconhecimento como Câmara de Comércio e Indústria pela Portaria nº 361/2000, publicado no Diário da 

República I série B nº 141, em 20.06.2000; 

Emissão de Certificados de Origem pela Portaria nº 361/2000, publicada no Diário da República I série B 

nº 141 em 20.06.2000. 
 

Missão 
 

A CCIAP tem como missão reforçar as relações económicas entre Portugal e aquele grupo de países, onde 

detemos relações privilegiadas com entidades oficiais e institucionais, mantendo simultaneamente um e-

streito contacto com a União Europeia. 

A nossa preocupação ao longo dos anos tem sido a aproximação tanto dos países do Conselho de 

Cooperação do Golfo como dos países do Masherek e do Magreb (que constituem, com as restantes 

zonas geográficas Árabes, a “Grande Zona de Comércio Livre – GZCL”). 

A CCIAP afirma-se como um facilitador e um interlocutor privilegiado nas relações entre as empresas 

Árabes e as empresas Portuguesas, proporcionando um vasto conjunto de serviços, dos quais 

destacamos: 
 

- Informações sobre Oportunidades de Negócio, Contactos Comerciais; 
- Estudos Económicos e de Mercado;  
- Missões Económicas Privadas e Multissectoriais que constituem o mecanismo mais rápido e directo 

para a internacionalização das empresas Portuguesas através da organização de encontros e 
reuniões; 

- Vinda de Homens de Negócio dos Países Árabes; 
- Stands em Feiras a fim de prestar a colaboração necessária aos participantes; 
- Direito Internacional e Apoio Jurídico;  
- Publicações de temas actuais e relevantes através da Revista, Parceria (newsletter), Económica e 

Website; 
- Enquadramento no processo de conciliação, arbitragem, e peritagem do sistema Euro-Árabe de 

Arbitragem; 
- Traduções e Retroversões; 
- Legalização de toda a documentação directamente envolvida na exportação de produtos para os 

Países Árabes, assim como de toda a documentação relativa a candidaturas a concursos públicos 
internacionais e a registo de medicamentos, e Emissão de Certificados de Origem. 
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HISTÓRIA | FÓRUNS ECONÓMICOS CCIAP 
 
Os Fóruns Económicos da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa nasceram da 

necessidade de criar iniciativas que servissem de plataforma para uma cooperação mais profícua 

entre os 22 Países Árabes e Portugal, sempre com o patrocínio e apoio da Liga dos Estados Árabes, o 

Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa, da União Geral das Câmaras 

de Comércio, Indústria e Agricultura dos Países Árabes, e com a cooperação das Embaixadas Árabes 

acreditadas em Portugal. 

 

2009 
 
“A Banca Islâmica e a Banca Tradicional, Diferenças e Oportunidades - “O papel dos Fundos 
Soberanos”, realizada em 2009, e onde estiveram presentes Suas Excelências:  
 
O Presidente da Assembleia da República Portuguesa,  
O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros Português,  
O Ministro de Estado e das Finanças,  
O Ministro da Economia dos Emirados Árabes Unidos,  
O Ministro dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos,  
O Secretário de Estado do Desenvolvimento, Cooperação Internacional e Investimento Estrangeiro da 
República da Tunísia, 
Bem como proeminentes figuras do mundo político, económico e empresarial Português e Árabe. 
 

2012 
 
“Primeiro Fórum Económico Portugal-Iraque”, a pedido e em estreita colaboração com a Federação 
das Câmaras de Comércio e Indústria do Iraque, realizado em 2012 sob o alto patrocínio de Sua 
Excelência o Presidente da República Portuguesa, tendo como oradores altas entidades, a citar: 
 
Pelo Governo Iraquiano, Suas Excelências:  
O Ministro da Construção e Habitação do Iraque,  
O Ministro dos Recursos Hídricos do Iraque,  
O Governador de Bagdade, e respectivas comitivas;  
Pelo Governo Português, Suas Excelências: 
O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros,  
O Ministro da Economia e Emprego,  
O Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Telecomunicações,  
O Secretário de Estado da Energia, 
 
Sendo assinados protocolos com via a uma maior cooperação entre os dois Países, assim como a 
possibilidade de networking empresarial entre ambos os lados. 
Estas são apenas algumas das iniciativas que criaram a base e abriram caminho para as futuras 
acções a serem realizadas pela CCIAP. 
 

2013 
 
Em 2013, e estando criadas as condições para o que viria a ser o “Fórum Económico Portugal-Países 

Árabes”, nasce a necessidade de criar, uma vez mais, uma plataforma que servisse as necessidades 

tanto Árabes como Portuguesas. Um espaço de diálogo e de partilha focando as oportunidades 

existentes para o sector privado de ambos os lados.  
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Sob o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa, Prof. Doutor Aníbal 

Cavaco Silva, e na presença de cerca de 300 empresários Portugueses e Árabes, estava constituído o  

I Fórum Económico Portugal-Países Árabes. Foi realizado nos dias 20 e 21 de Junho, no Four Seasons 

Hotel Ritz Lisbon, tendo como oradores Suas Excelências: 

 

O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal,  

O Ministro Delegado do Primeiro-Ministro, Encarregado dos Assuntos Económicos e Sociais da 

República da Tunísia, 

O Subsecretário do Ministério da Economia dos Emirados Árabes Unidos, 

O Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações de Portugal,  

Ministério dos Transportes e do Equipamento do Reino de Marrocos,  

O Secretário de Estado da Energia de Portugal,  

O Secretário de Estado do Turismo de Portugal, 

 

Na comparência das Federações e Câmaras de Comércio Árabes e respectivas Delegações, bem como 

as Comissões para o Investimento dos Países Árabes. Contámos igualmente com Oradores de 

Excelência, que representaram o panorama económico Árabe e Português, e foi neste momento 

constituída a Casa Árabe em Portugal, comemorando os 35 anos da Câmara.  

 

O sucesso do I Fórum Económico Portugal-Países Árabes encorajou-nos para a realização da segunda 

edição. Esta iniciativa posicionou Portugal na rota dos interesses Árabes, que conduziu a Portugal 

decisores Árabes, personalidades dos Países Árabes, empresários e empresas Árabes, bem como 

entidades Europeias, para o estabelecimento de parcerias a médio e longo prazo com benefícios 

mútuos. 

 

2014 
 
A 3 e 4 de Junho de 2014, no Sheraton Lisboa Hotel & Spa, teve lugar o II Fórum Económico 
Portugal-Países Árabes. Uma vez mais, sob o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da 
República Portuguesa, Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva, e tendo como oradores Suas Excelências: 
 
O Primeiro-Ministro de Portugal,  
O Presidente da União Geral das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura dos Países Árabes,  
O Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agro-alimentar,  
O Secretário de Estado das Infra-estruturas, Transportes e Comunicações de Portugal,  
O Vice-Presidente de Câmara de Comércio e Indústria do Qatar,  
Na comparência de mais de 300 Empresários, e mais uma vez com o apoio das Federações e Câmaras 
de Comércio Árabes.  
 
Está assim consolidada, na agenda económica de Portugal esta iniciativa, que pela sua importância, 
estratégia e temas abordados releva em muito a sua continuidade. 
Importa salientar a necessidade constante de continuar e redobrar os esforços necessários, no 
sentido de promover o intercâmbio e a promoção dos investimentos entre as partes, do apoio 
constante ao sector privado, da remoção das restrições que limitam o fluxo de bens e serviços, e que, 
tirando partindo da corrente globalização servirão os objectivos económicos tanto do lado Árabe 
como do lado Português. 
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Num momento em que as relações comerciais entre Portugal e os Países Árabes se apresentam com 

crescimentos sustentáveis, na ordem dos cerca de 10% ao ano (bens e serviços), e tendo já no 

primeiro semestre do corrente ano 2015 mostrado sinais de incremento face ao ano anterior, os 

Países Árabes são o 2º parceiro económico de Portugal, como aliás o 2º parceiro da Europa. Nos 

últimos 10 anos estas quadruplicaram, o que demonstra um rápido crescimento. 
 

A CCIAP apoia esta tendência positiva e tem assistido aos esforços consideráveis do Estado Português 

no desenvolvimento destas relações, e consideramos que ainda existe um longo caminho a 

percorrer, estando a CCIAP disponível para cooperar no alcance dos objectivos comuns. Nos últimos 

anos, as relações económicas e comerciais entre os dois lados têm-se consolidado, sendo que se 

espera um fortalecimento das relações comerciais e económicas com Portugal. 
 

Este aumento deveu-se quer a factores de natureza geográfica, pela proximidade de Portugal a 

alguns Países Árabes, quer pela estrutura empresarial portuguesa, onde o País mostra reais 

capacidades de resposta, quer pelo interesse mútuo de ambas as partes, também patenteado na 

constante abertura de novas rotas aéreas entre Portugal e este grupo de países. 
 

Os Países Árabes, com mais de 400 milhões de habitantes e potenciais consumidores, detêm 

oportunidades ímpares para as empresas Portuguesas, sendo que os seus ambiciosos Planos de 

Desenvolvimento Económico demonstram o seu rápido e forte crescimento. 
 

A importância que este grupo de Países oferece para a economia Portuguesa é determinante, sendo 

que o III Fórum Económico Portugal-Países Árabes, sob o Alto Patrocínio de Sua Excelência o 

Presidente da República Portuguesa, Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva, em cooperação com a Liga dos 

Estados Árabes e a União Geral das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura dos Países Árabes, 

realizado nos dias 23 e 24 de Novembro, no Sheraton Hotel em Lisboa, colocou Portugal uma vez 

mais na rota comercial e do investimento destes países, tendo como objectivo geral elevar a 

competitividade empresarial Portuguesa e Árabe.  
 

Estes fóruns são já um marco nas relações empresariais Luso-Árabes. Ajudam a identificar as novas 

tendências, com via à abertura de novas estratégias e novas formas de apoiar estas relações no 

sentido de desenvolver a motivação e mecanismos para o investimento, com vista à criação de 

estruturas sustentáveis que facultem os incentivos necessários para aumentar a integração 

económica e a cooperação nas mais diversas áreas. 
 

Em estreita colaboração com a Liga dos Estados Árabes e a União Geral das Câmaras de Comércio, 

Indústria e Agricultura dos Países Árabes, a CCIAP realizou este III Fórum Económico Portugal-Países 

Árabes com o contributo das seguintes entidades: 
 

- Presidente da República Portuguesa; 
- Liga dos Estados Árabes; 
- Embaixadores Árabes Acreditados em Portugal; 
- União Geral das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura dos Países Árabes; 
- Banco Europeu de Investimento; 
- Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura da Mauritânia;  
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- Federação das Câmaras de Comércio do Iraque; 
- Federação das Câmaras de Comércio do Egipto; 
- Federação das Câmaras de Comércio dos Emirados Árabes Unidos; 
- Câmara Argelina de Comércio e Indústria; 
- Câmara de Comércio e Indústria do Qatar;  
- Câmara de Comércio e Indústria do Kuwait; 
- Câmara de Comércio da Jordânia; 
- Câmara de Indústria de Amman (Jordânia); 
- Câmara de Comércio de Jarash (Jordânia); 
- Câmara de Comércio de Ismailia (Egipto); 
- Câmara de Comércio e Indústria de Erbil (Iraque); 
- Câmara de Comércio de Najaf (Iraque);  
- IDAL –  Autoridade de Desenvolvimento e Investimento do Líbano; 
- GAFI – Autoridade Geral de Investimento e Zonas Francas (Egipto); 
- EZW – Economic Zones World – Jebel Ali Free Zone (Emirados Árabes Unidos); 
- ANDI – Agência Nacional de Desenvolvimento e Investimento (Argélia) 
- CID/CGEM – Conselho, Engenharia e Desenvolvimento de Marrocos; 
- IBA - Associação dos Homens de Negócio do Iraque; 
- Grupo Pinheiros Altos – Golf, Spa & Hotels; 
- DGAE – Direcção-Geral das Actividades Económicas do Ministério da Economia; 
- DGAV – Direcção Geral de Alimentação e Veterinária; 
- Turismo de Portugal; 
- Fundação AIP; 
- INOVAGAIA; 
- ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários; 
- AECOPS – Associação de Empresas de Construção e Obras Publicas e Serviços; 
- AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal;  
- APEMIP – Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal; 
- FIPA – Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares;  
- ACIG – Associação Comercial e Industrial de Guimarães;  
- AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas; 
- APPII – Associação Portuguesa dos Promotores e Investidores Imobiliários; 
- ANPC – Associação Nacional dos Proprietários Rurais; 
- APPC – Associação Portuguesa de Projectistas e Construtores; 
- EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva;  
- APF – Associação Portuguesa de Franchising; 
- Jornal CONSTRUIR; 
 
Patrocinado por:  
 
EDP, Deloitte, Revigrés, Emirates Airlines, Teixeira Duarte, El Corte Inglês, Delta. 
 
Este 3º Fórum contou ainda com a participação das seguintes personalidades e entidades:  
 
- Exmo. Senhor Doutor Jorge Portugal, Consultor para a Inovação de Sua Excelência o Presidente 

da República Portuguesa em representação da Casa Civil de Sua Excelência o Presidente da 
República. 

- Sua Excelência Dr. Jorge Sampaio, Ex-Presidente da República Portuguesa;  
- Sua Excelência Karima Benyaich, Embaixadora do Reino de Marrocos e Decana dos 

Embaixadores Árabes Acreditados em Portugal; 
- Sua Excelência Dr. Mohamedou Ould Mohamed Mahmoud, Presidente da União Geral das 

Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura dos Países Árabes, Presidente da Câmara de 
Comércio, Indústria e Agricultura da Mauritânia e Conselheiro da CCIAP;  

http://investinlebanon.gov.lb/
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjou5qRj-PJAhVJWBoKHUD4DlYQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anje.pt%2F&usg=AFQjCNHMShkqB3SSCEoXfecm4eOTZQdV8Q&sig2=dQkVJu0hzkJVp7WB1I9o9A
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- Sua Excelência Dr. Jaafar Rasool Jaafar Al-Hamadani, Presidente da Federação das 

Câmaras de Comércio do Iraque, Presidente da Câmara de Comércio de Baghdad e Vice-
Presidente da CCIAP; 

- Sua Excelência Dr. Abdul Aziz Ibrahim Radwani, Membro do Conselho de Administração da 
Câmara de Comércio e Indústria do Qatar; 

- Sua Excelência Dr. Mohamed Al Atoom, Presidente da Câmara de Comércio de Jarash e Membro 
do Conselho de Administração da Câmara de Comércio da Jordânia;  

- Exmo. Sr. Dr. Mohamed Kazem, Director de Relações Públicas da Federação Egípcia das Câmaras 
de Comércio;  

- Sua Excelência Dr. Diraar Y A Alghanim, Membro do Conselho de Administração da Câmara de 
Comércio e Indústria do Kuwait. 

-  Sua Excelência Dr. Tareq B Salem Almutawa, Membro do Conselho de Administração da Câmara 
de Comércio e Indústria do Kuwait. 

-  Exmo. Sr. Dr. Fahad M S M Alsukaier, Chefe do Departamento de Relações Internacionais da 
Câmara de Comércio e Indústria do Kuwait. 

- Sua Excelência Dr. Abdullah Sadeq Dahlan o Presidente do Conselho de Administração da 
Faculdade de Gestão de Empresas da Universidade de Negócios e Tecnologia da Arábia Saudita 
e Vice-Presidente da CCIAP; 

- Sua Excelência Dr. Akram Hussein Hassan Elshafei, Presidente da Câmara de Comércio de 
Ismailia (Egipto);  

- Sua Excelência Dr. Dara Jaleel Al-Khayat, Presidente da Câmara de Comércio de Erbil (Iraque);  
- Exmo. Sr. Dr. Ibraheem Mohammed Kanbi, Vice-Presidente da Câmara de Comércio de Erbil 

(Iraque); 
- Sua Excelência Dr. Zuhair Sharba, Presidente da Câmara de Comércio de Najaf (Iraque); 
- Exmo. Sr. Dr. Fathi Falah A. Al Jaghbier, Membro do Conselho de Administração da Câmara de 

Indústria de Amman (Jordânia); 
- Exmo. Sr. Dr. Heinz Olbers, Director do Departamento de Leste e Ásia Central do Banco Europeu 

de Desenvolvimento;  
- Exmo. Sr. Dr. Nabil Itani, Presidente da Autoridade de Desenvolvimento e Investimento do 

Líbano;  
- Exmo. Sr. Mohamed Youssef, Responsável pela Promoção de Investimento da Autoridade Geral 

para o Investimento e Free Zones do Egipto;  
- Exmo. Sr. Dr. Saood Al Khloofi, Manager da MEA (Middle East and Africa) Region da Jebel Ali 

Free Zone dos Emirados Árabes Unidos; 
- Exmo. Senhor Dr. Ibrahim M. Aljanahi, Deputy CEO & Chief Commercial Officer da Jebel Ali Free 

Zone;  
- Exmo. Sr. Dr. Moncef Ziani, Director Geral do Conselho, Engenharia e Desenvolvimento de 

Marrocos;  
- Exmos. Srs. Drs. Raad Jebur Nasser Al-Janabi, Basim Kareem Suwaidan Aljanabi, Basil Hussein 

Zghair e Salman Dawood Salloom Alazzwi, Representantes da Associação dos Homens de 
Negócio do Iraque; 

- Exmo. Sr. Comendador Jorge Rocha de Matos, Presidente da Fundação AIP e Vice-Presidente da 
CCIAP; 

- Exmo. Sr. Dr. Pedro Ortigão Correia, Vogal Executivo da Agência para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal;  

- Exmo. Sr. Dr. Jorge Manuel Tomás Henriques, Presidente da Federação das Indústrias 
Portuguesas Agro-Alimentares;  

- Exmo. Sr. Dr. Henrique Polignac de Barros, Presidente da Associação Portuguesa de Promotores 
e Investidores Imobiliários; 

- Exmo. Sr. Dr. João Cotrim de Figueiredo, Presidente do Turismo de Portugal;  
- Exmo. Sr. Dr. António Manzoni, Director de Serviços de Economia e Mercados da Associação de 

Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços; 
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- Exmo. Sr. Eng. Jorge Nandin de Carvalho, Membro da Direcção da Associação Portuguesa 
de Projectistas e Consultores e Presidente da TPF Planege;  

- Exma. Sra. Dra. Maria José Marques Pinto, Directora de Serviços de Estratégia, Comunicação e 
Internacionalização da Direcção Geral de Alimentação e Veterinária;  

- Exmo. Sr. Eng. José Pedro Salema, o Presidente do Conselho de Administração da Empresa de 
Desenvolvimento de Infraestruturas do Alqueva;  

- Exmo. Sr. Dr. David Quito, o Country Manager da Emirates Airlines;  
- Exmo. Sr. Dr. Nuno Pinto, o Associate Partner da Deloitte;  
 
Objectivos: 
 

Os principais objectivos deste 3º Fórum foram:  

 

i) Incentivar a cooperação das relações bilaterais entre o sector privado Português e as entidades 

Árabes experientes a nível internacional; 

ii) Promover o sector industrial Português e o sector Árabe privado; 

iii) Aumentar a competitividade das empresas Portuguesas no Mercado Árabe; 

iv) Identificar oportunidades de investimento nos sectores abordados; 

v) Elucidar os presentes acerca das oportunidades de negócio nos 22 Países da Liga dos Estados 

Árabes e em Portugal; 

vi) Ajudar as empresas de ambos os lados na identificação de áreas de cooperação a médio e longo 

prazo; 

vii) Fornecer uma plataforma de networking, com a vinda de várias comunidades empresariais e 

decisores Árabes; 

viii) Promover uma plataforma de diálogo individual entre as várias delegações de Homens de 

Negócio e Empresários Árabes e empresas Portuguesas, com a realização de encontros Business 

to Business (B2B) entre empresas Portuguesas e empresas Árabes. 
 

Temas: 
 

Durante o Fórum foram abordados temas relevantes e objectivos a médio e longo prazo, estratégias 

de crescimento para o desenvolvimento empresarial, vantagens das PME Portuguesas em se 

instalarem nos Países Árabes, identificando mecanismos para a sua concretização, bem como 

oportunidades de investimento em Portugal e nos Países Árabes. 

 

O primeiro dia do Fórum, 23 de Novembro, esteve reservado à Sessão de Abertura e à Conferência 

principal, subdividida em três sessões temáticas subordinadas a três sectores e suas fileiras:  

 

Sessão I: Sector das Infra-Estruturas, Construção & Obras Públicas “Construir: Projectos Árabes, 

Desafios à Competitividade” 

Um dos sectores da economia Portuguesa com grande capacidade exportadora, aliado aos serviços 

de excelência oferecidos pelas empresas líderes do sector, este painel abordou os grandes projectos 

em alguns Países Árabes, assim como a caracterização do sector em Portugal. Procurou fazer a ponte 

entre grandes projectos e oportunidades, conhecimento e experiência e elevada competência, 

aproximando os Países Árabes de Portugal. 
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Sessão II: Sector Agro-Alimentar: “Uma Cultura de Proximidade” 

Sendo um dos maiores sectores industriais de Portugal e da Europa, incorpora igualmente o sector 

com maior dimensão sub-sectorial, sendo o que gera maior volume de negócios das indústrias 

transformadoras. Este painel visou a troca de informações, tendo em vista um diálogo mais profícuo 

entre as partes. 

 

Sessão III: Sector do Turismo & Investimento Imobiliário: “Fluxos de Investimento Luso-Árabes: 

Turismo e Imobiliário” 

O turismo é a nova janela de oportunidade para um país que tem para oferecer elevada qualidade na 

hotelaria, restauração e serviços. Os Países Árabes adivinham-se como mercados emissores com 

elevado poder aquisitivo. Prevê-se a sua relevância em diversos nichos de mercado e no combate à 

sazonalidade. Portugal é hoje um país atractivo para o investimento imobiliário, quer em novos 

projectos de múltiplas valências ao longo de todo o território, onde se destacam excelentes 

oportunidades na área do turismo, quer no mercado de reabilitação urbana em pequena, média e 

grande escala. 

 

O segundo dia, 24 de Novembro, foi consagrado ao networking empresarial sob a forma de reuniões 

B2B entre empresários e instituições de ambos os lados. 

 

A qualidade dos oradores e o potencial das empresas Portuguesas e Árabes concentrados no  

3º Fórum Económico Portugal-Países Árabes, fizeram deste encontro simultaneamente o ponto de 

partida e de chegada para os negócios neste âmbito geográfico. 

 

O 3º Fórum Económico Portugal-Países Árabes esteve aberto a todas as empresas, particulares e in-

stituições que pretendiam aprofundar o seu conhecimento dos Países da Liga dos Estados Árabes e 

Portugal, bem como entrar em contacto com as Autoridades, Instituições e Empresas dos diversos 

Países com via à promoção de negócios.  
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Agradecimentos: 
 
Nos dias 23 e 24 de Novembro, a Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa (CCIAP) realizou 

mais uma iniciativa que teve como objectivos fundamentais, o fortalecimento das relações 

económicas, comerciais, industriais entre os Países Árabes e Portugal, criando uma vez mais 

mecanismos de diálogo, e plataformas que sustentem o interesse e auxiliem ambas as partes. 

 

O 3º Fórum Económico Portugal-Países Árabes, contando com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o 

Presidente da República Portuguesa, e em estreita colaboração com a Liga dos Estados Árabes e a 

União Geral das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura dos Países Árabes, trouxe a Portugal 

várias Delegações vindas deste grupo de Países, com a finalidade de criação de parcerias com 

Portugal.  

Esta plataforma, além de esclarecer os presentes das realidades económicas sectoriais, das 

oportunidades de negócio e das vias mais credíveis de acesso aos mercados de ambos os lados, 

através das conferências e palestras que se realizam no palco do Fórum, auxiliam o networking entre 

Entidades e Instituições, materializando de forma efectiva a vontade entre as partes em 

estabelecerem relações com benefícios mútuos e aqui, temos de agradecer a adesão e o apoio de 

todas as Federações e Câmaras Árabes, as Entidades e Instituições Árabes e Portuguesas, bem como 

as Autoridades de Investimento Árabes, coroando assim, esta iniciativa com sucesso.  

 

Os nossos sinceros agradecimentos a Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa, 

Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva, pelo digníssimo patrocínio que concedeu a esta nossa 

iniciativa.  

Um agradecimento especial a Suas Excelências os Embaixadores Árabes acreditados em Portugal, 

pelo apoio e auxílio incondicional à Câmara e a esta iniciativa.  

À União Geral das Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura dos Países Árabes, na pessoa do seu 

Presidente, pelo apoio e pela presença que em muito contribui para o sucesso dos trabalhos. 

A Sua Excelência o Ex-Presidente da República Portuguesa, Doutor Jorge Sampaio, um muito 

obrigado pela cooperação e o contributo que ajudaram a levar esta iniciativa a bom porto. 

Não poderíamos, uma vez mais, deixar de agradecer a todas as empresas Árabes e Portuguesas que 

marcaram presença nesta 3ª Edição, e esperamos contar uma vez mais com a vossa valiosa 

comparência em futuras iniciativas.  

Os nossos agradecimentos estendem-se aos nossos Patrocinadores: EDP, Teixeira Duarte, Deloitte, 

Emirates Airlines, Revigrés, El Corte Inglês, DELTA Cafés, por se terem associado a este III Fórum.  

 
Finalmente a todos aqueles que nos acompanharam ao longo destes mais de 38 anos, um grande 

bem-haja pelo voto de confiança. Por nós dizer-lhes que esta Câmara continuará a desempenhar 

todos os esforços, fazendo sempre mais e melhor em prol das relações Luso-Árabes. 

 
Dra. Aida Bouabdellah 
Secretária Geral & CEO  
Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa  
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PROGRAMA  
 

23 DE NOVEMBRO DE 2015 
 

08h30 Registo e Acreditação 
 

SESSÃO DE ABERTURA 
“III FÓRUM ECONÓMICO PORTUGAL-PAÍSES ÁRABES: CONTRIBUTO PARA AS RELAÇÕES ECONOMICO-
EMPRESARIAIS” 
 

09h30 

Secretária Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 
Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa    
Exmo. Senhor Engenheiro Ângelo Correia   

  

09h45 

Presidente da União Geral das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura dos Países Árabes 
Presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura da Mauritânia 
Conselheiro da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Sua Excelência Dr. Mohamedou Ould Mohamed Mahmoud 

  

10h00 

Presidente da Federação das Câmaras de Comércio do Iraque 
Presidente da Câmara de Comércio de Baghdad 
Vice-Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Sua Excelência Dr. Jaafar Rasool Jaafar Al-Hamadani 

  

10h15 
Presidente da Fundação AIP 
Vice-Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Comendador Jorge Rocha de Matos 

  

10h30 Coffee Break 
 

I SESSÃO 
COOPERAÇÃO ÁRABE-PORTUGUESA: SECTOR DAS INFRA-ESTRUTURAS, CONSTRUÇÃO & OBRAS PÚBLICAS  
 “CONSTRUIR: PROJECTOS ÁRABES, DESAFIOS À COMPETITIVIDADE”   
 

11h00 
Membro do Conselho de Administração da Câmara de Comércio e Indústria do Qatar 
Sua Excelência Dr. Abdul Aziz Ibrahim Radwani 

  

11h15 
Director dos Serviços de Economia e de Mercados da Associação de Empresas de Construção, Obras 
Públicas e Serviços (AECOPS) 
Exmo. Senhor Dr. António Manzoni 

  

11h45 
Vogal Executivo da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) 
Exmo. Senhor Dr. Pedro Ortigão Correia 

  

12h00 
Membro da Direcção da Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores (APPC) | Presidente da 
Empresa TPF-Planege 
Exmo. Senhor Eng. Jorge Nandin de Carvalho 

  

12h15 
Director Geral do Conselho, Engenharia e Desenvolvimento de Marrocos (CID/CGEM) 
Exmo. Senhor Dr. Moncef Ziani 

  

13h00 ALMOÇO (Sala New Orleans no Sheraton Hotel) 
 

II SESSÃO 
COOPERAÇÃO ÁRABE-PORTUGUESA: SECTOR AGRO-ALIMENTAR - “SECTOR AGRO-ALIMENTAR, UMA CULTURA DE 
PROXIMIDADE” 
 

14h30 
Director do Departamento de Leste e Ásia Central do Banco Europeu de Investimento 
Exmo. Senhor Dr. Heinz Olbers 

  

14h45 
Directora de Serviços de Estratégia, Comunicação e Internacionalização da Direcção Geral de 
Alimentação e Veterinária (DGAV) 
Exmo. Senhor Dra. Maria José Marques Pinto 

  

15h00 
Presidente da Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares (FIPA) 
Exmo. Senhor Dr. Jorge Manuel Tomás Henriques 

  

15:15 
Presidente do Conselho de Administração da Empresa de Desenvolvimento de Infra-estruturas do 
Alqueva (EDIA) 
Exmo. Senhor Eng. José Pedro Salema 

  

15:30 

Presidente do Conselho de Administração da Faculdade de Gestão de Empresas da Universidade de 
Negócios e Tecnologia da Arábia Saudita e Vice-Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-
Portuguesa 
Sua Excelência Dr. Abdullah Sadeq Dahlan 
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PROGRAMA 
 
III SESSÃO 
COOPERAÇÃO ÁRABE-PORTUGUESA: SECTOR DO TURISMO & INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 
“FLUXOS DE INVESTIMENTO LUSO-ÁRABES: TURISMO E IMOBILIÁRIO” 
 

15h45 

Presidente da Câmara de Comércio de Jarash 
Membro do Conselho de Administração da Câmara de Comércio da Jordânia  
Sua Excelência Dr. Mohamed Al Atoom,  
em representação do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Comércio da Jordânia, Sua Excelência 
Senador Nael Raja Al Kabariti 

  

16h00 
Presidente do Turismo de Portugal  
Exmo. Sr. Dr. João Cotrim de Figueiredo 

  

16h15 
Presidente da Autoridade de Desenvolvimento e Investimento do Líbano (IDAL) 
Exmo. Senhor Dr. Nabil Itani 

  

16h30 
Presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII) 
Exmo. Senhor Dr. Henrique Polignac de Barros 

  

16h45 
Manager da MEA Region (Middle East and Africa) of Jebel Ali Free Zone dos Emirados Árabes Unidos  
Exmo. Senhor Dr. Saood Al Khloofi 

  

17h00 
Associate Partner da Deloitte  
Exmo. Senhor Dr. Nuno Pinto 

  

17h15 
Responsável pela Promoção de Investimento da Autoridade Geral para o Investimento e Free Zones 
do Egipto (GAFI) 
Exmo. Senhor Dr. Mohamed Youssef  

  

17h30 
Country Manager da Fly Emirates 
Exmo. Senhor Dr. David Quito 

 
 
 

SESSÃO DE ENCERRAMENTO 
“RELAÇÕES ÁRABE-PORTUGUESAS: PASSADO E FUTURO EM COMUM “  

17h30 
Embaixadora do Reino de Marrocos 
Decana dos Embaixadores Árabes Acreditados em Portugal  
Sua Excelência Karima Benyaich 

  

18h00 
Ex-Presidente da República Portuguesa 
Sua Excelência Doutor Jorge Sampaio 

  

18h20 

Presidente da União Geral das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura dos Países Árabes 
Presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura da Mauritânia 
Conselheiro da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Sua Excelência Dr. Mohamedou Ould Mohamed Mahmoud 

  

18h25 
Secretária Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 

 
 
 

COMEMORAÇÃO DO 38º ANIVERSÁRIO DA CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA ÁRABE-PORTUGUESA 
 
 

20h30 Jantar de Gala (Sala White Plains no Sheraton Hotel) 
 
 
 
 

24 DE NOVEMBRO DE 2015 
 

08h30 Registo e Acreditação 
  

09h00 Início das reuniões B2B 
  

13h00 Almoço livre 
  

14h00 Continuação das reuniões B2B 
  

18h00 Fim das reuniões B2B 
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SESSÃO DE ABERTURA 
“CONTRIBUTO PARA AS RELAÇÕES ECONÓMICO-EMPRESARIAIS” 
 

 
 

 

NOTA DE ABERTURA: 
Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 

  

  

 

Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exmo. Senhor Eng. Ângelo Correia 

  

  

 

Presidente da União Geral das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura dos 
Países Árabes 
Presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura da Mauritânia 
Conselheiro da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Sua Excelência Dr. Mohamedou Ould Mohamed Mahmoud 

  

  

 

Presidente da Federação das Câmaras de Comércio do Iraque,  
Presidente da Câmara de Comércio de Baghdad 
Vice-Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Sua Excelência Dr. Jaafar Rasool Jaafar Al-Hamadan 

  

  

 

Presidente da Fundação AIP  
Vice-Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exmo. Senhor Comendador Jorge Rocha de Matos 

  

  

 

NOTA DE FECHO: 
Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 
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SESSÃO DE ABERTURA 
“CONTRIBUTO PARA AS RELAÇÕES ECONÓMICO-EMPRESARIAIS” 
 

 

NOTA DE ABERTURA: 
Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-
Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 

 
Em Nome de Deus O Clemente, O Misericordioso. 

 

A Paz esteja Convosco, Misericórdia e a Bênção de Deus.  

 

Aida Bouabdellah, Secretária Geral & CEO, da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa. 

Tenho muita honra estar com vocês neste momento, e estou muito feliz por esta oportunidade. O 

objectivo deste Fórum é a cooperação económica entre os Homens de Negócio Árabes e 

Portugueses. Desejo todo o sucesso para este Fórum, e muito obrigada pela Vossa presença. 

 

Se me permitem falarei em Inglês. 

 

Sua Excelência o Conselheiro para a Inovação de Sua Excelência o Presidente da República 

Portuguesa, em Representação da Casa Civil, 

Suas Excelências os Embaixadores Árabes, 

Sua Excelência o Presidente da União Geral das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura dos 

Países Árabes, 

Suas Excelências os Presidentes das Federações das Câmaras de Comércio e Indústria Árabes, 

Suas Excelências os Presidentes das Câmaras de Comércio e Indústria Árabes, 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa,  

 

Digníssimos Convidados, 

Senhoras e Senhores, 

 

Em nome da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa é para mim uma honra e privilégio 

dar-vos as boas vindas ao 3º Fórum Económico Portugal-Países Árabes. 

 

Sua Excelência o Conselheiro para a Inovação de Sua Excelência o Presidente da República 

Portuguesa, em Representação da Casa Civil, Dr. Jorge Portugal. Estamos muito honrados e 

agradecidos pela Sua presença. 

 

Ao Presidente da União Geral das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura dos Países Árabes, 

Sua Excelência Mohamedou Ould Mohamed Mahmoud. Os nossos sinceros agradecimentos pela Sua 

presença, estamos muito felizes e honrados de o ter entre nós. A Sua contribuição nesta iniciativa é, 

e será, da mais alta importância para o sucesso deste Fórum.  

 

A Sua Excelência o Presidente da Federação das Câmaras de Comércio do Iraque, Dr. Jaafar Rasool 

Jaafar Al Hamadani, muito obrigada pela cooperação e digníssima presença. 
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A Suas Excelências os Embaixadores Árabes, a nossa profunda gratidão pela Vossa cooperação.  
 

O nosso sincero apreço aos nossos Patrocinadores: EDP, Teixeira Duarte, Deloitte, Emirates Airlines, 

Revigrés, El Corte Inglês, DELTA Cafés, que tão amavelmente concordaram em participar nesta 

iniciativa, rumo ao Sucesso deste Fórum. 
 

A todas as Instituições que nos apoiaram, e aqui gostaria de enaltecer a cooperação das Federações 

das Câmaras de Comércio Árabes, das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura Árabes, das 

Autoridades para o Investimento Árabes, das Associações Portuguesas, do Banco Europeu de 

Investimento, e todas as Entidades, os nossos agradecimentos. 
 

A todos os Nossos Oradores, que gentilmente acederam ao nosso convite para participarem no 

nosso Fórum, partilhando o seu conhecimento e experiência, agradecemos igualmente o seu 

contributo. 
 

Finalmente agradecer a Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa, Professor Doutor 

Aníbal Cavaco Silva, pelo apoio e Patrocínio às nossas iniciativas, bem como à Liga dos Estados 

Árabes, e à União Geral das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura dos Países Árabes. 
 

Distintos Sócios e Empresários, e todos os membros das Câmaras de Comércio, Indústria Árabes. 

Muito obrigada pelo Vosso voto de confiança na CCIAP, é um privilégio tê-los entre nós. 
 

Estes Fóruns são já um marco nas relações económicas entre Portugal e os Países da Liga dos Estados 

Árabes. Ajudam a identificar novas tendências, introduzindo novas estratégias e novas formas para 

apoiar estas relações, desenvolvendo mecanismos de motivação para o investimentos, criando 

estruturas sustentáveis para apoiar os incentivos necessários, e sempre com o objectivo de aumentar 

a integração económica e a cooperação nas mais diversas áreas. 
 

A CCIAP, e ao organizar este Fórum pretende criar uma plataforma que sustente um diálogo mais 

activo entre as partes, reforçando os laços de cooperação entre Portugal e os Países Árabes. Durante 

dois dias iremos abordar temas como: 
 

- O encorajamento das Relações Bilaterais 

- A promoção do Sector Industrial Português, e promover o Sector Privado Árabe, 

- Aumentar a competitividade das Empresa Portuguesas nos Países Árabes, 

- Identificar as oportunidades de investimento nos Sectores a serem abordados, 

- Discussão de novos desafios entre os dois lados, 

- E o mais importante, permitir às Empresas Árabes e Portuguesas, o encontro de parcerias a 

médio e longo prazo com benefícios mútuos.  
 

Senhoras e Senhores, é para mim um privilégio anunciar o nosso primeiro Orador, o Presidente da 

Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa, Engenheiro Ângelo Correia, que tornou este 3º 

Fórum Económico um grande Sucesso. 
 

Muito Obrigada. 
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INTERVENÇÃO: 
Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exmo. Senhor Eng. Ângelo Correia 

 

Senhor Representante do Senhor Presidente da República de Portugal,  
 

Senhores Embaixadores dos Países Árabes representados em Portugal,  
 

Senhores Representantes e Membros de várias Câmaras de Comércio e Indústria dos Países Árabes, 
 

Permitam-me que aqui faça uma referência particular ao nosso querido amigo Presidente da União 

Geral das Câmaras, o Senhor Dr. Mohamedou Mahmoud, o nosso velho amigo e sempre presente 

nos nossos Fóruns, e não podia deixar também de expressar o prazer pela presença do Senhor 

Presidente da Federação das Câmaras do Iraque, também da Câmara do Qatar, do Kuwait e da 

Jordânia. 
 

Estão presentes hoje cerca de 60 representantes de empresas ou organizações do Mundo Árabe que 

têm como missão, como objectivo, explicar e trazer ao nosso conhecimento algumas das realidades 

emergentes nesses países. Este 3º Fórum que nós realizamos tem lugar em Portugal, em Lisboa, 

curiosamente numa altura em que o mundo europeu e o mundo ocidental estão em choque com 

alguns acontecimentos que sucederam e que são nefastos para todos. São nefastos para o mundo 

islâmico e para o nosso mundo ocidental. É curioso que, quando nós vemos televisão, lemos os 

jornais, ouvimos rádio, sentimos que a Europa neste momento atravessa um período de grande 

perturbação, mas não deixa de ser significativo que, no meio dessa perturbação que existe na 

Europa, um local chamado Portugal, há uma cidade chamada Lisboa, onde nós, apesar de tudo, 

sentimos a necessidade de reforçar nesta altura – coincidência, mas reforçamos – a nossa ligação 

com o Mundo Árabe. Enquanto a Europa está em crise, perturbada, nós hoje o que estamos aqui a 

fazer é expressar confiança na relação entre o Mundo Árabe e Portugal, expressar confiança na 

relação entre as pessoas, entre as economias, entre várias entidades.  
 

É talvez por isso também, que este Fórum, tendo um carácter iminentemente económico, comercial 

e financeiro, não deixa de ser encerrado por uma pessoa a quem esta Câmara tem um enorme 

respeito, o antigo Presidente da República Portuguesa, Dr. Jorge Sampaio, que se dedicou durante 

muitos anos e que hoje em dia contribui decisivamente na Aliança das Civilizações para um melhor 

entendimento entre pessoas de várias civilizações. Portugal acolhe hoje uma reunião desta natureza, 

com grande honra e com grande alegria.  
 

O mundo islâmico não é um mundo alheio e fora de Portugal. É o mundo que durante quatro séculos 

influenciou a nossa cultura, determinou parte da nossa língua, estruturou parte dos nossos costumes 

e influenciou decisivamente a construção de muitos monumentos, sobretudo castelos, em Portugal. 

Devemos muito a esse mundo e sempre que podemos, sempre que o desejamos fazer, expressamos 

esta atitude. Hoje, aqui em Lisboa, discutimos num ambiente de cordialidade, de amizade e de 

irmandade uma realidade entre empresas e pessoas e para esse efeito valia a pena, por último, 

perceber que os tempos que hoje atravessamos são tempos extremamente diferentes dos tempos 

do passado para as empresas de um e de outro lado. 
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“CONTRIBUTO PARA AS RELAÇÕES ECONÓMICO-EMPRESARIAIS” 
 
O mundo mudou, o tempo hoje não faz sentido. O espaço e a distância, hoje, não fazem já o mesmo 

sentido que faziam no passado. Nós encurtámos as distâncias e comprimimos o tempo, numa relação 

de proximidade que gera maior ou menor conhecimento de todos nós, se o quisermos. É nesse 

sentido que a Câmara de Comércio Árabe Portuguesa pretende ajudar os empresários Portugueses e 

os empresários Árabes a uma questão essencial: conhecerem-se. 

 

Não há comércio, não há investimento, não há economia a longo prazo sem uma relação de 

confiança entre as duas partes. O mais importante que esta Câmara pretende é criar uma atitude de 

confiança entre os dois lados, permitindo que essa relação se frutifique, se desenvolva, fortaleça e 

permita a realização de actividades comerciais. 

 

Para os empresários portugueses, que foram habituados a um determinado mundo, é preciso dizer-

lhes: que hoje, o Mundo Árabe é um mundo extremamente competitivo, extremamente rigoroso em 

matéria de qualidade, cumprimento de prazos e capacidade de cumprimento de objectivos. Hoje em 

dia, os empresários portugueses têm de perceber, em segundo lugar, que estar junto do Mundo 

Árabe, conhecer o Mundo Árabe, não é uma atitude esporádica que se faz uma vez, não é um shot, 

um único shot, que se realiza no momento e depois se passa tempo sem desenvolver nada. Hoje em 

dia, estar no Mundo Árabe é estar em permanência, é gastar algum dinheiro no investimento inicial, 

é gastar algum esforço e tempo, mas, sem isso, não se obtêm relações duradouras e, num mundo 

onde a relação de confiança é fundamental, esse esforço inicial, que as empresas portuguesas têm 

de fazer, é essencial. A competitividade que nos é exigida hoje, é a competitividade que nos é exigida 

em qualquer parte do mundo rigoroso, de modo a que não possamos, nunca, pensar que o mundo 

Árabe é uma excepção, que as mesmas regras, as mesmas condições, as mesmas facilidades, ou as 

mesmas dificuldades. 

 

A Câmara de Comércio apoia e ajuda todos aqueles que, de um lado e de outro, se querem conhecer 

melhor, esta é a grande missão da Câmara. A Câmara é um instrumento que abre a porta para um 

relacionamento entre empresas, entre pessoas; é nesse espírito que organizámos hoje o 3º Fórum, 

depois do primeiro e do segundo, que nós desejamos ardentemente que se desenvolva e desenrole 

na maior condição de fraternidade de abertura e de eficácia. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, a todos aqueles que vêm do Mundo Árabe, é um prazer enorme 

de os receber aqui, aos cidadãos do Mundo Árabe, que vivem em Portugal, o nosso grande afecto e o 

sentido de acolhimento permanente que lhes transmitimos, aos Portugueses que desejam conhecer 

melhor o Mundo Árabe, estamos aqui para ajudar uma causa que é comum, porque se um comércio, 

se um negócio, se a economia prosperar na boa relação, é uma condição para a paz e para a 

estabilidade dos dois lados. As empresas são também um dos grandes elementos contributivos para 

a paz e para a estabilidade entre os povos, por isso, também estamos aqui hoje.  

 

Muito obrigado a todos, por se juntarem a todos nós neste dia, muito obrigado. 
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INTERVENÇÃO: 
Presidente da União Geral das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura dos 
Países Árabes  
Presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura da Mauritânia  
Conselheiro da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Sua Excelência Dr. Mohamedou Ould Mohamed Mahmoud 

 
Em nome de Deus, O Clemente, O Misericordioso, 

 

Sua Excelência o Conselheiro para a Inovação de Sua Excelência o Presidente da República 

Portuguesa, em Representação da Casa Civil de Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa, 

Sr. Jorge Portugal, 

 

Suas Excelências os Embaixadores Árabes acreditados em Portugal, 

 

Sua Excelência o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa, o meu amigo Eng. 

Ângelo Correia. Obrigada por pensar sempre no Mundo Árabe, e que é absolutamente necessário 

cooperar. Os benéficos são mútuos, sendo essencial reforçar a cooperação entre Portugal e o Mundo 

Árabe que tem inúmeras oportunidades, e que necessitam de ser exploradas.  

 

Sua Excelência a Secretária-Geral & CEO da Câmara, Sra. Aida Bouabdellah,  

 

Suas Excelências os Presidentes das Federações e das Câmaras de Comércio e Indústria Árabes,  

 

Suas Excelências Senhoras e Senhores, 

 

Tenho o prazer de apresentar os meus melhores cumprimentos em meu nome pessoal e em nome 

das Federações e Câmaras Árabes, e dirijo o meu agradecimento a Sua Excelência o Primeiro-

Ministro de Portugal, Sua Excelência Pedro Passos Coelho, pela sua presidência honorária deste 

importante Fórum.  

Apresento igualmente o meu agradecimento a Sua Excelência Eng. Ângelo Correia, o Presidente da 

Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa, pela sua boa preparação e organização deste 

Fórum e pelos grandes esforços feitos pela Câmara e pela sua Secretária-Geral & CEO, Dra. Aida 

Bouabdellah, a fim de reforçar as relações económicas e comerciais entre os Países Árabes e a 

República Portuguesa amiga. 

 

Excelentíssimos Senhores e Excelentíssimas Senhoras, 

 

O Fórum Árabe-Português deste ano, na sua terceira edição, conta com a presença de decisores e 

representantes de mais de 300 empresas do sector privado Árabe e Português e irá transmitir, se 

Deus quiser, um novo impulso às relações económicas Árabe-Portuguesas, criando mais mecanismos 

de diálogo e reforçando a cooperação entre instituições e empresários de ambos os lados, 

especialmente aqueles que trabalham nos sectores da construção e obras públicas e agro-alimentar. 
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Excelentíssimos Senhores e Excelentíssimas Senhoras, 

 

Gostaria de vos afirmar que a União Geral das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura dos 

Países Árabes atribui uma grande importância ao desenvolvimento das relações económicas Árabes-

Portuguesas. Estamos prontos para realizar e estabelecer parcerias e fortalecer as relações 

comerciais e de investimento, dando a conhecer ao sector privado de ambos os lados as 

oportunidades existentes.  

 

Obrigado. Faço votos de sucesso para os trabalhos deste Fórum. 

A Paz esteja Convosco, Misericórdia e a Bênção de Deus.  
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INTERVENÇÃO:  
Presidente da Federação das Câmaras de Comércio do Iraque 
Presidente da Câmara de Comércio de Baghdad 
Vice-Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Sua Excelência Dr. Jaafar Rasool Jaafar Al-Hamadan 

 
Em nome de Deus, O Clemente, O Misericordioso, 

 
Em primeiro lugar, apresento os meus agradecimentos ao Senhor Representante do Senhor 

Presidente da República de Portugal pela sua presença e pelo patrocínio deste Fórum.  

 

Agradeço a Vossas Excelências os Embaixadores Árabes e representantes das Missões Diplomáticas.  

 

Agradeço também a Sua Excelência o Senhor Presidente Mohameadou Ould Mohamed Mahmoud, 

Presidente da União Geral das Câmaras Árabes, e agradeço ao Presidente da Câmara de Comércio e 

Indústria Árabe-Portuguesa, à Secretária Geral da CCIAP, Sra. Aida Bouabdellah, e a todos os 

presentes e homens de negócio de ambos os lados, Árabe e Português.  

 

Bem-vindos. Desejo que este Fórum seja catalisador e permita desenvolver as relações Árabe-

Portuguesas. 

 

Vivemos condições e circunstâncias extraordinárias na região Árabe, pelo que todos os Países 

Árabes, a Europa e toda a Humanidade se unificaram contra a pressão do terrorismo que atingiu o 

Mundo Árabe, em primeiro lugar, e se alastrou depois para os países da Europa.   

 

Relembro que as relações entre Portugal e os Países Árabes são antigas, com mais de mil anos, e que 

sempre foram admiradas por todos os seguidores, constituindo a base de uma cultura partilhada. A 

relação comercial entre o Iraque e Portugal foi sendo construída na base da amizade partilhada, 

registando-se bons níveis de trocas comerciais durante os anos setenta do século passado. No 

entanto, nos últimos anos, assistimos a um declínio no investimento e no desempenho económico e 

também nas trocas comerciais entre Portugal e os Países Árabes, facto que obriga a que todos, e em 

especial as Câmaras de Comércio, tomem uma posição para desempenhar um papel positivo no 

desenvolvimento deste relacionamento, lançando as bases correctas para redefinir as relações entre 

o Iraque e Portugal, como acontecia no passado. 

 

Como sabem, as situações políticas na nossa região Árabe, que começaram com a ocupação do 

Iraque pelos Estados Unidos da América, foram sendo transferidas para os Países Árabes vizinhos, 

conduzindo a um enfraquecimento da indústria e da agricultura destes países, o que tornou urgente 

a necessidade de importar de outros países mais seguros, de modo a satisfazer os desejos dos 

consumidores nestes países. 

 

Mas infelizmente, Portugal não tem tido um grande desempenho, através das suas empresas e dos 

seus homens de negócio, no que respeita à participação nos sectores privados árabes por via de 

investimentos comerciais. Portanto, esta fraqueza continua, não tendo sequer atingido em 2013 os 6 

milhões de dólares, em comparação com o que se passa entre os Países Árabes e o mundo, por isso 

acho que Portugal é o país que tem menos trocas comerciais com os Países Árabes.      
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E por falar dos Países Árabes em geral, a conversa leva-nos ao Iraque: há mais de 11 anos que este 

país luta e defende a Humanidade, sacrifica o sangue do seu povo e faz de tudo para não transmitir a 

doença do terrorismo para os outros países.  

 

Nota-se a fraqueza do mundo, e Portugal é um dos países com fraco apoio ao Iraque na sua guerra 

santa contra o terrorismo, e isto tem impacto evidente no potencial económico dentro do território 

do Iraque. Considerando que estamos a confrontar uma força com grande poder que veio de outros 

países para começar a partir do ponto mais importante no mundo (o Iraque) e alastrar-se para outros 

países e distribuir o seu veneno, morte e destruição. O Iraque foi sempre enfrentando estas 

investidas dos terroristas, tendo alcançado grandes vitórias durante o ano passado graças às nossas 

forças armadas, com a ajuda da força da população e das forças de Peshmerga. 

 
Os iraquianos levaram a cabo grandes feitos contra o terrorismo e registaram importantes vitórias 

em várias zonas, esperando-se mais vitórias nos próximos meses.  

  

Ao falar de terrorismo tenho de falar também da baixa no preço de petróleo mundial e, como sabem, 

a maioria dos Países Árabes é altamente dependente do petróleo e das exportações de petróleo, 

sendo que a sua economia se baseia nos rendimentos daí provenientes. E existe uma debilidade nos 

outros sectores privados, especialmente no que diz respeito aos sectores industrial e agrícola e ao 

sector dos serviços. 

 

A baixa dos preços do petróleo tem tido um grande impacto na economia Árabe, o que tem levado o 

Governo Iraquiano a procurar outras alternativas que se apresentem com valor acrescentado para a 

economia do Iraque, daí a iniciativa do Primeiro-Ministro do Iraque, o Dr. Hayder Al’ Abadi, de 

promover a indústria, a agricultura e o imobiliário, de modo a apoiar e dar oportunidades ao sector 

privado iraquiano para o diálogo com os homens de negócio do mundo e trazer para o Iraque uma 

indústria e agricultura desenvolvidas. Esta iniciativa prevê que 5 mil milhões de dólares sejam gastos 

na indústria e na agricultura durante o próximo ano e no ano seguinte.   

 

Esta oportunidade dada pelo Governo Iraquiano ao sector privado pode ser também uma 

oportunidade para o sector privado português porque precisamos de tecnologia e gestão avançadas 

e da experiência das empresas portuguesas para entrarem no mercado árabe em geral, e no 

mercado iraquiano em especial. O Governo Iraquiano disponibilizou, através desta iniciativa, um 

financiamento grande para as empresas do sector privado, que pode ser investido através da relação 

desenvolvida com o apoio da Embaixada do Iraque em Lisboa e da Câmara de Comércio e Indústria 

Árabe-Portuguesa, e podemos trabalhar juntos para encontrar parceiros estratégicos nos sectores 

estratégicos e trabalhar no mercado iraquiano.  

 

Podem existir iniciativas semelhantes a esta noutros Países Árabes, mas o Iraque está a precisar dos 

produtos de consumo, e menciono aqui o total das importações anuais no valor de mais de 33 mil 

milhões de dólares, o que significa que o mercado iraquiano pode ter capacidade para ter esse tipo 

de indústrias e produtos, criando uma oportunidade para sectores iraquianos e para empresas 

internacionais entrarem neste mercado. 
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Desde a nacionalização de petróleo iraquiano, em 1973, que as empresas portuguesas 

desapareceram do mercado iraquiano, altura em que saíram as últimas empresas (Fundação 

Calouste Gulbenkian) do Iraque. Continua a fraqueza da presença no mercado iraquiano até hoje. 

 
Queremos, através deste Fórum, e estamos certos de que haverá um segundo Fórum Portugal-Iraque 

durante o primeiro semestre do ano 2016, se Deus quiser, com o auxílio do Embaixador do Iraque e 

da Secretária-Geral da CCIAP e apresentar as oportunidades comerciais e industriais existentes no 

Iraque e em Portugal. Começa a desenhar-se um novo roteiro económico entre o Iraque e Portugal 

para influenciar posteriormente o relacionamento político e dar um novo impulso às relações 

políticas. 

 

Acreditamos que o Conselho Empresarial Iraquiano-Português também estará presente durante o 

Fórum Portugal-Iraque e que vai funcionar durante o período após o retorno a este Conselho e 

estaremos presentes com empresários iraquianos para se encontrarem com congéneres 

portugueses. 

 

Agradeço a vossa atenção e presença e desejo o maior sucesso a este Fórum. 

 

A Paz esteja Convosco, Misericórdia e a Bênção de Deus.  
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Presidente da Fundação AIP  
Vice-Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exmo. Senhor Comendador Jorge Rocha de Matos 

 
Senhor Representante de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, 
 

Senhor Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa, 
 

Senhoras e Senhores Embaixadores, 
 

Senhores Presidentes das Câmaras de Comércio e Indústria Árabes presentes, 
 

Digníssimas Autoridades, 
 

Senhores Empresários, 
 

Minhas Senhoras e Meu Senhores, 
 

Em primeiro lugar, gostaria, em nome da Fundação AIP, cumprimentar-vos a todos, e muito 

particularmente agradecer à Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa, na pessoa do seu 

Presidente e meu Amigo, Engenheiro Ângelo Correia, a quem saúdo por mais esta iniciativa, o 

honroso convite que me formulou para intervir nesta sessão cujo tema central versa a “Cooperação 

no sector da construção, obras públicas e infra-estruturas: construir projectos árabes, desafios à 

competitividade”, cujo interesse para as empresas portuguesas é por demais evidente. 
 

Verifica-se actualmente uma confluência de pontos de vista dos meios empresariais portugueses 

quanto à importância que revestem os mercados dos Países Árabes no reforço da internacionalização 

da economia portuguesa. No seu conjunto, os Países Árabes já representam, cerca de 5% do 

comércio global, o que desde logo configura importantes janelas de oportunidade para as empresas 

portuguesas. 
 

Para Portugal e para as empresas portuguesas, internacionalizar e cooperar, significa também 

diversificar mercados e, acima de tudo, reforçar o comércio com os Países Árabes, assim como 

dinamizar fluxos de investimento directo estrangeiro nos dois sentidos. E, a este propósito, faz todo 

o sentido, fomentar estratégias colaborativas entre as partes, num exercício que é seguramente de 

soma positiva. 
 

A realidade dos países é muito específica e é por isso que as Relações Económicas de Portugal com os 

Países Árabes traduzem já uma dinâmica ascendente muito considerável, ainda que assimétrica 

quando olhamos para os diferentes países do Mundo Árabe. Isso é verdade ao nível dos fluxos de 

comércio, ganhando ainda maior expressão na área dos serviços onde os Países Árabes, no seu 

conjunto, se perfilam como um dos principais parceiros económicos mais importantes para Portugal. 
 

Apesar deste registo positivo no domínio das trocas comerciais e dos serviços no relacionamento 

luso-árabe, isso não invalida que consideremos que estejam ainda muito aquém do seu potencial, 

pois as exportações e importações portuguesas para estes países representam apenas cerca de 

metade daquilo que os Países Árabes significam em matéria de comércio internacional (5% como já 

mencionei). Existe, portanto, uma enorme margem de progressão para este relacionamento, pelo 

que se impõe uma dinâmica mais intensa a nível do investimento, do comércio e dos serviços. 
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Com mais de 400 milhões de habitantes, que são potenciais consumidores, são também enormes as 

oportunidades de negócio e de cooperação para as empresas Portuguesas no conjunto dos mercados 

árabes. 
 

Colocar este relacionamento em patamares ainda bem mais elevados, como é a nossa ambição, exige 

necessariamente uma maior cooperação a todos os níveis, incluindo parcerias para o comércio e o 

investimento, com muito maior participação das pequenas e médias empresas em todo este 

processo, até porque estas empresas constituem, como é sabido, a espinha dorsal do tecido 

empresarial em Portugal, o que também é verdade para os Países Árabes. 
 

Esta ambição é concretizável e está ao nosso alcance se para tanto soubermos criar os necessários 

mecanismos de aproximação, tendo por base um bom dispositivo de inteligência económica e 

competitiva que nos permita sinalizar em tempo oportuno as várias oportunidades de negócio que 

estes mercados configuram. Em muitas situações, a abordagem destes mercados será tanto maior 

quanto mais for sustentada em boas parcerias que permitam efectuar uma boa gestão intercultural 

na relação com os vários actores e interlocutores: empresas, instituições públicas, instituições 

financeiras, centros de saber, entre outras. 
 

Em síntese, mais parcerias, mais investimentos, mais trocas comerciais, mais conhecimento 

partilhado, mais projectos e iniciativas conjuntas, mais empresas mistas, é sem dúvida a melhor 

receita para materializar a nossa ambição de colocar nos próximos anos o relacionamento entre 

Portugal e os Países Árabes num patamar muito mais elevado. 
 

E, para isso, temos muitos domínios de interesse comum, particularmente em áreas de grande 

alcance empresarial, económico e institucional, como sejam o sector da construção, obras públicas e 

infra-estruturas, o agro-alimentar, entre outros, em que é possível analisar oportunidades de 

negócio, conjugar cadeias de valor, afirmar redes de conhecimento e partilhar projectos de interesse 

comum. 
 

Numa relação directa com estes sectores devemos relevar a água, o ambiente, a energia, as infra-

estruturas, as tecnologias da informação e da comunicação, as tecnologias do ambiente, 

nomeadamente ao nível das energias renováveis, a gestão dos recursos hídricos, o turismo, a 

engenharia, a educação e a formação especializadas, ao nível de qualidade certificada, os 

transportes, a mobilidade, entre outros. 
 

Devo dizer que a Fundação AIP tem uma actividade muito intensa a nível destes sectores e das áreas 

de negócio que lhes estão associadas, com diversas iniciativas para promover a sua 

internacionalização entre os Países Árabes, onde têm sido objecto desta abordagem e que, pelas 

razões que já referi, vamos intensificar esta dinâmica, particularmente a nível das missões 

empresariais, das feiras e outros eventos, através da nossa participada, Lisboa-Feiras e Congressos e 

Eventos. 

 
Dar mais força à internacionalização destes sectores, colocando os mercados Árabes como um alvo 

importante desta estratégia, constitui, pois, uma prioridade para a fundação AIP. E, isso é tanto mais 

compreensível quando sabemos que o sector da construção, obras públicas e infra-estruturas, foi um 

dos que mais se qualificaram e se desenvolveram, incluindo em matéria de internacionalização, nos 

últimos 30 anos em Portugal. 
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Fomentar a participação das pequenas e médias empresas e das empresas portuguesas em geral, no 

quadro da cooperação entre Portugal e os Países Árabes, e muito particularmente no sector da 

construção, obras públicas e infra-estruturas, é, pelas razões que referi, uma prioridade. Mas, para a 

concretizar impõe-se a criação de um dispositivo de inteligência económica e competitiva ágil e 

eficiente, capaz de sintetizar a informação útil e perspectivar as oportunidades de negócio e de 

cooperação existentes. Ao mesmo tempo também capaz de equacionar as formas adequadas de 

financiamento e, bem assim, proporcionar uma abordagem inteligente destes mercados. É esse 

trabalho que estamos a fazer conjuntamente com as empresas, com os centros de saber e com o 

governo e as suas instituições autónomas. É esse o trabalho que estamos a fazer conjuntamente com 

a Câmara de Comércio Árabe-Portuguesa. 
 

Para materializar esse objectivo faz também todo o sentido envolver as empresas Portuguesas e dos 

Países Árabes na criação de plataformas empresariais conjuntas, tanto em Portugal como nos Países 

Árabes, que possam servir de âncora para internacionalização das empresas Portuguesas e das 

empresas de capitais Árabes em Portugal. 
 

As plataformas empresariais a que me refiro, configuram importantes espaços logísticos e áreas de 

competência, de promoção de actividades, bens e serviços, e de desenvolvimento de negócios, 

visando dinamizar a produção, o comércio e o investimento bilateral e multilateral com um forte 

envolvimento das PME’s dos diferentes países, muito particularmente da fileira relacionada com o 

sector da construção, obras públicas e infra-estruturas. 
 

Em boa verdade, não existe qualquer razão substantiva que nos impeça de trilhar este caminho. 

Temos relações histórico-culturais de grande proximidade, e, em termos de distância geográfica, essa 

proximidade é ainda maior. Acresce que o perfil da nossa oferta de bens e serviços, o nosso 

portefólio de qualificações e competências, nomeadamente em matéria de engenharia, com realce 

para o sector da construção, obras públicas e infra-estruturas, adequam-se em larga medida à 

procura e às necessidades de uma boa parte das indústrias destes países. As complementaridades 

entre ambas são por demais evidentes. 
 

Este é um trabalho que a Fundação AIP e todo o seu Grupo Empresarial, em conjunto com a Câmara 

de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa, poderão continuar a desenvolver conjuntamente, dando 

corpo a uma efectiva rede de conhecimento para apoiar as empresas Portuguesas e em particular as 

pequenas e médias empresas na abordagem das economias Árabes. 
 

Em conclusão, investir no aprofundamento das relações económicas com os Países Árabes é 

seguramente um exercício de soma positiva para as diferentes partes, potenciando 

complementaridades e oportunidades de negócio que podem ser inteligentemente exploradas. 
 

Estou certo que Portugal e as empresas Portuguesas têm muito a ganhar ao aprofundarem esta 

relação. Podem contar com a Fundação AIP para ajudar a trilhar este caminho que a todos interessa. 
 

Minha Senhoras e Meus Senhores, uma última palavra para cumprimentar o Sr. Presidente da 

Câmara de Comércio Árabe-Portuguesa, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver na aproximação 

entre as economias de Portugal e dos Países Árabes, Eng. Ângelo Correia. 
 

Em nome das empresas Portuguesas, muito obrigado.  
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NOTA DE FECHO: 
Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 

 
 
Infelizmente Sua Excelência o Adjunto do Secretário-Geral para os Assuntos Económicos da Liga dos 
Estados Árabes, Sua Excelência Mohamed Ibrahim Al Tuwajiri, não pôde estar presente.  
 
No entanto, gostaria de mais uma vez agradecer à Liga dos Estados Árabes pela cooperação. 
 
Em nome da CCIAP, gostaria de agradecer a todos os Oradores deste primeiro Painel, pelas Suas 
amáveis palavras, que estou certa muito contribuirão para o entendimento das necessidades de 
cooperação mais activa entre Portugal e os Países Árabes. Um dos objectivos na realização deste 
Fórum é precisamente apoiar esta colaboração, e estamos confiantes que as nossas perspectivas 
serão concretizadas.   
 
Gostaríamos de oferecer uma pequena recordação pelo reconhecimento, aos nossos Oradores.  
 
Faremos um pequeno coffee break e retomaremos em 30 minutos.  
 
Muito Obrigada. 
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NOTA DE ABERTURA DA SESSÃO I: 
Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 

  

  

 

Membro do Conselho de Administração da Câmara de Comércio e Indústria 
do Qatar 
Sua Excelência Dr. Abdul Aziz Ibrahim Radwani 

  

  

 

Director dos Serviços de Economia e de Mercados da Associação de Empresas 
de Construção, Obras Públicas e Serviços 
Exmo. Senhor Dr. António Manzoni 

  

  

 

Vogal Executivo da Agência para o Investimento e Comércio Externo de 
Portugal 
Exmo. Senhor Dr. Pedro Ortigão Correia 

  

  

 

Membro da Direcção da Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores 
Presidente da TPF Planege 
Exmo. Senhor Eng. Jorge Nandin de Carvalho 

  

  

 

Director-Geral do Conselho, Engenharia e Desenvolvimento de Marrocos 
Exmo. Senhor Dr. Moncef Ziani 

  

  

 

NOTA DE FECHO DA SESSÃO I: 
Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 
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NOTA DE ABERTURA DA SESSÃO I: 
Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 

 
Bom dia novamente, 
 
As Relações Económicas e Comerciais entre Portugal e os 22 Países Árabes foram sempre excelentes, 

sendo que o volume de negócios entre os dois lados quadruplicou nos últimos 10 anos.  

 

Damos agora lugar à nossa primeira sessão intitulada: Sector das Infra-Estruturas, Construção & 

Obras Públicas “Construir: Projectos Árabes, Desafios à Competitividade”. 

 

Um dos sectores da economia Portuguesa com grande capacidade exportadora, aliado aos serviços 

de excelência oferecidos pelas empresas líderes do sector, este painel irá focar os grandes projectos 

em alguns Países Árabes, assim como a caracterização do sector em Portugal.  

 

Temos o privilégio de ter neste Painel: 

 
Membro do Conselho de Administração da Câmara de Comércio e Indústria do Qatar 
Sua Excelência Dr. Abdul Aziz Ibrahim Radwani 
 
Director dos Serviços de Economia e de Mercados da Associação de Empresas de Construção, Obras 
Públicas e Serviços 
Exmo. Senhor Dr. António Manzoni 
 
Vogal Executivo da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) 
Exmo. Senhor Dr. Pedro Ortigão Correia 
 
Membro da Direcção da Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores e Presidente da TPF 
Planege 
Exmo. Senhor Eng. Jorge Nandin de Carvalho 
 
Director-Geral do Conselho, Engenharia e Desenvolvimento de Marrocos 
Exmo. Senhor Dr. Moncef Ziani 
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Membro do Conselho de Administração da Câmara de Comércio e Indústria 
do Qatar 
Sua Excelência Dr. Abdul Aziz Ibrahim Radwani 

 
A Paz esteja Convosco, Misericórdia e a Bênção de Deus.  

 
Bom dia, Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
 
Excelentíssimas Senhoras e Excelentíssimos Senhores presentes.   
 
Tenho o prazer de me dirigir a Vossas Excelências nesta importante iniciativa, desejando o melhor 
sucesso para os trabalhos deste 3º Fórum Económico Árabe-Português.     
 
Senhoras e Senhores, o Qatar, tendo em conta a visão nacional de 2030, definida pela nossa 
liderança, está a trabalhar arduamente para diversificar a base da economia nacional e para a criação 
de novos e não convencionais fontes de rendimento, a fim de não depender apenas de sector do 
petróleo e do gás.  
 
O Estado tem atribuído importância ao sector da construção e das infra-estruturas, entre outros 
sectores também importantes, e insiste em continuar a prosseguir nesta direcção, bem como a 
monitorizar os montantes necessários para os gastos nos projectos de infra-estruturas, apesar da 
queda no preço do petróleo nos últimos dois anos. E como resultado deste esforço e determinação, 
o sector do petróleo passou a representar metade do produto interno bruto (PIB), quando 
recentemente representava um valor superior a 65%, tendo o Estado do Qatar passado a fazer parte 
das 16 economias mais competitivas do mundo. 
 

O Estado do Qatar está a assistir à implementação de projectos de infra-estruturas e instalações 

públicas em diversos domínios, num valor total estimado de 200 mil milhões de dólares, sendo estes 

alguns desses projectos: 

 

1) O projecto “Lusail City” é um dos maiores projectos imobiliários no Golfo, com um custo 

estimado de 45 mil milhões de dólares. A cidade terá cerca de 38 km². 

2) O novo Aeroporto Internacional Hamad, cujo projecto tem um custo total estimado de 17,5 mil 

milhões de dólares, e que compreende duas pistas importantes entre as mais longas no mundo 

da aviação, tem uma área estimada de 29 km². 

3) Os projectos do “Coração de Doha”, “Meshereb”, é um projecto imobiliário com um custo 

estimado de 6,4 mil milhões de dólares, estendido por uma área estimada de 750 mil km. 

4) O projecto da rede ferroviária, com um comprimento de 300 km, e um custo total de 36 mil 

milhões de dólares. Este projecto inclui o Metro em Doha, a Ferrovia Leve na cidade de Lusail e a 

linha ferroviária rápida que liga o Qatar com o resto dos países do Golfo. 

5) O projecto do novo porto de Doha, estendido por uma área estimada de 26,5 km², com um custo 

total de 4,7 mil milhões de dólares, e que ocupa mais de 6 milhões de contentores por ano. 

6) O projecto da rede de estradas e saneamento, com um custo total de 22,7 mil milhões de dólares 

e que inclui uma rede de estradas e redes de esgoto, com um comprimento total de 280 km². 

7) Não preciso de mencionar que o Qatar irá acolher o Campeonato do Mundo de Futebol em 2022.  
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O Estado do Qatar não considera este evento apenas como um objectivo em si, mas como um meio 

para atingir objectivos maiores, nomeadamente a visão de 2030 do Estado do Qatar, que aposta na 

modernização e evolução das infra-estruturas do país. O acolhimento do campeonato do mundo é 

um incentivo adicional para a execução dos projectos públicos e privados gigantes associados a este 

evento, como projectos do sector da habitação, estádios desportivos e serviços relacionados, com 

um custo de investimentos total estimado em 12,8 mil milhões de dólares.  

 

Excelentíssimos Senhores e Excelentíssimas Senhoras, gostaria de vos transmitir os meus sinceros 

agradecimentos, novamente, por me darem a oportunidade para falar neste grande evento, 

desejando um bom resultado para este evento, que fortalecerá as relações e as ligações viáveis e 

benéficas para ambos os lados, Árabes e Português. 

 

A Paz esteja Convosco, Misericórdia e a Bênção de Deus.  
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Director dos Serviços de Economia e de Mercados da Associação de Empresas 
de Construção, Obras Públicas e Serviços (AECOPS) 
Exmo. Senhor Dr. António Manzoni 

 
Bom dia, 
 

Em primeiro lugar, gostaria, em nome da AECOPS - Associação das Empresas de Construção e Obras 

Públicas e Serviços, e da FEPICOP – Federação das Indústrias da Construção e Obras Públicas, 

agradecer o convite e felicitar a Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa pela organização 

deste relevante evento. 
 

Gostaríamos de chamar a atenção para dois pontos cruciais: em primeiro lugar, a excelência da 

engenharia portuguesa, e em segundo lugar, o papel das empresas de construção como grandes 

players europeus nos mercados africanos e na América Central e do Sul.  
 

Nos últimos 30 anos, as empresas de construção foram determinantes para afirmar Portugal como o 

15º país do mundo com a melhor qualidade de rede de infra-estruturas. Portugal não tem a 15ª 

maior rede de infra-estruturas, mas tem a 15ª melhor rede de infra-estruturas, e estes dados são do 

World Economic Fórum, no relatório para a competitividade, ou seja, um pequeno país conseguiu, 

pela excelência e qualidade das suas empresas, construir uma rede de infra-estruturas de qualidade 

à escala global. Mais, tem a melhor, a 4ª melhor rede de estradas do mundo. 
 

Este reconhecimento internacional, da qualidade das infra-estruturas e da engenharia portuguesa, é 

o primeiro aspecto que gostaríamos de referir nesta apresentação. A qualidade da engenharia 

portuguesa assenta nestes seis factores: flexibilidade, dinâmica empresarial e reputação, 

competências técnicas, organizacionais, logística e experiência internacional, qualidade e eficiência, 

inovação, criatividade e prestígio, responsabilidade ambiental – é uma descrição genérica, mas que 

vale a pena perceber o que é que isto significa do ponto de vista prático. 
 

É que as empresas de construção não sabem só fazer, porque se exportássemos produtos que 

fazemos cá e podemos fazer cá, com qualidade para o mundo, mas aquilo que diferencia e aquilo 

que faz com que as empresas de construção sejam players de referência internacionais é que são 

capazes de fazer da forma adaptada aos mercados onde estão a fazer.  
 

Construir em Lisboa, em Paris, em Nova Iorque, no Qatar ou em Angola não é a mesma coisa. 

Evidentemente que os produtos têm que ter qualidade, mas é preciso fazê-lo adaptado às 

circunstâncias de cada mercado e é isso que assegura a qualidade e a competitividade: e foi esse 

desafio que as empresas de construção têm conseguido superar e afirmar-se nos vários mercados ao 

longo do tempo.  
 

Neste momento, o seu grande factor de competitividade à escala internacional, é a capacidade de 

não só de fazer bem, mas de fazer bem no local, fazer bem de acordo com os costumes, de acordo 

com a organização, de acordo com a logística. Têm essa capacidade e isso é que marca a diferença, 

não basta saber fazer, é preciso saber fazer bem no local de acordo com as regras, com os princípios, 

com a cultura, com a tradição.  
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Gostaríamos de chamar a atenção que o sucesso da construção não tem só a ver com as empresas, 

tem a ver com o facto de existir, em Portugal, um cluster integrado que inclui materiais de 

construção, projectos e engenharia, empresas de construção. Aqui têm as percentagens: estamos a 

falar de um total de produção de 22 mil milhões, portanto, corresponde a cerca de 15% do PIB em 

termos de cluster, sendo repartido por 70% (mercado interno) e 30% (mercado externo). Neste caso, 

as imagens falam por si. Para reforçar a ideia da excelência da construção feita cá, temos algumas 

imagens que reconhecem, quando forem passear por Lisboa, temos a Torre Vasco da Gama, a Gare 

do Oriente, Parque das Nações, as Auto-Estradas, Eixo Norte-Sul, enfim, o Eixo do Carregado, a 

Barragem do Alqueva, o Porto de Sines, ou seja, estamos a falar de um conjunto de obras que falam 

por si e que consolidam a imagem da construção nacional, digamos que é um bom portfolio interno 

que demonstra a excelência. 

 

Gostaria de chamar a atenção para o segundo aspecto, como vos disse, o primeiro aspecto é a 

excelência da engenharia portuguesa, o segundo é a capacidade de fazer bem lá fora que fez com 

que Portugal desse um salto, e este é o aspecto que me parece importante: Portugal deu um salto.  
 

Hoje, as construtoras portuguesas são grandes players europeus em África, e na América Central e 

Latina e era esta a segunda ideia que me parece relevante deixar neste Fórum.  

 

Está a verificar-se um processo de crescimento sustentado de internacionalização das empresas de 

construção no exterior, ou seja, isto é o volume de facturação das empresas de construção no 

exterior: passaram de 2 mil milhões em 2006 para quase 6 mil milhões em 2014. Significa que são 

empresas que estão a crescer, qualquer coisa como 14% ao ano. É uma taxa que não é comum nem 

nas economias e em poucos sectores de actividade, o que demonstra, de facto, a dinâmica, por um 

lado, e por outro a sustentabilidade da internacionalização das empresas de construção. 
 

Gostava de concentrar o resto da intervenção para chamar à atenção para um aspecto que me 

parece determinante e que pode fazer toda a diferença.  Isso está relacionado com a concentração 

geográfica do processo de internacionalização e a capacidade das empresas de construção se 

afirmarem como grandes players europeus, como vos disse, nos mercados africanos e da América 

Central e do Sul, e vejamos, se olharmos o mercado africano onde se inclui toda a região também 

magrebina, estamos a falar de um mercado para as construtoras europeias de qualquer coisa como 

17 mil milhões de euros, desses, 21% foram exportados por empresas portuguesas, ou seja, Portugal 

está no segundo lugar do ranking europeu da presença europeia em África, só superada pela França,  

com 25%, seguindo-se depois a Turquia, a Itália, a Bélgica e a Espanha. Ou seja, Portugal representa 

21% desse mercado europeu de obras executadas em África, enquanto a Espanha representa, por 

exemplo, 5%, a Alemanha e a Grã-Bretanha representam muito pouco, o que significa que Portugal 

se aproxima (de França), quando em 2006 estávamos a menos de metade, representávamos apenas 

10% do mercado, ou seja, éramos menos de metade da França. Hoje caminhamos para superar a 

França e este sucesso em África tem a ver com um processo de consolidação da internacionalização 

mas assenta na capacidade (e isso nós somos excelentes) de fazer adaptados às regras e às 

necessidades. Esse é o aspecto determinante que contribui para que Portugal possa ter uma coisa 

que não é comum: ser o segundo europeu em África – isto é relevante.  
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Há um processo semelhante, apesar de mais recente, para a América Central e Latina: Portugal 

também representa cerca de 21% num processo muito recente da presença europeia na América 

Central e Latina, liderado, neste caso, pela Espanha, Itália e por Portugal, que tem o dobro da França 

e, portanto, e para vos dar a ideia de como as empresas portuguesas num processo relativamente 

recente conseguiram atingir este desempenho e esta performance, que qualifica as empresas 

portuguesas como excelentes parceiros para intervir nos mercados externos, seja, em particular, em 

África e na América Central.  

 

A afirmação das construtoras Portuguesas nos mercados Africanos e da América Central e Latina 

permite valorizar o papel de Portugal na Europa, com plataforma estratégica de internacionalização 

de engenharia europeia, junto das economias emergentes em áreas estratégicas como as infra-

estruturas, energia, habitação, atraindo investidores, clientes e parceiros internacionais relevantes. 

Por outro lado, como resultado da performance registada nos últimos anos, as empresas de 

construção desempenham um papel geoestratégico determinante na internacionalização e 

afirmação da presença Portuguesa no Mundo. 

 

Importa salientar que não há nenhum outro sector de actividade relevante onde Portugal 

desempenhe um papel tão importante à escala global, excepto num ou noutro sector de recursos 

naturais e que só nós temos e, como tal, as empresas de construção podem funcionar como 

agregadoras de uma entrada sustentada das empresas europeias e das economias emergentes em 

mercados de forte crescimento. 

 

Queremos terminar como começámos, e mais uma vez, agradecer a oportunidade de explicitar a 

relevância das empresas de construção e felicitar a Câmara de Comércio e Indústria Árabe-

Portuguesa pela organização deste relevante evento.  

 

Sabendo que estes encontros conduzem ao reforço do relacionamento da cooperação e das 

parcerias entre as várias organizações envolvidas, no nosso caso específico, contribuem para o 

reforço da internacionalização das empresas de construção, uma prioridade da AECOPS e da 

FEPICOP. 

 

Muito obrigado. 
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Vogal Executivo da Agência para o Investimento e Comércio Externo de 
Portugal (AICEP) 
Exmo. Senhor Dr. Pedro Ortigão Correia 

 
Bom dia, 
 

Gostaria, primeiro, de saudar os nossos Anfitriões de hoje, a Câmara de Comércio e Indústria Árabe-

Portuguesa, o seu Presidente e também Sua Excelência o Presidente da Câmara Árabe e as Câmaras 

Árabes, 
 

Queridos Diplomatas, bom dia para vocês também, 
 

Vossas Excelências, Membros de todas as outras Câmaras aqui presentes, 
 

Senhoras e Senhores, 
 

Nos últimos anos, a maioria dos Países da Liga Árabe tiveram diferentes trajectórias económicas. Nós 

vimos que muitos destes países atravessaram uma agitação social e uma grande quantidade de 

incerteza que fez parte das suas economias num passado recente. Mas eu também acho que uma 

coisa é clara: o crescimento económico é, sem dúvida, a solução para a maior parte da crise que 

temos visto na região, portanto, o trabalho que tem sido feito pela Liga Árabe é da maior 

importância, assim como o é a sessão de hoje. Quanto maior for o crescimento económico na região, 

maior será a prosperidade que teremos em todos os países e, é claro, o trabalho que foi feito pela 

Liga Árabe é, sem dúvida, de uma importância extrema. 

 
Portugal tem muito orgulho nos laços económicos que tem com esta região, sendo os laços históricos 

com a região muito fortes e muito antigos. Portugal esteve presente na região por mais de 500 anos. 

Como sabem, somos um país de comerciantes e desenvolvemos uma série de rotas económicas que 

passaram pela região, mas nós também trabalhámos para proteger essas rotas económicas, por isso, 

se formos para a região, é muito provável que acabemos por encontrar a presença portuguesa que 

data daquele período. 

 
Hoje não é diferente, estamos presentes nesta região em termos diferentes: com as nossas 

empresas, com as nossas parcerias e estamos também a ajudar vários países da região a estabelecer 

novas ligações com outros mundos onde Portugal também está presente. 
 

Temos uma presença local na maioria destes 22 países da Liga Árabe, várias das nossas grandes 

empresas estão também presentes, tivemos o exemplo do sector da construção, que é um sector 

muito importante na nossa economia, e a maioria destes países têm presença local das nossas 

maiores empresas portuguesas. No entanto, não é só pela presença local que temos nesses países, 

mas também o facto de que nós temos várias empresas portuguesas exportadoras para nessa região 

e a formar parcerias com empresas da região. Temos mais de 5 mil empresas a trabalhar 

directamente com as empresas na região da Liga Árabe e quanto mais trabalhamos com eles, quanto 

maiores forem as trocas comerciais, mais próximos são os laços entre os nossos países e, claro, as 

nossas economias. 
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Quando olhamos para os níveis de comércio com a região, estamos muito felizes por ver que temos 

alguns números muito, muito fortes, em termos de exportações. Temos exportações de Portugal 

num valor que ronda 1,7 mil milhões que entram para a região – esta é uma grande quantidade e é 

um número crescente, que tem vindo a crescer em média mais de 5% por ano, dentro de todos os 22 

países, mas também importamos muito da região, aproximadamente 1,4 mil milhões de euros, o que 

é muito significativo. 

 

Quando olhamos para os valores das relações económicas com as empresas da região: a Argélia vem 

em primeiro lugar, com quase 600 milhões de euros, Marrocos vem depois, muito perto também, 

com uma quantidade muito semelhante; a Tunísia, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, e, 

até mesmo, o Egipto, com 80 milhões de bens que são comercializados a partir de Portugal para este 

país. 

 

Quando olhamos para o número de empresas que operam na região, vemos também um número 

cada vez maior. Novamente, temos uma tendência diferente a crescer na região, que advém do facto 

de os Emirados Árabes Unidos estarem a tornar-se um hub para a maioria das empresas que operam 

nesta parte do mundo e temos quase mil empresas portuguesas a operarem nessa área e a 

comercializarem nessa área. 

 

Quando olhamos para os sectores, vemos também diferentes caminhos a surgirem que são 

diferentes dos sectores exportadores tradicionais que tivemos na região. Metais e máquinas foram, 

de longe, o sector exportador número um para a região; pasta de papel também. Todos estes três 

são responsáveis por quase 70% da quantidade de negócios. Constatamos várias empresas a 

aumentarem as suas exportações no sector alimentar, bem como no sector do IT (Tecnologias de 

Informação), portanto temos aqui sectores em crescimento. 

 

Em termos de importações, é claro, o petróleo e o gás são o maior sector da região, para Portugal, 

contam mais de 80% das suas importações da região, mas também vemos recém-chegados: 

empresas do sector de borracha, do sector químico e do sector das máquinas, pelo que a própria 

região está a tornar-se muito dinâmica. 

 

Quando olhamos para Portugal como uma fonte de investimento ou de destino desse investimento, 

também vemos um novo caminho a ser criado. Portugal teve, no ano passado, um recorde de 6,6 mil 

milhões de euros investidos no país. Este foi provavelmente o melhor ano nos últimos 8 anos em 

termos de atracção de investimento. Claro que o Mundo Árabe não foi excepção a esta tendência de 

crescimento, em termos de investimento. Para além das nossas grandes empresas de serviços 

públicos, como a EDP e a REN, também vimos muito investimento em Portugal a partir do Mundo 

Árabe, em termos de imobiliário, por exemplo, um dos primeiros golden visas que tivemos a investir 

em Portugal era de um País Árabe - foi a partir da Argélia. Um empresário argelino decidiu investir 

em Portugal e comprar uma empresa no sector da cerâmica. 
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Assim, os laços, também em termos de investimento, são bastante grandes, e a razão é muito 

simples: Portugal está diferente agora; Portugal passou por um difícil período de ajustamento 

económico, mas, durante este difícil período de ajustamento económico, Portugal foi capaz de se 

tornar muito mais competitivo. Nós tivemos mais de 5 centenas de diferentes medidas de reformas 

estruturais, durante os últimos anos. Estas reformas estruturais foram realizadas no mercado de 

trabalho, em termos de licenciamento e em termos de impostos. Os desequilíbrios que tivemos 

sobre contas públicas e as contas externas também foram corrigidos. Assim, gradualmente, Portugal 

tornou-se muito mais competitivo nos últimos anos, graças a todas estas medidas que foram 

tomadas, 1 para corrigir os desequilíbrios e 2 para tornar o país muito mais fácil e acessível a 

investimentos. Quando olhamos para esta realidade e olhamos para os resultados, Portugal subiu no 

ranking de negócios e facilidade de fazer negócios e é, actualmente, o número 23º no mundo, à 

frente, por exemplo, de outros países muito importantes, como a França ou a Espanha, que estão 

muito perto de nós. 
 

Assim, quando olhamos para isto, obviamente vemos que Portugal está num percurso muito positivo 

compreendendo-se que o país se está a tornar muito mais interessante para os investidores. Para 

estes, o mais importante a ter é, de longe, o talento, as infra-estruturas que temos visto antes, mas 

também a competitividade em termos de subvenções e incentivos que o Governo Português tem 

feito sua prioridade nos últimos anos. 
 

Portugal é um país extremamente tolerante, com empresas que são capazes de se adaptar e de ir 

trabalhar para qualquer ponto do mundo, com empresas que estão habilitadas e muito bem 

adaptadas para se tornarem parceiros de “primeira” para a maioria das empresas internacionais. 
 

Portugal não é apenas o pequeno país no ponto mais ocidental da Europa. Portugal está num ponto 

pivô de maior importância para os países e empresas que gostariam de ir para a América do Sul ou 

para a África. Portugal tem laços históricos com estas regiões, para que quando as empresas formem 

parcerias com empresas portuguesas que estão a aceder exactamente não só à qualidade das 

pessoas que temos, ao talento dos funcionários, mas também aos mercados que são de muito difícil 

acesso. E sabem que, para fazerem isto, necessitam de ter uma compreensão profunda e isso é algo 

que os portugueses têm tido nos últimos 500 anos. Assim, Portugal tornou-se muito importante para 

estas regiões e esta é uma das principais razões pelas quais nós temos várias empresas portuguesas 

com parcerias, temos também uma grande quantidade de empresas árabes.  
 

É óbvio, igualmente, o facto de que Portugal é também um bom ponto de entrada num mercado de 

500 milhões de pessoas, que é o mercado europeu, que é um grande mercado consumidor. 
 

Por último, gostaria de mencionar o facto de que diplomatas e políticos também têm feito um 

grande trabalho em termos de fechar os laços com as duas regiões. A actividade diplomática tem 

sido enorme nos últimos anos. Nós tivemos inúmeras comissões conjuntas; nós tivemos inúmeras 

visitas de alto nível (políticos) para as duas regiões; e é claro, tivemos várias missões comerciais 

promovidas entre o nosso país e os Países Árabes. Quanto mais próximos os laços políticos entre as 

duas regiões, eu acredito, que mais os países se abrirão, mas, o mais importante é o trabalho que se 

faz entre os dois países, porque quanto mais perto estamos em termos de negócios, mais perto 

estamos em termos de proximidade social. 
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Terminaria mencionando que a AICEP, como agência governamental, está aqui para apoiar todos os 

empresários que trabalham na região, não só em Portugal, isto em termos de parcerias locais com 

empresas que pretendam investir em Portugal, mas também localmente, em cada um dos seus 

países no exterior. Temos equipas sediadas localmente nesses países, sediados nas embaixadas e 

estão lá para trabalhar localmente com os seus empresários, mas também para ajudar os 

empresários a encontrar grandes oportunidades em Portugal e a ajudar as nossas empresas 

portuguesas a encontrar grandes oportunidades externamente. 

 

Agradeço a vinda de todos vós por terem vindo aqui hoje. Tenho esperança que este Fórum seja 

muito frutífero para todos vós e espero que, depois do evento, surjam mais negócios e que os nossos 

países possam tornar-se cada vez mais próximos. 

 

Muito obrigado. 
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Membro da Direcção da Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores 
Presidente da TPF Planege 
Exmo. Senhor Eng. Jorge Nandin de Carvalho 

 
Bom dia.  

 

Muito obrigada a todos.  

 

Antes de mais, agradecer à Câmara de Comércio Árabe-Portuguesa a oportunidade de a APPC 

(Associação Portuguesa de Projectistas e Construtores) estar aqui neste Fórum. 

 

A APPC é uma associação empresarial de consultores nas áreas da Engenharia, Arquitectura, 

Ambiente, Economia e Gestão. Representa neste momento 150 empresas do sector e faz parte das 

grandes federações internacionais, quer de engenharia europeia - a EFCA  (Federação Europeia das 

Associações de Consultores de Engenharia), quer do FIDIC (Federação Internacional dos Engenheiros 

Consultores), da FEACO (Federação Europeia das Associações de Consultores de Gestão) e também 

da FEPAC - Federação Pan-Americana de Consultores. 

 

A APPC tem um site onde, carregando no botão “Associados”, poderão ver todas as empresas que 

fazem parte da APPC e também todas as características que têm: são empresas especializadas em 

arquitectura, em engenharia (e em que engenharia) e também se são de economia, gestão ou 

ambiente. 

 

O sector fatura cerca de 400 milhões de Euros nesta altura. As empresas da APPC, dizia eu, 

correspondem a cerca de 25% do mercado. Na verdade, o mercado da consultoria está muito 

pulverizado porque existem empresas com cerca de 300-400 colaboradores, mas também existem 

empresas em nome individual e, portanto, na Associação diria que estão as grandes empresas do 

sector, mas nem todas as pequenas estão presentes (ainda não conseguimos que isso acontecesse).  

 

Também por razões históricas, na Associação, a maior parte das empresas é de engenharia e as 

empresas da APPC actualmente exportam pelo menos 60% daquele valor, um bocado mais do que a 

média do sector (que anda à volta dos 50%). Mas também existem muitas empresas associadas que 

praticamente só exportam, chegando a atingir 80 a 90% do volume de vendas. 

 

A evolução dos negócios do sector – ainda só temos aqui até 2013 porque os dados de 2014 estão 

atrasados, mas o que aconteceu em 2013 provavelmente é o que acontecerá em 2014 talvez 

tendencialmente com a curva encarnada a vir para baixo e a curva verde um bocadinho para cima - 

mas a evolução dos negócios no sector globalmente deve ficar mais ou menos na mesma, isto é, à 

volta de 1.600 mil Euros. É nítida a quebra que houve no mercado interno que tem sido compensada 

pelo aumento das exportações, na ordem dos 30% (o crescimento que tem sido na ordem dos 30%).  
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Também no volume, tem havido uma retracção nas vendas que foi de aproximadamente 14% neste 

período. O número de empresas de engenharia também reduziu, mas enfim, não há dúvida de que a 

exportação tem conseguido compensar esta tendência negativa no mercado interno. 
 

Nos mercados internacionais, vê-se aqui claramente o aumento que as exportações têm tido: a verde 

estão os dados estatísticos oficiais (só têm a União Europeia e países terceiros), mas pode-se ver que 

a União Europeia tem avançado muito pouco e portanto que as nossas empresas de consultoria 

realmente facturam mais ou exportam mais para outros países que não da União Europeia, 

nomeadamente para o mercado africano. A minha estimativa, mas é um bocado pessoal, dos 750 

(que neste momento podem já ter atingido os 800 ou mesmo 850), a minha expectativa para os 

Países Árabes é que o nível de exportação ande na ordem dos 15%, 20% máximo, o que quer dizer 

que ainda há bastante margem para crescimento. 
 

A APPC tem 38 empresas com experiência em países do Magrebe e do Médio Oriente, destas, 35 têm 

experiência no Magrebe, e 11 somente no Médio Oriente. Isto é o registo que nós temos e diz 

respeito só a empresas da Associação. Não há dúvida de que a proximidade tem alguma importância 

na nossa actividade – hoje a Argélia e Marrocos são dos países para onde mais exportamos – mas 

também no Médio Oriente já existem bastantes empresas com presença e nem sempre os dados que 

recebemos incluem toda a actividade. Eu creio que provavelmente ao nível do sector o número de 

empresas a actuar nos diversos mercados será bastante superior. 
 

Porque vale a pena apostar nos consultores portugueses, a Associação, as empresas portuguesas, 

nomeadamente as de engenharia, têm uma longa prática de trabalho e dentro dos maiores padrões 

internacionais. Também realmente em Portugal a maior parte dos nossos técnicos são poliglotas, 

sendo relativamente fácil encontrar pessoas que falam português, inglês e francês correctamente e 

também não há dúvida de que temos uma forte apetência para nos adaptarmos às circunstâncias 

locais. 
 

Ao nível também da consultoria, não há dúvida que a nossa arquitectura e engenharia têm tido 

vários prémios e, como dizia o nosso colega anterior, que pelos vistos temos os dados um bocadinho 

diferentes mas não altera grandemente o raciocínio, a qualidade da consultoria aparentemente é 

melhor do que a qualidade do país, pois estamos em 30º lugar em 144 e nas principais actividades de 

consultoria estamos acima, nomeadamente no 17º em infra-estruturas, 26º em prontidão 

tecnológica, 24º no ensino superior e formação e 28º na inovação.  
 

Os meus últimos dados são que já não somos o 4º mundial na qualidade das estradas, mas o último 

Fórum de 2014 referia sermos o 2º país melhor na qualidade das estradas, o 18º na qualidade do 

fornecimento eléctrico, 20º em infra-estruturas aeroportuárias, 23º em infra-estruturas ferroviárias e 

portos. Para os consultores portugueses, por outro lado, o mercado do Magrebe e Médio Oriente, 

dos Países Árabes, também tem bastante interesse desde já porque no Magrebe a acessibilidade é 

fácil e até pode ser por terra. Também aumenta claramente a massa crítica das nossas empresas e 

além disso, ao contrário do que acontece em Portugal, em que estamos numa situação em que a 

maior parte das empresas e dos concursos públicos que são feitos são praticamente todos baseados 

no preço, exclusivamente no preço, alguns se não for a maioria, nestes países a tendência parece ser 

numa selecção com base no preço e na qualidade, que é o que a nossa Associação preconiza.  
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E também conheço pessoalmente casos em que a abertura das propostas técnicas e de preço é 

independente, e sem o conhecimento do preço, o que faz com que a qualidade técnica seja avaliada 

sem conhecer o preço, o que é um aspecto fundamental de independência. 

 

Depois, também não há dúvida de que uns países são grandes e normalmente todos eles são maiores 

do que Portugal, a dimensão dos projectos é desafiante, bastante grande e permite uma certa 

estabilidade às nossas empresas e, finalmente, pensamos que a engenharia portuguesa tem 

demonstrado bons resultados na sua actividade e na sua performance. 

 

Uma das nossas actividades de exportação para estas áreas é na área hidráulica e barragens. 

Também na área industrial, aqui neste caso está o cimento. Na área ferroviária também temos vários 

projectos e este é na Argélia (mostra de diapositivo) e é uma linha que está neste momento em 

construção, mais outra na Argélia e finalmente também uma auto-estrada na Argélia.  

 

Finalmente é tudo, muito obrigado. 
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Director-Geral do Conselho, Engenharia e Desenvolvimento de Marrocos 
Exmo. Senhor Dr. Moncef Ziani 

 
A Paz esteja Convosco. 

 

Bom dia a todos. 
 

Gostaria, antes de mais, de agradecer o convite feito pelos organizadores deste evento. 
 

A minha apresentação vai ter como objectivo dar-vos informações sobre o sector das infra-estruturas 

em Marrocos e passar-vos uma grande vontade de participarem e de investirem nestes projectos. 
 

Na primeira parte da minha apresentação irei dar-vos informações práticas sobre este sector e no 

final irei partilhar algumas ideias no que diz respeito à colaboração entre as empresas portuguesas, 

as empresas marroquinas e as empresas dos Países Árabes. 
 

O sector das infra-estruturas em Marrocos, mais propriamente o sector da construção e obras 

públicas, é encarado como um dos mais importantes sectores: está entre os principais investimentos 

em Marrocos pela simples razão que, após 20 anos, o Estado Marroquino tem apostado 

voluntariamente em investimentos públicos em barragens, estradas, infra-estruturas relacionadas 

com as águas, portos, etc. Gostaria também de vos informar que o mercado marroquino caracteriza-

se por dispor de uma visão que entende que todos os sectores relacionados com os trabalhos e obras 

públicas devem dispor de uma visão estratégica com um horizonte projectado de 5, 15 e 20 anos, de 

maneira a que, quando um empresário entra em Marrocos, possa ter uma calendarização dos 

projectos programados, o que dará visibilidade em termos de investimento, ou seja, uma estratégia 

sectorial que irá servir para que as empresas e investidores se possam antecipar e programar. 
 

No sector das auto-estradas, Marrocos está relativamente bem dotado em termos de infra-

estruturas: hoje em dia, 80% das vilas marroquinas com mais de 100.000 habitantes já estão 

conectadas a auto-estradas de classe A, com cerca de 1800 Km. Ainda há pouco falei de estratégia 

sectorial: Marrocos já tem um plano de desenvolvimento de auto-estradas até 2025 que prevê que 

se passe dos 1800 km para os 2500 km, passando a cobrir todas as vilas marroquinas. 
 

No sector portuário, a situação geográfica de Marrocos, que se encontra no extremo norte-noroeste 

de África e a 14 km da Europa (e de uma certa forma virado para o continente americano), faz com 

que as trocas comerciais marroquinas se façam praticamente todas (cerca de 90%) em termos de 

volume através dos portos marroquinos, de maneira que o país dispõe de 38 portos operacionais que 

permitem facilitar as trocas comerciais com os países estrangeiros. Também a este nível Marrocos 

dispõe de uma estratégica sectorial não só para poder responder às necessidades das importações e 

exportações, como também para se tornar um hub internacional. Esta estratégia portuária visa a 

modernização e a extensão dos portos existentes e igualmente a construção de 5 grandes novos 

portos. 
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Em termos de equipamentos ao nível das auto-estradas, e voltando às infra-estruturas dos 
transportes, Marrocos dispõe de 14 aeroportos internacionais e uma dezena de aeroportos 
nacionais. 
 

A estratégia sectorial dentro deste domínio visa a modernização dos aeroportos já existentes e a 

construção de novos aeroportos e o mais importante é que nos próximos anos irá realizar-se a 

construção de um novo aeroporto em Marraquexe que cada vez mais tem vindo a ser um polo 

turístico internacional. Gostaria de informar os investidores e as empresas Árabes e Portuguesas que 

têm interesse no sector portuário em Marrocos que podem disponibilizar dos portos como 

instrumento para as trocas comerciais. Associados a todos estes portos estão previstos 

desenvolvimentos muito importantes em termos de zonas industriais, francas e de logística.  
 

Irei terminar este panorama geral do sector das infra-estruturas pelo domínio ferroviário e informar 

que Marrocos dispõe hoje de áreas ferroviárias com 2500 km, concentradas mais a norte de 

Marrocos, as quais estão a ser modernizadas. O mais importante é que no próximo ano vai dar-se a 

construção de novas linhas ferroviárias para comboios de alta velocidade. Marrocos está com 

projectos até 2030 para a construção de mais 1500 km de linhas ferroviárias para comboios de alta 

velocidade. Já está em construção a linha férrea que vai de Casablanca até Tanger, praticamente dois 

terços já estão concretizados. Já a parte ferroviária que vai ligar Rabat a Tanger estará operacional 

em 2018. 
 

Gostaria de vos informar que, além de Marrocos não ser um país de grandes recursos minerais e 

também um dos raros Países Árabes que não dispõe de recursos petrolíferos, a grande parte das 

infra-estruturas feitas em Marrocos provêm do Orçamento de Estado e ainda de outras entidades 

como o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Islâmico de Desenvolvimento, os Países do 

GCC, o Banco Mundial e a União Europeia. Como todos sabem, Marrocos tenta inovar em termos de 

financiamento de projectos e uma boa parte dos projectos que irão ser lançados nos próximos anos 

irão ser sob forma de PPP (Parcerias Público-Privadas), está em vigor uma lei específica que foi 

aprovada este ano, em Janeiro de 2015, que organiza e legitima estas parcerias entre os sectores 

público e o privado, o que fará com que os empresários e investidores se sintam mais seguros e 

saibam também quais os riscos associados e quais os riscos a por de lado. 
 

Depois de ter dado algumas informações sobre os sectores e infra-estruturas em Marrocos, quero 

terminar esta apresentação dizendo que todos estes projectos têm uma estratégia a longo prazo e 

que deverão respeitar as leis internacionais no que diz respeito ao ambiente. Em 2020, Marrocos 

produzirá 40% de sua energia a partir de energias renováveis, já estão a ser construídas grandes 

estações de painéis solares e, no próximo ano, Marrocos irá acolher uma grande conferência das 

Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, este ano, como sabem, vai decorrer em Paris e para o 

ano que vem vai ser em Marraquexe.  
 

Em termos de cooperação, gostaria de trocar algumas ideias sobre a cooperação Luso-Árabe, e em 

particular Luso-Marroquina, para dizer primeiramente aos operadores que estão interessados em 

Marrocos que o mercado marroquino é um mercado totalmente aberto e muito concorrido, temos 

vários operadores da Europa e da Ásia, empresas chinesas em particular. Em segundo lugar, gostaria 

de informar que, em termos de investimento em Marrocos, se um empresário internacional quiser 

implantar-se em Marrocos, o caminho mais curto é associando-se aos parceiros locais. E foi por isso 

que vos mostrei aqui dois sites interessantes.  



48 

 

I SESSÃO  
COOPERAÇÃO ÁRABE-PORTUGUESA: SECTOR DAS INFRA-ESTRUTURAS, CONSTRUÇÃO & 
OBRAS PÚBLICAS - “CONSTRUIR: PROJECTOS ÁRABES, DESAFIOS À COMPETITIVIDADE” 
 

O primeiro, é o site da Federação Marroquina de Conselho e de Engenharia, que agrupa as empresas 

de engenharia marroquinas, que actualmente dirijo. E o segundo site é o da Federação Nacional de 

Construção e Obras Públicas Marroquina que agrupa as empresas de construção. E que a forma mais 

fácil é associarem-se a parceiros locais membros destas Federações, que são empresas bem 

implementadas em Marrocos, estruturadas e que trabalham com uma certa deontologia. Em terceiro 

lugar, gostaria de dizer que, no que respeita à cooperação luso-marroquina e luso-árabe de uma 

maneira geral, todos sabem que Marrocos e Portugal mantêm excelentes relações desde há muito 

tempo, há séculos. Já temos empresas portuguesas em Marrocos, Gabinetes de Consultoria e de 

Obras Públicas, como dito à pouco, sociedades de engenharia. Eu dirijo uma empresa de engenharia 

que colabora com empresas portuguesas, nos domínios das águas, estradas e no domínio portuário 

igualmente. 

 

E a última ideia que gostava de partilhar convosco, e no que diz respeito à possibilidade de 

cooperação luso-árabe, luso-marroquina e em particular nos outros países africanos, menciono que 

nos últimos 15 anos as empresas marroquinas investiram imenso no mercado africano subsariano, 

África Oeste e África Central, em particular. Fazendo estradas, auto-estradas, barragens, e as 2 

grandes barragens em construção na África Oeste estão a ser feitas por engenheiros marroquinos ou 

empresas marroquinas. Há assim muitas oportunidades de desenvolvimento entre nós, entre as 

empresas marroquinas e as empresas portuguesas, podemos repensar, e se virmos os países 

francófonos, nós temos algumas vantagens, e se olharmos para os países africanos lusófonos, as 

empresas portuguesas podem partilhar as suas vantagens. 
 

Bom, muito obrigado pela vossa atenção. 
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NOTA DE FECHO DA SESSÃO I: 
Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 

 

Gostaríamos de agradecer a todos os Oradores deste Painel, pelas suas apresentações e discursos.  

 

As possibilidades de cooperação nestes sectores, e as reais oportunidades de negócio para as 

empresas Árabes e Portuguesas, são inúmeras.  

 

É nosso dever na CCIAP reunir estas informações e explicar as melhores formas para as empresas 

beneficiarem destas oportunidades, sendo que amanhã reservaremos o dia para os B2B meetings. 

 

Gostaríamos de oferecer uma pequena recordação pelo reconhecimento, aos nossos Oradores.  

 

Iremos agora almoçar e retomaremos o Fórum às 14h30m, onde abordaremos os Sectores do Agro-

Alimentar, do Turismo e Investimento Imobiliário.  

 

Muito Obrigada. 
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NOTA DE ABERTURA DA SESSÃO II: 
Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 

  

  

 

Director do Departamento de Leste e Ásia Central do Banco Europeu de 
Investimento 
Exmo. Senhor Dr. Heinz Olbers 

  

  

 

Directora de Serviços de Estratégia, Comunicação e Internacionalização da 
Direcção Geral de Alimentação e Veterinária 
Exma. Senhora Dra. Maria José Marques Pinto 

  

  

 

Presidente da Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares 
Exmo. Senhor Dr. Jorge Manuel Tomás Henriques 

  

  

 

Presidente do Conselho de Administração da Empresa de Desenvolvimento de 
Infra-estruturas do Alqueva 
Exmo. Senhor Eng. José Pedro Salema 

  

  

 

Presidente do Conselho de Administração da Faculdade de Gestão de 
Empresas da Universidade de Negócios e Tecnologia da Arábia Saudita 
Vice-Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Sua Excelência Dr. Abdullah Sadeq Dahlan 

  

  

 

NOTA DE FECHO DA SESSÃO II: 
Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 
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NOTA DE ABERTURA DA SESSÃO II: 
Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 

 

Boa Tarde. 
 

A CCIAP agradece a todos os Oradores pelos seus discursos. Gostaríamos de expressar os nossos 

sinceros agradecimentos a todas as Autoridades e distintos empresários, presentes hoje nesta 

iniciativa. Aos nossos Patrocinadores: EDP, Teixeira Duarte, Deloitte, Emirates Airlines, Revigrés, El 

Corte Inglês, DELTA Cafés, mais uma vez muito obrigada por se juntarem a nós neste 3º Fórum 

Económico. Nos anos mais recentes, as relações bilaterais entre Portugal e os 22 Países Árabes da 

Liga dos Estados Árabes cresceram de forma significativa. Neste sentido, o 3º Fórum, a ter lugar hoje 

e amanhã, acompanhará esta tendência positiva, sendo pelo 3º ano consecutivo a plataforma que 

encoraja estas relações.  
 

Continuaremos a debater temas relevantes e objectivos, estratégias de crescimento para o 

desenvolvimento de negócios, vantagens para as PME em fazer negócios com as empresas Árabes e 

Portuguesas, oportunidades de investimento em Portugal e nos Países Árabes. Gostaria de relembrar 

que amanhã organizamos um networking day, através de B2B meetings para as empresas presentes. 
 

Vamos dar início à segunda sessão intitulada: Sector Agro-Alimentar: “Uma Cultura de 
Proximidade”. 
 

Sendo um dos maiores sectores industriais de Portugal e da Europa, incorpora igualmente o sector 

com maior dimensão sub-sectorial, sendo o que gera maior volume de negócios das indústrias 

transformadoras. Este painel irá visar a troca de informações, tendo em vista um diálogo mais 

profícuo entre as partes. 
 

Temos o privilégio de ter neste Painel: 
 

Director do Departamento de Leste e Ásia Central do Banco Europeu de Investimento 

Exmo. Senhor Dr. Heinz Olbers 
 

Directora de Serviços de Estratégia, Comunicação e Internacionalização da Direcção Geral de 

Alimentação e Veterinária 

Exma. Senhora Dra. Maria José Marques Pinto 
 

Presidente da Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares 

Exmo. Senhor Dr. Jorge Manuel Tomás Henriques 
 

Presidente do Conselho de Administração da Empresa de Desenvolvimento de Infra-estruturas do 

Alqueva 

Exmo. Senhor Eng. José Pedro Salema 
  

Presidente do Conselho de Administração da Faculdade de Gestão de Empresas da Universidade de 

Negócios e Tecnologia da Arábia Saudita e Vice-Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-

Portuguesa 

Sua Excelência Dr. Abdullah Sadeq Dahlan 
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Director do Departamento de Leste e Ásia Central do Banco Europeu de 
Investimento 
Exmo. Senhor Dr. Heinz Olbers 

 

Muito obrigado, por este convite.  

 

Estou muito feliz por me dirigir a vós para apresentar a actividade do Banco Europeu de Investimento 

(BEI) sobre a União Europeia (UE) nos países vizinhos, e no sector agrícola em particular. Como BEI, 

seguimos os objectivos e as políticas da UE, pelo que em linha com esse aspecto deixem-me mostrar 

o que entendemos por essa vizinhança. Como podem ver, os países vizinhos na linha Este, em 

particular a parceria com a Ucrânia, Moldávia, o sul do Cáucaso mas também a Ásia Central. E 

também os nossos vizinhos do Sul, vizinhos onde temos parcerias nos últimos 50 anos, e onde 

estamos activos. Se olharem também para este mapa, faz sentido verificar a sobreposição de 

interesses comuns quando se fala de cooperação com os Países Árabes; também vemos que não 

estamos activos, como se nota pelas cores do mapa, nas região do Golfo, mas isto é apenas verdade 

no que diz respeito a operações de crédito porque estamos muito, muito interessados em co-

financiar com os players desta região em projectos em que tenhamos interesse comum.  

 

Deixem-me começar com uma introdução do BEI, quem somos, de uma forma muito breve. Naquela 

imagem, podemos ver que somos um banco da UE detido pelos seus países-membros, todos os 28 

países-membros. Somos uma instituição financeira com a classificação ‘AAA’  e usamos esse rating 

para fazer valer condições financeiras para os nossos projectos, pelo que somos capazes de reunir 

fundos em condições muito atractivas (AAA), e apenas adicionamos uma pequena margem ao 

financiamento dos projectos que estamos a financiar. Mencionei que somos um banco da UE pelo 

que apoiamos as políticas da UE com uma longa experiência nos países parceiros ao longo de 50 anos 

de actividade, e pensamos que podemos acrescentar um certo tipo de rótulo de qualidade aos 

nossos financiamentos porque, penso que é uma das principais características exclusivas do nosso 

banco, temos mais de 200 engenheiros e economistas a trabalhar connosco em cada projecto que 

estamos a analisar, com a sua capacidade técnica e económica, e com a nossa expertise financeira, 

adicionamos aos nossos projectos o tal rótulo de qualidade em que os co-financiadores se sentem 

muito confortáveis para se juntarem no processo de financiamento dos projectos. 

 

Como é nós trabalhamos? Trabalhamos numa linha de projectos pelo que não verão, por exemplo, o 

BEI em financiamentos a países. O que fazemos? Olhamos para os projectos e apoiamo-los, e só 

financiamos projectos que são viáveis. Podemos financiar até 50% dos custos do projecto, o que é 

importante, tal como há pouco mencionei quando apontei a região do Golfo. Procuramos 

particularmente para a região do norte de África e do Médio Oriente. Estamos particularmente 

interessados em atrair co-financiadores para se juntarem aos nossos projectos. Este é o objectivo, 

para que se juntem aos nossos projectos e nós forneceremos a expertise do ponto de vista técnico. 

Trabalhamos de formas diversas: uma é com empréstimos directos em que cooperamos one to one, 

a segunda é para projectos mais pequenos em que trabalhamos através de intermediários 

financeiros. Porque os bancos, no terreno, têm o conhecimento local.  
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Só para vos dar informação, agora, focando nos países limítrofes do Norte de África e do Médio 

Oriente, quais aos principais sectores e países em que nos focámos no passado recente. Quando 

olhamos para os países, especialmente Marrocos, Tunísia e Egipto, mas isto acontece, naturalmente, 

pelo tamanho dos países. No que observamos, os principais projectos que cumprem os critérios e 

que estão a receber financiamento, não temos uma quota por país. No que diz respeito aos sectores, 

a energia e os transportes são preponderantes, pelo que é muito no sector das infra-estruturas, e 

penso que isso é bastante importante no que toca à agro-indústria e ao agro-alimentar.  

Notem que as PME e as em mid caps são só 10% neste momento e creio que esta é uma boa 

introdução para o nosso próximo diapositivo, onde podem ver as nossas orientações estratégicas 

para os próximos anos. É claro que queremos continuar a apoiar as infra-estruturas porque vemos 

muitas necessidades na região, mas também devemos claramente, como um segundo ponto, dar o 

nosso apoio ao sector privado, o que apresentarei mais detalhadamente dentro de alguns 

momentos.  
 

O sector agrícola é de uma importância chave. Olhando para estrutura económica dos países depois 

do gás e petróleo, nos países que têm estes recursos, a agricultura é de uma importância chave para 

diversificação. O que descobrimos quando analisamos os mercados? Quando adaptámos a estratégia 

para nos focarmos mais no sector privado, fizemos alguns estudos e algumas descobertas, uma das 

quais foi sem dúvida que o acesso ao financiamento é um desafio determinante na região e isso é 

particularmente evidente para as PME. O problema por trás do acesso ao financiamento? O que 

vemos é que o financiamento é muito caro e tem muitos requisitos adicionais. Baseados nestes 

dados, adoptámos uma estratégia para o curto prazo e identificámos quatro grandes áreas em que o 

banco deve estar activo no futuro, para ajudar a resolver estes problemas. A primeira de todas é que 

o financiamento tem de ser atractivo e é aí que, naturalmente, o BEI aparece com a capacidade AAA, 

mas também tem de ser a longo prazo. O outro problema que encontrámos é que o financiamento é 

muitas vezes proporcionado a curto prazo mas não em períodos em linha com o horizonte dos 

investimentos de 5, 7 ou 10 anos. Falei-vos dos elevados requisitos que os bancos têm no que diz 

respeito ao financiamento, pelo que aqui vemos claramente a necessidade de partilhar riscos. Temos 

de aliviar o fardo do risco dos bancos comerciais para lhes permitir que façam financiamentos. 

Vemos a necessidade de evidenciar as nossas actividades na área do advisory, especialmente quando 

se trata de pequenas empresas, como por exemplo na preparação de Planos de Negócio que são de 

uma importância-chave para convencer os bancos a proporcionar financiamento.  
 

Por último, mas não menos importante, como BEI, e como pertencemos à família de instituições 

europeias, creio que estamos muito bem colocados para também mobilizar recursos da UE (grant 

money), recursos que podem ser aplicados no Norte de África e no Médio Oriente. Coloquemos este 

ponto por momentos num contexto político: Porque é que estamos activos na região? Porque 

queremos incrementar a presença e porque temos o completo apoio da UE? O pano de fundo é que 

a região está a aproximar-se da Europa, do Norte de África, do Médio Oriente. Estão a decorrer 

negociações sobre acordos de comércio livre muito abrangentes com alguns países, estando 

bastante avançados com a Tunísia, Marrocos e Jordânia, apenas para apontar três. São também 

esses países, e os que se juntarem posteriormente, que terão acesso ao maior mercado interno do 

mundo, um com cerca de 500 milhões de consumidores e um o PIB de quase 30 triliões de Euros. É 

isto que está por trás do dar a estes players acesso a este mercado.  
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Mas certamente que não podemos abandonar os players. Temos de apoiá-los para serem bem-

sucedidos neste mercado. E para este fim preparámos, e devo dizer-vos que está na fase final de 

configuração, aquilo a que o BEI e a UE chamam de iniciativa DCFTA (Deep and Comprehensive Free 

Trade Agreements). E, baseados nos objectivos que apresentei antes, foram definidas três áreas 

grandes com medidas muito concretas onde queremos fornecer apoio às empresas e aos bancos que 

financiam. A primeira é no apoio ao comércio internacional, afastando o risco com cartas de crédito, 

pelo que estamos a desenvolver instrumentos para combater o risco dos bancos (confirming banks) 

no que diz respeito às cartas de crédito. A competitividade no mercado é dirigida directamente às 

empresas. Numa base casuística, estamos prontos para apresentar garantias se estas não puderem 

ser dadas pelas empresas. Estamos preparados para incentivar os bancos a fazerem negócios 

promissores, pagando incentivos. E com o objectivo de incrementar o acesso ao crédito, prevemos 

assumir parte do risco nos balanços dos bancos, para que os riscos que assumiram nas PME, em 

particular, sejam atenuados e assim obriguem os bancos a duplicar o montante do crédito concedido 

em novos negócios. Tudo é feito para incentivar o acesso ao financiamento e para motivar os bancos 

a concederem mais. Tanto as instituições financeiras como as empresas beneficiam.  

 

Focando agora particularmente no sector do agro-alimentar, temos uma abordagem holística, ou 

uma abordagem de cadeia de valor. Mais do que olhar para o sector, caso a caso, apoiando a 

empresa X, Y e Z, apercebemo-nos de que a abordagem tem de ser mais holística, desde a formação, 

à produção, ao controlo de qualidade, ao armazenamento até à internacionalização, pelo que todas 

as áreas de A a Z podem receber apoio do BEI.  

 

Desenvolvemos algumas operações de transacção na Europa de Leste, na Moldávia, que é um 

pequeno país, o que é por vezes muito útil porque pode ser mais facilmente implementado. 

Proporcionámos um empréstimo de 120 milhões de euros para o sector da horticultura, seguindo o 

que que descrevi previamente, dirigido à totalidade da cadeia de valor e tornando disponíveis os 

novos instrumentos, garantias, pagamento de incentivos, garantias de portefólio e apoio ao 

comércio, tal como mencionei anteriormente. Está implementado na Moldávia, está neste momento 

em curso na Ucrânia e estamos em conversações com as contrapartes nos países vizinhos a sul, pelo 

que veremos o mesmo tipo de operações no Norte de África, em particular, muito em breve.  

 

As PME são uma área para a qual devemos também olhar. Claro que o nosso financiamento também 

está disponível para as empresas de grande dimensão, para os grandes players, nacionais ou 

internacionais, que queiram investir na agricultura, bem como noutros sectores, mas especialmente 

no sector agrícola da região. Penso que há uma importante mensagem para os investidores (directos) 

estrangeiros: podemos estruturar a operação de forma a que o risco político seja coberto pelo BEI. O 

risco político com moedas não convertíveis, expropriações, negação de justiça. Quando apresento 

este aspecto no contexto da Ucrânia, normalmente os investidores estrangeiros ficam muito 

surpreendidos. Sim, há um banco que hoje, nas actuais circunstâncias, assume o risco político na 

Ucrânia. Tal como disse, este mecanismo está disponível para toda a região, a Sul, Este e na Ásia 

Central. Como um exemplo do financiamento de projectos individuais, a MED Packaging Tanger, que 

é uma subsidiária da Europac em Espanha, que tem uma estratégia internacional para Portugal, tem 

fábricas cá e agora estão a crescer para Marrocos.  
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Este projecto foi apoiado no ano passado e claramente o efeito para a empresa que ajudámos a 

desenvolver o seu crescimento internacional, criámos postos de trabalho, o que é certamente de 

uma importância chave para a região e isto faz parte, outra vez, da cadeia de valor no caso da 

Europac, sendo que a empresa está bastante envolvida com o sector automóvel e com o sector 

agrícola.  

 

Deixem-me, talvez, concluir dizendo que me foquei bastante no sector privado porque é o enfoque 

da nossa estratégia. Mas é também verdade que o sucesso dos negócios depende de infra-

estruturas, pelo que dois terços das nossas actividades continuarão a passar pela capacitação de 

infra-estruturas – estradas e infra-estruturas de transportes, por exemplo. Mas também, como 

podem ver, através do apoio a zonas industriais (instalações) porque é bastante evidente que, sem 

algumas infra-estruturas, não é possível desenvolver negócios, pelo que estas continuarão a ser um 

objectivo primordial para o BEI.   

 

Muito obrigado. 
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Directora de Serviços de Estratégia, Comunicação e Internacionalização da 
Direcção Geral de Alimentação e Veterinária 
Exma. Senhora Dra. Maria José Marques Pinto 

 

Muito boa tarde a todos, a quem cumprimento, e agradeço à Câmara de Comércio e Indústria  

Luso-Árabe o convite que foi formulado à Direcção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) para 

poder participar neste tão importante evento.  

 

O que eu vos trago é um pouco o que é a nossa actividade e aquela que tem sido a actividade dirigida 

aos Países Árabes.  

 

Qual é o nosso papel em termos da internacionalização, quer em produtos de origem animal, quer 

em animais? Nós coordenamos as acções no âmbito das actividades da Direcção-Geral no que diz 

respeito à elaboração e à apresentação de dossiês que são o suporte às negociações de acordos com 

os países terceiros, com o objectivo de exportar. 

 

Organizamos e acompanhamos as missões de países terceiros que nos visitam para a habilitação do 

nosso país à exportação e também fazemos e temos a coordenação do sistema de certificação 

sanitária com vista também à exportação. E aqui realço que o que nós fazemos, Direcção-Geral de 

Alimentação e Veterinária, é a certificação sanitária. Para muitos destes países, se não para todos, há 

necessidade de fazer outro tipo de certificações, nomeadamente a certificação Halal, mas essa está 

fora do âmbito das competências da nossa Direcção-Geral.  

 

Quais são as regras para exportação? A exportação requer que haja conhecimento da aplicação e das 

regras e legislação dos países de destino por parte, quer das autoridades oficiais, quer dos 

operadores. Requer ainda, que haja uma boa articulação entre a nossa Direcção-Geral, o Ministério 

dos Negócios Estrangeiros, a AICEP (Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal) 

e os operadores. E, por sua vez, os operadores também têm que ter uma estreita comunicação com 

o importador. Se esta cadeia, toda ela, funcionar, tudo se torna muito mais fácil e as exportações 

conseguem ser uma realidade. 

 

Quais são os requisitos para estas exportações? Como já referi, primeiro, a habilitação do país. E esta 

habilitação do país passa muitas das vezes, por respostas a inquéritos, inquéritos estes que são 

extremamente abrangentes, que vão desde as questões de saúde animal, às questões de higiene 

pública, às questões de segurança alimentar, de utilização de medicamentos. São, ao fim ao cabo, 

um retrato daquilo que é o nosso país, que são os estabelecimentos do nosso país e quais são os 

controlos que o nosso país leva a efeito para que garanta a segurança alimentar. Se estes controlos 

são considerados suficientes ou equivalentes, então conseguimos passar à outra fase seguinte, que é 

a da certificação para a exportação.  
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Nesta fase seguinte e na questão da certificação, há que ter sempre em atenção que há, muitas das 

vezes, requisitos adicionais, ou seja, há requisitos que nos são solicitados mas que vão para além 

daquilo que são as normas da União Europeia e que são aquelas normas a que os operadores estão 

normalmente habituados e têm que cumprir. Portanto, esta diferença é muito importante que os 

operadores tenham consciência dela e que saibam que quando querem exportar para determinados 

países, para além daquilo que é o cumprimento da regulamentação europeia, têm ainda que 

conhecer e têm ainda que cumprir com essa regulamentação do país terceiro.  

 
Depois, ainda a cargo dos operadores, estão ligadas muitas das vezes questões de rotulagem. Há 

legislações específicas de países terceiros que obrigam a que os produtos que são exportados 

tenham determinados rótulos, muitas vezes previamente aprovados, e que têm que cumprir com os 

requisitos desse país terceiro. Portanto, é um processo que, à partida, não é fácil, mas também não é 

desmotivante – e vão ver que temos bons resultados – agora tem que haver de facto um 

conhecimento e um grande rigor na elaboração de todos estes processos para que as coisas corram 

bem.  

 
O grau de exigência e a facilidade de acesso são, de facto, bastante diferenciados entre os vários 

países terceiros. Há algumas dificuldades que obstam a estes mercados, nomeadamente algum 

desconhecimento e não conseguirmos ter acesso fácil a requisitos de importação, a requisitos 

específicos de higiene e segurança alimentar. Por exemplo, nós, em relação aos países do GCC, não 

conseguimos ter acesso à legislação de segurança alimentar e à legislação sanitária. Já solicitámos 

várias vezes, não conseguimos ter em pormenor. Temos certificados acordados, estamos a certificar 

com base naquilo que são os requisitos europeus, que são os que são exigidos em Portugal, mas não 

sabemos se deveríamos ir um pouco mais além e até cumprir com outros requisitos que, neste 

momento, não estão a ser exigidos aos operadores. Depois há também situações em que o processo 

todo corre regularmente e com facilidade, mas depois esbarramos com determinadas exigências que 

tornam estes processos, se não praticamente impossíveis de cumprir, extremamente onerosos. Há 

situações, por exemplo, como o caso do Egipto, que nos impõe assistir à exportação de cada remessa 

e às quarentenas que forem efectuadas dessas mesmas remessas (neste caso especifico estamos a 

falar de animais). O que que dizer que um operador irá ter que suportar os custos de uma equipa que 

vem para Portugal assistir durante toda a quarentena, e que são no mínimo trinta dias e no máximo 

noventa, assistir a essa quarentena, como é que os animais são acompanhados e depois assistir ao 

momento da certificação. Estas são situações que acabam por ser extremamente onerosas e, 

portanto, muitas das vezes, desmotivam os nossos operadores. 

 
Mas há exemplos de sucesso e há exemplos de que todo este processo se torna muito mais fluido e 

muito mais fácil, nomeadamente temos tido com Marrocos uma aproximação muitíssimo grande, 

talvez porque também Marrocos está já muito ligado e já está muito próximo do que é a legislação 

da União Europeia e com os requisitos que são exigidos na União Europeia, mas de facto visitaram-

nos, fizeram uma missão, estiveram cá durante quinze dias, viram tudo o que quiseram e tiveram 

acesso e a maior abertura a tudo.  
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Chegaram a Marrocos, fizeram o relatório e passados uns meses estávamos a negociar certificados e 

passados outros meses, mais dois ou três meses, estávamos a fazer exportações. Portanto, há 

processos que de facto são relativamente céleres, correm muitíssimo bem, outros são um bocadinho 

mais lentos, mais complicados, mas não é por isso que nos desmotivamos. 

 

Em relação à certificação em si, todos os animais, ou todos os produtos de origem animal, têm que 

ser expedidos acompanhados de um certificado sanitário. Este certificado sanitário tem que ser 

obrigatoriamente emitido pelos serviços veterinários oficiais. No caso da nossa Direcção-Geral, pelas 

nossas direcções de serviços veterinários regionais. Toda esta informação está disponível no nosso 

portal, mas sempre que necessitem de qualquer informação adicional é dirigirem-se às nossas sedes 

dos nossos serviços regionais ou locais e toda a informação disponível ser-vos-á disponibilizada. Em 

relação aos produtos de origem não animal, não é a DGAV que emite os certificados, são as 

Direcções Regionais de Agricultura e Pescas, mas sob a coordenação da DGAV.  

 

Este mercado é um mercado com 400 milhões de consumidores que têm uma grande proximidade 

geográfica connosco, que já têm uma série de políticas comerciais com a UE e, portanto, são 

mercados que, a nosso ver, deveriam ser mais explorados pela nossa parte porque são mercados 

com um potencial muito grande e já com uma boa aproximação àquilo que são as regras da UE. Para 

vos dizer que, embora estas dificuldades existam, embora os processos sejam morosos, nós estamos 

a exportar para a Mauritânia, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egipto, Djibouti, Somália, Jordânia, 

Líbano, Arábia Saudita, Qatar, Emirados Árabes Unidos. Portanto, nós estamos a exportar já para 

muitos Países Árabes.   

 

O que é que nós estamos a exportar? Estamos a exportar carne, leite, produtos da pesca, estamos a 

exportar uma variedade enorme de produtos e o nosso maior mercado neste momento é, de facto, 

Marrocos. Há outros que têm vindo, ao longo dos tempos, a aumentar. Em 2015, já há aqui uma 

evolução um bocadinho mais favorável em alguns destes mercados, mas temos a noção de que se 

nós olharmos e virmos a população que existe em cada um destes países e o rácio quantidade 

importada/população (este rácio que nós temos aqui é de 2014), verificamos que, se a estimativa do 

crescimento potencial da quantidade exportada por habitante for equivalente ao de Marrocos, ou 

seja, se a apetência e se o tipo de consumidor forem equivalentes ao de Marrocos, nós temos uma 

capacidade imensa de nos impormos e de conseguirmos atingir os outros mercados. Portanto, é um 

repto e um desafio que deixamos: há muitos destes países, como já referimos, que estão abertos e 

há uma apetência eventualmente bastante aceitável pelos nossos produtos. 

 

Certificados aprovados temos também uma série deles: temos para a Arábia Saudita, Argélia, Qatar, 

Egipto, EAU, Irão, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, temos um mundo de certificados para Marrocos (e 

aqui são aqueles que mais estão aprovados e é o país para o qual também estamos a exportar mais), 

Mauritânia, Síria, Somália, Tunísia. Portanto, há aqui uma diversidade e um potencial de exportação 

já aberto e ao alcance dos nossos operadores.  
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Ultimamente, tem havido também, por parte de importadores de alguns países, uma apetência para 

receberem e importarem animais de Portugal. Nós já temos também com a Argélia, Líbano, Líbia, 

Marrocos e Tunísia uma série de certificados acordados para bovinos e ovinos e portanto já podemos 

também exportar, e estamos em negociação com o Egipto, a Jordânia e o Líbano para os bovinos de 

engorda, um sector que ainda não está aprovado, para o Qatar e para a Tunísia. Ou seja, os Países 

Árabes são um mercado com um grande potencial de crescimento para exportação, quer dos nossos 

produtos agro-alimentares, quer ainda de animais vivos, face àquilo que temos verificado muito 

recentemente. 

 

A abertura e aproveitamento destes mercados obviamente que vai implicar um esforço de todos os 

intervenientes e também dos organismos oficiais, é importante continuar-se com uma partilha de 

informação e termos acesso e possível tradução de alguns textos que são importantes para a regras 

de importação e nós, enquanto autoridade nacional competente, temos acompanhado este esforço 

por parte dos operadores económicos e continuamos disponíveis para acompanhar, para aumentar, 

para incrementar e para prestar o apoio que for necessário e que esteja no âmbito das nossas 

competências. 

 

Era isto que vos queria transmitir e desejar a todos um resto de uma boa tarde.  

 

Muito obrigado.  
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Presidente da Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares 
Exmo. Senhor Dr. Jorge Manuel Tomás Henriques 

 
Muito boa tarde, 

 

Queria começar por cumprimentar e agradecer ao Sr. Presidente da CCIAP, o Sr. Eng. Ângelo Correia, 

bem como aos Distintos Membros da sua Direcção, 

Senhores Embaixadores, 

Senhores Empresários, 

Distintos Colegas de painel, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Por forma a respeitar o tempo que me foi atribuído, irei passar em simultâneo alguns slides 

juntamente com a apresentação, para a sua melhor compreensão e que estarão disponíveis, se o 

quiserem e se o solicitarem, posteriormente com esta apresentação. 

 

Gostava de começar por vos apresentar em maior detalhe a indústria portuguesa agro-alimentar, 

sistematizando os seus principais indicadores, elencando os desafios de competitividade do país e 

apresentando as expectativas dos líderes da indústria, empresários e gestores. 

 

A indústria agro-alimentar portuguesa é a indústria portuguesa transformadora que mais contribui 

para a economia nacional tanto em volume de negócios, como em valor acrescentado bruto, com 

14,6 mil milhões de euros e 2,6 mil milhões de euros respectivamente e a segunda que mais emprega 

em Portugal, superando os 104 mil postos de trabalho directos.  

 

Desde 2006, que a taxa média anual de crescimento das nossas exportações, aproximadamente mais 

9%, tem sido superiores às das importações, que se têm situado aproximadamente em mais 4%, 

contribuindo, assim, para um maior equilíbrio na balança comercial, embora esta seja ainda 

significativamente deficitária. Tem igualmente mantido, nos últimos cinco anos, uma performance 

acima da média da economia nacional e das restantes indústrias transformadoras. Num cenário 

optimista, assumindo que vamos manter a média de crescimento das importações em mais 4% e 

melhorando ligeiramente a das exportações por forma a atingir 9,4%, será possível em 2020 que a 

indústria agro-alimentar portuguesa seja exportadora líquida com um total de volume de negócios 

segurados no exterior de aproximadamente 8 mil milhões de euros. Isto, claro, sem descurar a 

importância do mercado doméstico. Mas porque a análise da competitividade de qualquer indústria 

está necessariamente associada ao contexto do país, importa igualmente rever a posição de Portugal 

no Global Competitive Index promovido pelo Global Economic Forum que é uma referência utilizada 

pelos investidores aquando das suas decisões de gestão.  
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Contrariando uma tendência de queda que ficava desde 2005, Portugal deu um enorme salto 

quantitativo no final de 2014, aparecendo no ranking na 36ª posição entre os 144 países analisados. 

Subiu, assim, 15 lugares face à 51ª posição que ocupava no ano 2013. Esta evolução estará, 

certamente e acima de tudo, associada ao esforço dos empresários e da sociedade em geral levado a 

cabo nos últimos anos. As melhorias que se verificaram em 10 dos 12 macro pilares de 

competitividade, alvo de análise, sendo que temos como contexto macroeconómico o contexto legal, 

o contexto fiscal em ciência do mercado de trabalho e o desenvolvimento do mercado financeiro 

continuam a merecer uma forte atenção no que toca à decisão estratégica do modelo de 

desenvolvimento a seguir para o país e, consequentemente, o programa transformação económica, 

embora nos recentes dados de 2015, como podemos verificar por este slide, haja uma degradação 

do 36º para o 38º lugar, é de notar que Portugal melhora a sua classificação no contexto 

macroeconómico, na eficiência do mercado de trabalho e de bens, e na sofisticação do contexto 

empresarial. 

 

A indústria portuguesa agro-alimentar está, assim, a viver um período estrategicamente desafiante 

na sequência do rescaldo do programa de assistência e do consequente reajustamento da economia. 

Perante esta realidade, as empresas têm de estar preparadas para definir objectivos mobilizadores e 

um modelo de desenvolvimento consistente para os próximos anos, que passará por uma 

continuação da aposta na exportação e na internacionalização. Quando se pretende avaliar o 

posicionamento da indústria alimentar portuguesa, como uma indústria cada vez mais competitiva, 

inovadora e com uma estratégia de crescimento sólida e sustentada, podemos centrar um conjunto 

de iniciativas de melhoria, agrupadas em 5 princípios orientadores, nomeadamente: 

 

- A estratégia de exportação para a internacionalização; 

- Inovação e diferenciação do portefólio de marcas nacionais; 

- Capacitação interna das empresas; 

- Fomento do efeito de fileira; e 

- Estratégia de go to market. 

 

E, assim, gostava de me centrar na componente de exportação para a internacionalização e apontar 

aquelas que são as iniciativas priorizadas pelos principais decisores empresariais: 

 

- Primeiro, definir e priorizar o papel estratégico de cada mercado; 

- Seleccionar mercados e desenvolver modelos de negócio específicos, conforme o papel 

estratégico definido; 

- Focar, como já referi, o portefólio de marcas em países estratégicos; 

- Desenvolver mecanismos de apoio à internacionalização e, aqui, neste campo, partilhar-se 

sinergias entre as empresas nas diferentes fases da cadeia de valor; 

- Capacitar os agentes económicos que promovem as marcas e os produtos portugueses no 

exterior; e 

- Potenciar os novos canais de comercialização, incluindo canais digitais permitindo a multi-

localização de forma mais eficiente. 
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Por outro lado, torna-se necessário: 

 

- Incentivar políticas de internacionalização nos planos de negócios das empresas;  

- Criar incentivos para as multinacionais que utilizam Portugal como plataforma de acesso, por um 

lado aos PALOP (Países Africanos de Língua Portuguesa), mas também aos “Mercados da 

Saudade” e aos países do Norte de África; 

- Promover linhas de crédito e financiamento para a internacionalização, a par de redes de 

contacto a nível da distribuição; e ainda 

- Desenvolver parcerias e partilha de melhores práticas na logística internacional. 

 

Esperando, com estes breves slides, ter dado a conhecer melhor a indústria portuguesa agro-

alimentar, permitam-me agora pegar num tema deste painel: “Sector agro-alimentar: uma cultura de 

proximidade”. 

 

Para resumir, o grande desafio do nosso sector que passa, acima de tudo, pela criação de condições 

locais para uma proximidade global com a consequente penetração em novas culturas. Portugal, 

como sabem, manteve ao logo da sua história contactos muito estreitos com os povos árabes, quer 

no seu território, quer em África, e no Oriente e muita da sua cultura veio para ficar indelevelmente 

ligada à nossa. Basta pensar no que aconteceu no domínio linguístico, onde muitos dos vocábulos 

árabes entraram no idioma português, tais como Albufeira, Alcácer, Azeitona, entre outros.  

 

No entanto, muito mais havia a explorar para um melhor conhecimento dos contactos havidos entre 

os dois povos, existiria, certamente, um enriquecimento enorme para ambos. As relações históricas 

que unem Portugal ao mundo Árabe nunca foram cortadas nem se limitam aos livros históricos ou 

aos ensaios científicos, são relações vivas, dinâmicas e reforçadas continuamente pelos interesses 

políticos e económicos entre os dois lados, alimentadas pelos laços culturais e históricos comuns.  

 

Devo relembrar, a título de curiosidade, os vestígios da cozinha árabe, bastante fortes na 

gastronomia alentejana, e é por isso que se diz que o Alentejo é o herdeiro da cultura alimentar 

muçulmana e a cozinha Árabe foi a verdadeira matriz da cozinha alentejana, à excepção de alguns 

produtos, como o tomate, o pimento e a batata, que vieram do novo mundo, como sabem, do Peru, 

e de algumas variedades de feijão e pouco mais, quase todos os produtos que hoje consumimos 

eram da cozinha árabe, com confecções que se mantiveram mais ou menos presentes.  

 

Vejamos então alguns exemplos: a Açorda, com água, ovos, pão e coentros; as Migas, sucessoras da 

Arisa; os ensopados, ou as favas guisadas, tudo receitas de origem árabe. Hoje, com a globalização, 

as interacções são muito mais complexas e diversas, mas a história diz-nos que há parceiros naturais. 

Não posso, assim, deixar de traçar os números que, apesar de relevarem que se assiste actualmente 

a uma baixa dinâmica comercial com os Países Árabes, do ponto de vista da indústria agro-alimentar, 

não serão certamente desmotivadores de uma relação crescente e de futuro.  
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Verifica-se, em primeiro lugar, que no final de 2014, Portugal atingiu um equilíbrio da balança 

comercial com os Países Árabes, com valores de importação e de exportação em cerca de 50 milhões 

de euros nos dois fluxos, tendo presente uma nova vontade e determinação que existe, e foi aqui já 

evidenciada, ambos os países podem lançar o seu olhar para o exterior. Acredito que temos aqui o 

princípio de uma renovada relação. Já este ano podemos afirmar, presentes os dados de Setembro, 

que esses valores estão a aumentar, verificando-se que as compras aos Países Árabes poderão vir a 

duplicar e as exportações portuguesas para os Países Árabes a crescer cerca de 20%. Dos destinos 

das nossas exportações, destacam-se os Emirados Árabes Unidos, Marrocos e o Kuwait. Neste fluxo, 

os principais produtos são, entre outros, as águas minerais e gaseificadas, o chocolate, os produtos 

de cacau, os lacticínios e as natas. 

 

O aparecimento dos Emiratos Árabes Unidos, em primeiro lugar, poderá, em parte, justificar-se pela 

facilidade de implementação de novos negócios. O Banco Mundial, por exemplo, afirma que são 

necessários apenas 15 dias para estabelecer um novo negócio nos Emirados Árabes Unidos. Como 

benefício do estabelecimento do negócio no país considera-se períodos de isenção dos impostos 

empresariais na maioria dos sectores, ausência de impostos individuais, bem como restrições 

cambiais e liberdade para repatriar capital e lucros.  

 

No que respeita às importações, estão no topo Marrocos, Sudão e Mauritânia. Neste fluxo, os 

principais produtos são os moluscos, o peixe congelado e o açúcar de cana. No caso de Marrocos, o 

seu destaque, quer nas importações quer nas exportações, estão muito ligados à proximidade 

territorial.  

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, provando os meus agradecimentos à Câmara de Comércio e 

Indústria Árabe-Portuguesa, não posso deixar de sublinhar a importância destes eventos, que nos 

permitem, por um lado, desenvolver novos contactos e, por outro, partilhar novas experiências. 

Acredito que a relação entre os nossos países e entre os nossos sectores só pode evoluir no reforço 

da cooperação e das transacções comerciais, acima de tudo, no sentido de uma nova proximidade 

cultural. 

 

Muito obrigado a todos. 
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Presidente do Conselho de Administração da Empresa de Desenvolvimento de 
Infra-estruturas do Alqueva 
Exmo. Senhor Eng. José Pedro Salema 

 
Muito boa tarde a todos. Muito obrigado. 
 
Começo por agradecer o convite e a oportunidade para vir falar um pouco do projecto do Alqueva. 
 
A empresa que represento, a Empresa de Desenvolvimento de Infra-estruturas do Alqueva (EDIA), é 

uma empresa pública, 100% detida pelo Estado, que tem a missão de conceber, planear, construir, 

operar e promover o projecto de Alqueva. 

 
O que é este grande projecto? O Alqueva começou pela criação de uma grande Albufeira – a 

albufeira de Alqueva que lhe dá o nome – uma grande barragem. Quando estiver concluído, em 

2016, representará um investimento para o Estado Português de 2.500 Milhões de EUR. Esta 

albufeira é de facto o maior reservatório de água da Europa. A sua capacidade de armazenamento, 

de 4.150 milhões de m3, é um volume semelhante ao consumo de água doce de Portugal, do 

conjunto de todas as fontes – indústria, agricultura e consumo de toda a população portuguesa, 

consome um volume por ano semelhante ao que a barragem de Alqueva é capaz de armazenar. 

 
Mas a barragem e o seu reservatório foram só o ponto de partida do projecto do Alqueva. Depois da 

barragem foi necessário construir uma rede para assegurar a distribuição da água pelo território, 

tendo a mesma uma extensão de 2.000 km, incluindo, além da barragem principal, mais 68 planos de 

água, 47 estações elevatórias, servindo uma área de 120 mil hectares. Este mapa é o ponto de 

situação do sistema para a campanha agrícola de 2016. 

 
Mas além destas zonas, que são servidas directamente pelo sistema, existem muitas oportunidades 

na vizinhança, potenciadas pelos sistema de Alqueva como as captações directas que permitem 

aceder à água disponibilizada pelo projecto, temos já 8 mil hectares nestas situações. 

 
O ano de 2016 não será o fim da história. Estamos já a estudar novas áreas que podem ser irrigadas e 

antevemos que, até 2019, consigamos chegar a cerca de 46 mil hectares adicionais que possam ser 

servidos pelo grande reservatório. 

 
Temos a sorte de ter uma infra-estrutura muito moderna, que está a utilizar a tecnologia que temos 

hoje disponível, o state of the art em eficiência hidráulica e energética é aplicado hoje em Alqueva. 

Graças a isso e aos avanços na tecnologia de regadio, conseguimos garantir a toda esta área um 

período de 4 anos de fornecimento. 

 
Isto é, mesmo que não chova durante 4 anos, isto é, que atravessemos uma seca extrema muito 

prolongada, o sistema tem capacidade para abastecer 170 mil hectares sem qualquer restrição. Isto é 

uma mensagem muito forte para quem está interessado em investir, principalmente em culturas 

permanentes e precisa desta garantia de água para ter a certeza que as suas culturas não morrerão à 

sede. 
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Temos também a sorte de estar numa região com excelentes condições naturais e estruturais.  

A dimensão média dos nossos clientes é de 50 hectares, que contrasta com a média nacional, que é 5 

ou 6 vezes inferior. Também as condições de solo são muito ricas. 

 

O projecto já é responsável por inverter a situação relativamente ao azeite, permitindo que Portugal 

passasse de uma situação de importador a uma situação de exportador, graças ao Alqueva. Os 

azeites que ali são produzidos, para além de terem excelentes produtividades por hectare, sendo 

muito significativas as quantidades produzidas por hectares, e têm igualmente óptima qualidade.  

 

Mas a história não acaba no azeite, antes começou no azeite. Existem muitos projectos ligados a 

outros sectores como a produção de carne, de gado, debaixo de pivô, mas também na produção de 

forragens para exportação para outros países que são deficitários das mesmas.  

A cultura que neste momento desperta muito interesse face às rentabilidades que apresenta é a 

amêndoa, com grupos de todo o mundo a procurar terrenos em Alqueva para produzir amêndoa. 

Temos, neste momento, interesses de espanhóis, chilenos e norte-americanos que querem vir para a 

região produzir frutos secos: amêndoa e noz, em particular. 

 

Mas existe também muito potencial para as culturas agro-industriais, aquelas que possam ser 

transformadas, como é o caso do tomate, tem ali excelentes rentabilidades.  

 

A empresa EDIA tem nos seus quadros capacidade para assistir todo o investidor, todo o interessado 

naquela região. Desenvolvemos software dentro da EDIA para poder conhecer melhor aquele 

território e dar as respostas que o investidor necessita. Este é o exemplo de uma simulação do nosso 

software de determinação da aptidão cultural, o SISAP, que permite mapear as zonas que têm maior 

potencial para cada cultura. Podemos fazer isto a qualquer escala, podemos fazer para o tomate e 

ver que existem 47 mil hectares de potencial para o tomate. Dou uma comparação com a área de 

tomate que foi regada este ano, cerca de 750 hectares, portanto, vejam o potencial de crescimento 

que existe. Mas podemos também fazê-lo para uma escala mais pequena e, portanto, se tivermos 

um interesse qualquer numa propriedade em particular, nós podemos utilizar este software para 

perceber se essa parcela, se essa propriedade, é efectivamente boa para produzir a cultura em que o 

investidor está interessado. 

 

Fazemos esta prestação de serviços, esta consultoria, de forma totalmente gratuita e assistimos os 

investidores na procura de terras ao encontro das oportunidades existentes na região. 

 

O que queremos é ser facilitadores de negócio. Quando recebemos o interesse de um investidor 

determinamos o potencial agronómico que existe disponível a região e, através do conhecimento do 

modelo de negócios e do conhecimento que temos de todo o território, sabemos todas as pessoas 

que estão naquela zona, o que fazem, se já estão a usar a água ou não, e, se não estão a usar a água, 

quais são as suas intenções: se querem vender, se querem alugar, se querem fazer parcerias. O que 

queremos é juntar estas duas coisas e sermos um pouco catalisadores de negócio na região. 
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Termino só com três mensagens muito breves, relativamente a outras actividades que a EDIA tem 

acarinhado e valores que a empresa suporta.  

 

Primeiramente o Ambiente, que começou por ser uma obrigação na EDIA, por ser uma imposição das 

regras comunitárias e, hoje, faz parte do nosso ADN, faz parte da nossa maneira de ser. O exemplo 

mais paradigmático é o nosso elevador de peixes. Esta barragem tem 45 metros de altura e corta um 

rio, pelo que os peixes que querem subir o rio para cumprir o seu ciclo natural eram impedidos de o 

fazer, porque encontravam um muro com 45 metros de altura e os engenheiros chegaram à 

conclusão que conseguiam ultrapassar esse problema através de um elevador para peixes. Foi isto 

que foi implementado e está a funcionar todos os dias. Os peixes são atraídos ali naquele canal, 

entram nesta cabine que é, em tudo, igual a um elevador, e sobe, uma vez por hora, até aqui e 

translada para este lado, onde os peixes são largados. Isto é mantido durante toda a campanha de 

migração dos peixes, por exemplo, as enguias fazem isto, vêm do oceano e querem subir para 

cumprir o seu ciclo, portanto, para desovar mais a montante, utilizam este elevador todos os dias.  

  

Outro valor de que nos orgulhamos de defender é o do património cultural. Aqueles 2.000 km de 

extensão de rede obrigaram a escavar 2.000 km, tivemos de escavar muito a terra para enterrar 

tubos e construir canais. No caminho, encontrámos muitas coisas que não estávamos à espera, 

coisas muito valiosas, de entre as quais, uma delas com cerca de 7.000 anos. 

 

São de tal forma ricas as descobertas que ocorreram em Alqueva, que os especialistas dizem que o 

projecto é responsável por reescrever a história da ocupação humana da Península Ibérica. O 

número de sítios arqueológicos ascende a 2.000. Temos, neste momento, uma exposição patente no 

museu nacional da Arqueologia, no Mosteiro dos Jerónimos, com alguns destes achados.  

 

E, finalmente, o turismo. Fazendo a ponte para o próximo painel [turismo e imobiliário], o projecto 

tem muito potencial também no turismo. Este é um exemplo de uma das nossas ilhas, sendo que o 

projecto tem 426 ilhas e procuramos também investidores para recuperar estas casas e estes montes 

que foram expropriados por causa de uma barragem e encontrar formas de os utilizar e de os 

explorar, que sejam amigas do ambiente, que respeitem a finalidade para os quais foram 

expropriados e que criem também riqueza na região. Estamos convencidos que este projecto e esta 

zona de Alqueva é seguramente o melhor sítio de Portugal, e talvez da Europa, para projectos na 

área da agricultura e da indústria agro-alimentar.  

 

Conseguimos juntar ali condições naturais em que o sol que ali abunda em quantidade e qualidade se 

juntou à água e criámos uma nova terra de água: a fresh new land. É por isso que Alqueva espera por 

vós. 

 

Muito obrigada pela vossa atenção. 
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Presidente do Conselho de Administração da Faculdade de Gestão de 
Empresas da Universidade de Negócios e Tecnologia da Arábia Saudita 
Vice-Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Sua Excelência Dr. Abdullah Sadeq Dahlan 

 

Em Nome de Deus O Clemente, O Misericordioso. 

 

A Paz esteja Convosco, Misericórdia e a Bênção de Deus.  

 

Boa tarde, 

 
Tenho muito orgulho de estar presente convosco hoje apesar de ter feito uma cirurgia há três dias 

nos Estados Unidos, mas insisti em vir e participar e estou muito contente de ouvir estas informações 

relevantes. Já participei há quatro anos num fórum económico internacional em Portugal, quando 

existia a crise económica e houve naquela altura grande entusiasmo da juventude contra o seu 

governo devido à crise económica. Fiz um discurso e disse: “vamos afastar-nos da política e focar-nos 

na economia, vai correr tudo bem” Estava presente uma grande multidão de jovens, por isso, não 

conseguimos, eu e alguns oradores importantes, acabar o nosso discurso por causa do barulho na 

sala. 

 
Mas hoje estou muito feliz pela grande presença, impressionado com estas informações sobre o 

vosso país, Portugal, e sobre os resultados positivos alcançados nos últimos quatro anos. Eu vim do 

Golfo Pérsico da Arábia Saudita, e conheço bem a história de Portugal. Quem não sabe a história de 

Portugal? O grande império que existia antes dos Estados Unidos e alguns dos grandes países. 

Portugal descobriu a América e o Brasil, deixando vestígios como grande império de navegação na 

região do Mar Vermelho e Golfo. 

 
Sim, nós os Árabes, temos uma história grande e fortes relações, com vestígios existentes na arte e 

no desenho, na língua e na cultura, mas temos de não depender desta história antiga e escrever 

novas páginas de cooperação, sendo que nós, no sector financeiro e empresarial, não lidamos com 

emoções e como homens de negócios vamos para onde existem os benefícios. 

 
Importamos carnes, como já mencionado, da Nova Zelândia, Austrália, Argentina, Brasil e Uruguai, 

países bem mais longe de que Portugal. Por exemplo, nós, na Arábia Saudita, somos o maior país na 

importação de carne, quer de bovinos, quer de ovinos, porque temos uma temporada, a época de 

Hajj, um dos rituais especiais na nossa religião do Islão, em que importamos mais de que 2 milhões 

de carne de borrego, durante apenas um mês. Importamos também 90% dos nossos alimentos, 

como farinha, arroz, açúcar, cevada e todos os tipos de fruta, além daquilo que necessitamos de 

legumes. 

 
Nós estamos numa zona desértica, temos petróleo, mas não temos água. Os custos da água são mais 

elevados de que os do petróleo; a produção de galões de água é mais cara do que a do petróleo. 

 
A Arábia Saudita é o segundo maior país exportador de petróleo; mas para sermos o maior país na 

dessalinização da água do mar precisamos, portanto, de uma maior cooperação. Sabem qual é o 

nosso problema com os Estados da África Ocidental e Portugal? O transporte. Os custos de viagem  
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entre a Arábia Saudita e a China são, no final de contas, mais baratos do que o transporte entre 

Portugal e a Arábia Saudita, mais baratos do que Marrocos e Arábia Saudita, sendo o problema 

principal.  

 

Em segundo lugar, e na medida em que havia grande convergência, nos últimos anos não tem 

existido aquela relação forte. Pessoalmente, sou Presidente de uma Universidade que tem mais de 

que 6000 alunos e alunas e sempre enfatizo aos meus alunos que, quando precisamos de lidar com 

outro povo, temos, em primeiro lugar, de aprender a língua e a cultura dele e, se queremos 

transmitir cultura a outro povo, temos de ter a certeza da sua capacidade de aprendizagem. 

 

Não existe uma grande relação cultural entre Portugal e alguns Países Árabes, como a relação com a 

França, a Espanha, a Inglaterra, a América e a Austrália ultimamente. Temos mais de que 120 mil 

alunos nos Estados Unidos, 25 mil alunos no Reino Unido, na França e Espanha, entre outros. 

Portanto, essas culturas transportam para a nossa juventude uma ideologia que os deixa lidar com os 

assuntos com simpatia, e até economicamente com os Estados com que negoceiam. 

 

Ultimamente, fiz uma busca sobre quais são os projectos portugueses existentes na Arábia Saudita e 

quantos são os portugueses aí residentes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos 

Embaixadores de Portugal no Reino, que trabalham com todo o esforço para esta convergência. 

Encontrei só três doutores portugueses. Dos melhores doutores, são professores na melhor 

universidade do mundo, a Universidade do Rei Abdullah, especializada na Investigação Científica e 

concedente do grau de mestre e doutorado.  

 

Encontrei uma empresa avançada que contribuiu para a construção do estádio desportivo no Reino, 

na parte de cobertura de alumínio do estádio. Isto indica que há uma indústria avançada em Portugal 

e há projectos agrícolas e capacidade de cooperação, mas a comunicação não é forte, algo que nós 

queremos e precisamos. Precisamos de empresas ou uma empresa especializada no estudo do 

mercado do Golfo, um mercado grande e forte com uma economia grande, e há projectos de 

desenvolvimento. Podem entrar nestes mercados com estudos económicos que podem ser 

competitivos. 

 

Já passou o painel da Construção infelizmente, mas dou-vos um exemplo: há nos países do Golfo 

projectos de desenvolvimento habitacional de 800 mil milhões, e há a necessidade, na Arábia 

Saudita, de dois milhões para unidades habitacionais até 2020. Há crise no sector da habitação. 

Existem créditos financeiros, terrenos e apoio do Governo, mas não existem grandes empresas de 

contratação elegíveis que realizem grandes projectos.  

 

E existem estas empresas no mundo inteiro e em Portugal, mas Portugal não toma a iniciativa de 

procurar oportunidades no Reino ou no Golfo. Este é um motivo para empresas portuguesas saírem 

e procurarem projectos nos países com bom financiamento, vontade e necessidade. Nós, na Arábia 

Saudita, não precisamos de financiamento bancário como precisam alguns países, mas precisamos 

de técnica desenvolvida. 
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Se existem empresas contratantes que têm capacidade de desenvolver a técnica, para reduzir os 
custos e reduzir a duração das obras, na minha opinião, os países de Golfo e o Reino da Arábia 
Saudita, especialmente, necessitam de empresas especializadas nesta área. 
 
Em segundo lugar, e na área alimentar, como já tinha dito, importamos 90% ou mais dos nossos 

alimentos. A nossa terra não tem vocação agrícola e nem pode ter. Houve experiências e tentativas 

para transformar estes solos em terra fértil, tendo-se gasto muita água dos solos, num avultado 

investimento. Mas a experiência não teve sucesso, no final o Governo decidiu abandoná-la, voltando-

se para o investimento nos países em que a sua terra é capaz de produzir e tem água. Procurámos 

nos países vizinhos, quer no Egipto quer no Sudão, quer noutros países, mas são projectos simples. 

Temos no Egipto grandes projectos; no sul do Egipto há grande cooperação no Vale Novo. Há 

projectos no Sudão, mas enfrentamos problemas nas terras que não são especializadas para várias 

produções agrícolas. Temos em stock água suficiente para quatro anos, no caso de haver escassez de 

pluviosidade, o que nos garante a segurança alimentar, que é a nossa preocupação. Nós ficamos 

preocupados quando chove pouco na Índia e nos países de onde importamos arroz, porque isso faz 

com que os preços do arroz subam. 

 

E o mesmo acontece em relação ao açúcar e à farinha, portanto, aviso apenas uma coisa: eu não 

represento o Governo Saudita, mas sim o sector privado da Arábia Saudita, por isso, aviso que, para 

os grandes projectos, como os que referi anteriormente e que o Governo pretende levar a cabo, 

como não existe uma forte tendência do Governo Português para convencer os países do Golfo e a 

Arábia Saudita a investir nos projectos de agricultura, há que garantir o acesso a necessidades como 

esta ao investir noutros países, como a Argentina, o Brasil, o Chile, a Nova Zelândia e a Austrália, 

porque não investimos em Portugal, e Portugal é um País amigo.  

 

Por fim, gostaria de mencionar um ponto muito importante relativo ao turismo: a maioria das nações 

do Golfo não conhece Portugal muito bem, apesar da visita do nosso novo Rei a Portugal – o Rei 

Salman visitou Portugal há muitos anos atrás e gostou imenso. Não existe nenhum operador turístico 

que atraia o turismo árabe. Os turistas árabes visitam o mundo inteiro, em particular os originários 

do Golfo. Já para Portugal, não existe uma ligação directa para Lisboa, pelo que temos de fazer 

escalas e paragens noutros países, nem sequer existe do Egipto nem de Barcelona, só dos Emirados – 

vi hoje um avião quando vinha de Genebra. 

 

Asseguro-vos que estamos orgulhosos do povo português, do Governo, das terras e da história, e 

garanto-vos que estamos prontos para realizar qualquer cooperação, quer no estabelecimento de 

empresas comuns, quer na motivação do nosso governo que está a investir fora do território, devido 

à nossa necessidade de alimentos, entre outros.  

 

Eu venho de uma cidade que se chama Jeddah: uma cidade comercial famosa e conhecida pelos 

portugueses, num passado que não quero referir, por ter sido atacada pelas forças do império 

português e, portanto, não gosto de lembrar este passado. Esta cidade sofre todos os anos com 

chuvas fortes, em que morrem centenas de pessoas. O Governo do Reino estabeleceu soluções, 

como túneis, para puxar a água para o mar. No entanto, deste modo desperdiçamos esta água ao 

enviá-la para o mar. Eu vi um projecto de estabelecimento: um lago que consegue alimentar  
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enormes extensões de terras durante quatro anos e construir uma barragem para gerar electricidade 

e também pisciculturas. Um projecto excelente em que vou trabalhar para reunir informações e 

apresentar ao Governo Saudita, para fazer um projecto semelhante nesta cidade que sofre com o 

problema da chuva e desperdiça a água no mar. 

 

Este projecto lembra-me de um projecto levado a cabo numa pequena cidade francesa que se chama 

Divonne, na fronteira suíço-francesa onde eu vivi algum tempo. Esta cidade sofria antigamente com 

as cheias; no Inverno, a neve cobria as montanhas e, quando terminava o Inverno, esta neve derretia 

e provocava cheias na cidade. Isto durante quatro ou cinco meses, até os franceses decidirem tratar 

deste problema ao estabelecer um lago com uma dimensão de 4x4 km e uma profundidade de 3 a 5 

metros, para que a água que vem das montanhas caia no lago. Este resolveu o problema de 

desperdiçar a água e as cheias que assolavam a cidade. Este projecto é excelente e gostaria de 

transferir esta experiência para os nossos países que precisem de uma experiência deste tipo.        

 

Agradeço a vossa atenção e a vossa presença – esta presença enorme – que transmite a realidade 

dos homens de negócio portugueses, que pretendem o desenvolvimento do seu país e a sua 

economia, de forma a ser competitiva. Gostaria de ver empresas portuguesas competitivas como as 

empresas espanholas competiram na construção de comboios, um enorme projecto de uma empresa 

espanhola que ultrapassou os 2 mil milhões de dólares. Gostaria de ver também empresas 

portuguesas como a empresa italiana, que conseguiu criar um projecto de extracção de gás no Egipto 

que ultrapassa os 4 mil milhões de dólares. Também gostaria de ver um projecto em Portugal, como 

alguns dos projectos que obtiveram os Estados Unidos, Inglaterra ou Alemanha.  

 

Vim hoje fazer um discurso e também procurar professores e alunos excelentes a quem oferecer 

oportunidades e bolsas de estudo gratuitas para estudarem na minha Universidade. Gostaríamos de 

implementar esta cultura de novo e aproximar os povos em primeiro lugar.   

 

Obrigado a todos.  
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NOTA DE FECHO DA SESSÃO II: 
Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 

 
 
Muito Obrigado a todos os Oradores deste painel, pelos seus discursos e brilhantes apresentações.  

 

Gostaríamos de oferecer uma pequena recordação pelo reconhecimento, aos nossos Oradores.  

 

Muito Obrigado. 
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NOTA DE ABERTURA DA SESSÃO III: 
Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 

  

  

 

Presidente da Câmara de Comércio de Jarash 
Membro do Conselho de Administração da Câmara de Comércio da Jordânia 
Sua Excelência Dr. Mohamed Al Atoom 

  

  

 

Presidente do Turismo de Portugal 
Exmo. Senhor Dr. João Cotrim de Figueiredo 

  

  

 

Presidente da Autoridade de Desenvolvimento e Investimento do Líbano 
Exmo. Senhor Dr. Nabil Itani  

  

  

 

Presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores 
Imobiliários 
Exmo. Senhor Eng. Henrique Polignac de Barros 

  

  

 

Manager da MEA (Middle East and Africa) Region of Jebel Ali Free Zone dos 
Emirados Árabes Unidos  
Exmo. Senhor Dr. Saood Al Khloofi 

  

  

 

Associate Partner da Deloitte 
Exmo. Senhor Dr. Nuno Pinto 
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Responsável pela Promoção de Investimento da Autoridade Geral para o 
Investimento e Free Zones do Egipto 
Exmo. Senhor Dr. Mohamed Youssef 

  

  

 

Country Manager da Fly Emirates 
Exmo. Senhor Dr. David Quito 

  

  

 

NOTA DE FECHO DA SESSÃO III: 
Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 
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NOTA DE ABERTURA DA SESSÃO III: 
Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 

 
Vamos começar agora a nossa terceira e última sessão, onde iremos abordar o Sector do Turismo & 

Investimento Imobiliário “Fluxos de Investimento Luso-Árabes: Turismo e Imobiliário”. 

 

Agradecemos mais uma vez aos Oradores. 

 

O principal objectivo deste painel é a discussão das possibilidades para uma cooperação mais activa 

nestes sectores. Temos o privilégio de ter neste Painel: 

 

Presidente da Câmara de Comércio de Jarash, Membro do Conselho de Administração da Câmara de 
Comércio da Jordânia 
Sua Excelência Dr. Mohamed Al Atoom 

 

Presidente da Autoridade de Desenvolvimento e Investimento do Líbano 

Exmo. Senhor Dr. Nabil Itani  

 

Presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários 

Exmo. Senhor Dr. Henrique Polignac de Barros 

 

Manager da MEA (Middle East and Africa) Region of Jebel Ali Free Zone dos Emirados Árabes Unidos  

Exmo. Senhor Dr. Saood Al Khloofi 

 

Responsável pela Promoção de Investimento da Autoridade Geral para o Investimento e Free Zones 

do Egipto 

Exmo. Senhor Dr. Mohamed Youssef 

 

Presidente do Turismo de Portugal 

Exmo. Senhor Dr. João Cotrim de Figueiredo 

 

Associate Partner da Deloitte 

Exmo. Senhor Dr. Nuno Pinto 

 

Country Manager da Fly Emirates 

Exmo. Senhor Dr. David Quito 
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Presidente da Câmara de Comércio de Jarash 
Membro do Conselho de Administração da Câmara de Comércio da Jordânia 
Sua Excelência Dr. Mohamed Al Atoom 

 

A Paz esteja Convosco, Misericórdia e a Bênção de Deus.  

 

Boa tarde Excelentíssimos presentes, 

 

Estou cheio de alegria por vir falar convosco, neste importante fórum que junta os melhores 

empresários, investidores e economistas dos nossos Países Árabes e de Portugal, o nosso país irmão.  

 

Agradeço a todos os que organizaram este encontro, e em especial à CCIAP, esperando resultados 

positivos reflectidos nos campos políticos, económicos e culturais, que melhoram as relações 

bilaterais Árabe-Portuguesas, em particular o caso da Jordânia e de Portugal. 

 

Senhoras e Senhores, as relações económicas árabe-portuguesas são caracterizadas pelo respeito 

mútuo. Considerando os Países Árabes os segundos parceiros de Portugal, estas relações registaram 

um crescimento rápido no volume das trocas comerciais, que duplicou nos últimos quatro anos, 

aumentando vários tipos de cooperação: económica, comercial, cultural, técnica e de Ensino. 

 

Nós, na Câmara de Comércio da Jordânia e no sector privado, ressaltamos a importância das relações 

entre os nossos parceiros portugueses, que permitirá uma maior cooperação entre os homens de 

negócio nos países, e este encontro irá, sem dúvida, estabelecer uma oportunidade importante para 

ambas as partes para troca de ideias, opiniões e experiências nas potenciais áreas de cooperação 

entre os dois lados, sendo necessário pensar sobre os métodos para aumentar o comércio bilateral, 

que ainda está muito baixo e não atingiu o nível desejado nem as aspirações de ambos os lados. 

 

Hoje, e em nome de sector comercial da Jordânia, convido os parceiros portugueses a investir na 

Jordânia, nos grandes projectos e nos projectos futuros, por exemplo, na energia renovável, 

ferrovias, dessalinização de água, turismo, indústria, infra-estruturas, tecnologia da informação e 

investimento imobiliário, ou a fazer parcerias com os investidores jordanos. Existe segurança, 

estabilidade, um ambiente encorajador, leis modernas e convenções que permitem que os produtos 

cheguem a mil milhões de consumidores no Médio Oriente e no mundo, possibilitando o 

desenvolvimento de zonas industriais, bem como a zona económica especial de Aqaba. A Jordânia é 

a porta de entrada para os mercados dos países vizinhos do Médio Oriente. 

 

Eu gostaria de responder a uma pergunta: porquê a Jordânia? A Jordânia está a ganhar confiança 

enquanto casa de segurança e estabilidade, e tornou-se um destino para os investidores enquanto 

centro de negócios internacionais e de investimento. 

 

A Jordânia é caracterizada pela sua modernidade, fortes infra-estruturas e capital humano, e grande 

tecnologia, que lhe permitiram criar um ambiente de negócios favorável. A Jordânia tem uma 

economia aberta e fortes laços com o mundo Árabe, os Estados Unidos e a Europa. 
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Gostaria de mencionar as principais razões de investimento na Jordânia: a Jordânia tem uma política 

externa equilibrada e estável, tem uma economia de mercado estabelecida e que está em 

crescimento, tem um ambiente de investimento atraente e um pacote de incentivos ao 

investimento, sendo que os investidores árabes e estrangeiros chegam aos mercados internacionais 

através de acordos com a Jordânia. Tem também zonas francas, cidades industriais, recursos 

humanos qualificados e competitivos, infra-estruturas fortes, uma rede de comunicação de nível 

elevado, excelente coexistência religiosa, uma elevada proporção de luxo que caracterizou a Jordânia 

durante muitos séculos, e as oportunidades de investimento estão disponíveis para os investidores 

Jordanos, Árabes, estrangeiros e Estados amigos.   

 

Em relação ao turismo, a Jordânia possui atracções turísticas importantes enquanto destino de 

milhões de turistas Árabes e estrangeiros; menciono exemplos como a cidade de Petra, Mar Morto e 

Jarash, e vários sítios turísticos, monumentais e religiosos.  

 

Senhoras e Senhores, faço votos de que deste encontro, fora do comum, resultem visitas rotineiras e 

trabalhos conjuntos num novo espírito e em futuras parcerias que coloquem os interesses do nosso 

país no denominador e a tónica na cooperação económica global. Temos de tomar medidas práticas 

e Institucionais concretas, especialmente para promover o investimento nos dois sentidos e 

incentivar a cooperação entre o sector privado dos nossos países. 

 

Em conclusão, espero que este Fórum resulte em negócios sólidos no futuro e que seja uma nova 

oportunidade para a troca de opiniões entre todos os participantes que têm uma vasta experiência 

na elaboração de políticas e visões económicas. 

 

Obrigado pela vossa atenção. 
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Presidente do Turismo de Portugal 
Exmo. Senhor Dr. João Cotrim de Figueiredo 
 

 

Boa tarde a todos, 

 

Cumprimento todas as personalidades aqui presentes, sobretudo os meus colegas de painel. Terei 

cerca de 15 minutos para vos convencer em como Portugal é um país em que merece investimento 

no Turismo e merece a pena ser visitado enquanto destino turístico. 

 

Em primeiro lugar, o nosso bilhete de identidade, apesar de já estarem em Portugal há pelo menos 

24 horas, pelo que parte destas informações já conhecerão: um país de temperatura amena, uma 

população de cerca de 10,4 milhões de habitantes, temperaturas médias anuais de 22/23 graus, 250 

dias de sol por ano, com 3 aeroportos internacionais, servido por infra-estruturas avançadas, um país 

moderno.  

 

Membro da União Europeia significa que integramos a um mercado de 500 milhões de 

consumidores, sem barreiras alfandegárias, sem tarifas e com livre circulação de pessoas e bens.  

 

Integramos também uma comunidade de língua portuguesa, com 250 milhões de pessoas. O 

português é a 5ª língua mais falada do mundo e é a língua mais falada no hemisfério Sul, abrindo 

também desse ponto de vista uma série de oportunidades de negócio. 

 

Pelo menos 42% dos portugueses falam uma língua estrangeira e praticamente um quarto falam pelo 

menos duas línguas estrangeiras.  

 

É dos países mais avançados em termos europeus no que diz respeito a energias renováveis e tem 

um conjunto de infra-estruturas no gás que não ficam atrás dos congéneres europeus. Uma 

penetração de banda larga que é a 4ª na Europa e o 9º custo unitário mais baixo. 

 

Apresentado sucintamente o cartão-de-visita de Portugal, como estamos então em termos de 

turismo que é o tema que ocupa este painel? Somos o 26º país que mais receita obtém a nível 

mundial a partir do turismo. Devo dizer-vos que esta estatística peca por escassa, por defeito, pois 

não corresponde exactamente aos padrões internacionais em termos de análise que consideram 

igualmente outro tipo de receitas. Segundo as nossas estimativas apontar-se-ia mais para o 22º ou 

23º lugar. O que este dado significa é que Portugal é certamente dos países mais importantes em 

termos turísticos e, em função da sua área e da sua população, dos países mais intensos do mundo 

no que se refere à actividade turística.  

 

O World Economic Forum coloca Portugal na 15ª posição em termos de competitividade. Estávamos 

há 2 anos atrás em 20º lugar, pelo que o progresso é significativo, sendo a nossa ambição estar até 

ao final da década no top 10 da competitividade a nível europeu. 
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Recebemos em 2014 16 milhões de hóspedes. Para 2015 prevê-se que atinja pelo menos os 17,5 

milhões. O Turismo representa 9,2% do PIB Português, dados estatísticos macroeconómicos de 2013, 

estimando-se que em 2015 atinja os 10,5% do PIB. Se tivermos em atenção as estatísticas das contas 

satélites, reactivadas este ano, e que produzirão resultados a partir de 2016, o peso da actividade 

turística, directa e indirecta, em Portugal aproximar-se-á dos 15%, ou seja praticamente 1/6 da 

actividade económica nacional está relacionada com o turismo, o que não deixa de ser notável. 
 

O turismo representa de 8% do emprego total, com base em dados não particularmente 

actualizados, podendo na realidade ser um pouco superior já que é sabido que o sector do turismo 

vem sendo das áreas que mais emprego vem criando. Não houve criação de emprego e até houve 

destruição de emprego noutras actividades económicas. 
 

Os turistas internacionais em 2014 representaram cerca de 32 milhões de dormidas em Portugal. 

Este número está a crescer em 2015 basicamente à mesma taxa que em 2014, ou seja 8 a 9%. Talvez  

possa, até ao final do ano, chegar aos 10%, o que significa que no corrente ano se poderá ultrapassar 

os 35 milhões de dormidas de estrangeiros. As receitas totais que em 2014 registaram 10,4 milhões 

de euros vão em 2015 seguramente ultrapassar os 11,5 milhões. Resumindo: em termos de turismo 

o país está muito bem e recomenda-se, competitividade a crescer e com quotas de mercado a 

crescerem nos principais mercados de origem e acima dos principais mercados concorrentes.   
 

A actividade turística tem um registo superior ao número de turistas que nos visita o que significa 

que Portugal está a conseguir algo que era estrategicamente importante, que era crescer mais em 

receitas do que em número de turistas, aumentando as diárias médias e as estadias médias de quem 

nos visita.  
 

Portugal como destino turístico é assim um destino atractivo. Numa área pequena temos enorme 

diversidade e daí a possibilidade do país, como um subtítulo [da apresentação] que não sendo da 

minha autoria mas com o qual concordo e partilho, ser encarado como um gigantesco resort, onde é 

possível tudo fazer a curta distância e sem esforço. Desde as mais tradicionais visitas culturais e de 

monumentos, o touring, city-breaks, sol e praia, golfe, lendas vivas, folclores, festivais, a gastronomia 

(com o famosíssimo pastel de nata que não poderão deixar Portugal sem provar), tudo isto numa 

área que é de pouco mais de 89 mil km2, servido por óptimas infra-estruturas quer a nível rodoviário, 

quer a nível ferroviário. Portugal tem assim enorme diversidade concentrada.  
 

Estes factos são reconhecidos internacionalmente pelos World Travel Awards 2015 nos quais 

Portugal ganhou 16 das categorias a concurso. 16 Prémios World Travel Awards atribuídos a 

Portugal. Um deles, permitam-me a modéstia, ao próprio Turismo Portugal.  
 

É tudo isto que permite que o Turismo em Portugal cresça. Estão assim perante o país com o povo 

mais hospitaleiro, que mais sabe receber e gosta de ver quem nos visita feliz e esta capacidade tem 

feito a diferença, relativamente aos nossos concorrentes. Não sou eu quem o diz, mas sim os 

inquéritos do Turismo de Portugal bastante frequentes e extensos à satisfação dos turistas que nos 

visitam. Somos igualmente uma população de gente profissional e talentosa. 
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A nível de estilo de vida temos muito que nos distingue e para melhor dos que nos connosco 

concorrem. Portugal é o 11º país mais seguro do mundo de acordo com o Global Peace Index de 

2015 e Lisboa o 7º melhor destino de compras na Europa de acordo com o Global Shopper Index. Já 

não sendo um destino barato é certamente o melhor destino value for money que se pode encontrar 

na Europa turística.  

 

Não só de turismo enquanto lazer vivemos, vivemos também do investimento no Turismo. Portugal é 

um bom lugar para se viver, penso que terá ficado claro, mas é também um excelente lugar para se 

investir. Somos o 2º no Migrant Integration Policy Index, aqui mais uma vez, quem nos visita ou 

quem connosco decide viver, integra-se e é bem recebido e é dos países mais bem cotados no Ease 

of Doing Business Index, relatório 2015. 

 

Portugal está localizado estrategicamente e está ligado ao mundo inteiro por voos diários para as 

principais cidades da América, da Ásia e de África.  

 

Temos também, de alguns anos a esta parte, com bastante sucesso, um programa de alterações de 

residência relacionadas com investimento quer imobiliário, quer na actividade económica, e temos 

um regime fiscal muito atraente para residentes não habituais. 

 

Por todos estes motivos Portugal é um país que merece ser visitado e considerado para efeitos de 

investimento, sobretudo no turismo. Se precisarem de mais incentivos também há apoios financeiros 

disponíveis, não só aqueles que resultam da nossa gestão do Turismo de Portugal dos fundos 

comunitários disponíveis para o sector, mas também das nossas próprias linhas de investimento e 

apoio à recuperação urbana (Fundo Jessica). Através do Turismo de Portugal poderão igualmente ter 

acesso ao capital de risco através da nossa participada Portugal Ventures ou dos Fundos Revitalizar 

com quem temos parcerias. 

 

Não terei gasto os 15 minutos, mas como vos disse não precisaria desse tempo para vos convencer 

que Portugal é um excelente País para visitar, e em como é um excelente país para investir.  

 

Se tiverem ficado com dúvidas, os meus contactos são públicos e este é o site do Turismo de 

Portugal. 

 

Muito obrigado. 
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Presidente da Autoridade de Desenvolvimento e Investimento do Líbano 
Exmo. Senhor Dr. Nabil Itani  

 

Boa tarde. 
 

Em primeiro lugar, quero agradecer à Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa pela sua 

hospitalidade e pela excelente organização deste Fórum, ao qual desejamos muito sucesso, bem 

como a prosperidade de Portugal. 
 

Neste enquadramento, gostaria realmente de reforçar a ideia do Dr. Abdullah Dahlan sobre 

possibilidades e oportunidades. Eu nunca tinha vindo a Portugal, esta é minha primeira vez, mas até 

ao momento não senti que estou fora do meu país e senti que esta sociedade é a mesma da minha 

sociedade, a vida também é mesma que a nossa. Sei das possibilidades disponíveis, porque conheço 

bem as possibilidades dos Países Árabes, e descobri as possibilidades de Portugal, portanto, posso 

assegurar que há várias possibilidades, nos meios de comunicação e media, e através de parcerias 

poderemos constituir um futuro próspero entre Portugal e os Países Árabes. 
 

A minha apresentação será sobre o Líbano, de modo a que possamos destacar o Líbano e 

oportunidades que oferece, pelo que vai ser dividida em duas partes: a primeira será um 

documentário sobre o investimento e sobre a vida económica no Líbano; e vamos voltar depois para 

dar a conhecer alguns factos e os modelos relacionados com alguns sectores de actividade no Líbano.  
 

[projecção de filme] 

 

De facto, este é o Líbano. Quis começar com esta apresentação para por vos dar uma imagem do que 

é o Líbano, sendo que a maioria dos Árabes sabe bem o que é o Líbano, e quem não conhece o 

Líbano com certeza que conhece uma pessoa libanesa no estrangeiro. Assim, o Líbano já é conhecido 

por todos, e está aberto a todos, qualquer pessoa pode obter um visto no aeroporto sem restrições 

no movimento dos bens ou no movimento de capitais, e é isto que faz do Líbano um destino muito 

importante em matéria de investimento.   
 

Passemos para a outra parte da apresentação, que tem a ver com o investimento, para vos dar a 

conhecer alguns factos. O Líbano está localizado na costa oriental do Mar Mediterrâneo e tem uma 

área pequena comparativamente a outros países, mas tem algumas conquistas a nível económico: 

tem um mercado livre, o PIB constitui cerca de 50 mil milhões dólares e o PIB per capita é de cerca 

de 11.000 dólares, a taxa de inflação média é de aproximadamente 1,9%, a balança comercial está 

deficitária e, infelizmente, não temos o país numa situação positiva, mas, como temos investidores 

no estrangeiro e também um rendimento externo, é isto que nos ajuda ultrapassar o nosso défice. A 

taxa de desemprego é de cerca de 13%.   
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Apesar de todas as circunstâncias existentes no Médio Oriente e de todos os acontecimentos actuais, 

podemos ver a economia libanesa sempre sustentável e estável. Esta estabilidade é o resultado de 

vários factores e da diversidade de economia nacional; o PIB libanês beneficia da diversidade e esta é 

importante em muitos sectores. O Líbano não tem qualquer sector dominante, como por exemplo 

temos 12%, 13%, ou 17%, e o maior valor nos sectores é 17%, o qual corresponde ao sector do 

turismo e dos serviços. O principal factor para trazer os investidores é a facilidade de iniciar os 

negócios e a facilidade de estabelecer qualquer empresa, como podemos ver no exemplo, e nas 

histórias de sucesso e, em segundo lugar, o ambiente cooperante na disponibilidade comercial é de 

91%. Temos cerca de 70% de falantes de três línguas - Árabe, Inglês e Francês - bem como 7.000 

licenciados de universidades todos os anos, e 3000 licenciados de artes tecnológicas, que geram 

motivações comerciais e dos quais quaisquer investidores podem depender. 
 

Existem 37 processos para estabelecer uma empresa e qualquer pessoa pode estabelecer uma 

empresa em 9 dias, e nós, IDAL, podemos ajudar em todos os assuntos administrativos, bem como 

dar a conhecer os incentivos oferecidos por cada investidor através do IDAL.  
 

A boa reputação da imagem libanesa é conhecida por todos e, como já dissemos anteriormente, se 

não conhecemos Líbano, conhecemos um libanês de sucesso num outro país, pois temos 14 milhões 

libaneses ou de origem libanesa localizados no estrangeiro e eles são na verdade os nossos 

embaixadores, tendo-nos ajudado a criar esta imagem que temos. 
 

Relativamente à cobrança de impostos, acho que somos o único país que cobra apenas 15% em taxas 

fiscais sobre o rendimento, e se for através da IDAL o importador será isento. Também temos a lei do 

segredo relativo à transferência de dinheiro, sem restrições, excepto o branqueamento de capitais, 

mas este é outro assunto. E se for comércio geral, é possível transferir dinheiro sem restrições ou 

conhecimento de qualquer pessoa, pois está sob a protecção da lei do segredo. 
 

A diversidade da economia nas infra-estruturas e os incentivos oferecidos para cada investidor, o 

IDAL mostra-nos qual é a percentagem de licenciados: em primeiro lugar, surgem os comerciantes, 

em segundo os engenheiros e depois os administrativos. Nós temos o melhor ensino escolar a nível 

mundial, onde ocupámos o 10º lugar a nível mundial em 2014, e o 4º lugar a nível de Ciência e 

Educação; relativamente aos serviços bancários ocupamos o 27º lugar em 144.  
 

O crescimento comercial está a aumentar e actualmente registamos uns notáveis 7,4%, apesar de 

todos os eventos actuais no Médio Oriente e na Síria, em particular. Por isso, o crescimento está a 

aumentar diariamente. 
 

E no que diz respeito à qualidade da vida, como vimos na apresentação, podemos assinalar a 

diversidade do clima, da neve à praia, pode chegar durante uma hora só, por isso o Líbano 

encontrava-se, em 2010, no terceiro ou quarto nível em termos de atracção de investimentos, apesar 

de ser um país pequeno.  
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De 2011 até hoje registou-se um declínio no investimento não só no nosso país, mas em todas as 

regiões, onde os investimentos caíram de 5, 5% dos investimentos negociados no mundo inteiro em 

2010, para 3% em 2014. Quanto aos investimentos na região, apenas dois países registaram 

aumentos: Arábia Saudita e Turquia. Outros países, incluindo o Líbano, registaram decréscimos, 

variando entre 4,37% e 3,1% o que significa aproximadamente menos de 25%.   

 

O investimento directo estrangeiro no PIB permaneceu relativamente constante nos 6% do volume 

dos investimentos para um PIB inferior, e o aumento do preço corresponde a 6% do volume de 

investimentos, enquanto noutros países pode atingir 1%, 2% ou 3%. A percentagem de movimentos 

de investimento externo e estrangeiro no Líbano é sobretudo no imobiliário, na ordem dos 48%, 

sendo 8% dos transportes, imediatamente após o turismo com 30,6%. 

 

As relações Líbano-Portuguesas não são fortes, e isso foi confirmado pelo Dr. Abdullah Dahlan. Se 

olharmos para o volume do comércio, verificamos que a maior proporção de exportações e 

importações de Portugal para o Líbano teve lugar em 2014, no valor de 77 milhões de dólares, 

quando o Líbano era capaz de emitir 1 milhão de dólares. A balança comercial é decisivamente a 

favor de Portugal, havendo um desenvolvimento efectivo em 2015, mas se estamos a falar de acerca 

de 2015, nos primeiros nove meses os indicadores são cada vez mais claros, sobretudo no que 

importamos e exportamos de e para Portugal. 

 

O IDAL é uma organização do sector público que tem o patrocínio do Primeiro-Ministro, mas não 

possui quaisquer outros patrocínios de ministérios, o que facilita a tomada rápida de decisão. A IDAL 

foi fundada em 1994 e, tendo em conta o impulso progressivo em 2001, viu aprovada a lei que 

deliberou a independência administrativa e financeira do Estado, estando agora ligada apenas pela 

elaboração de relatórios dirigidos ao Primeiro-Ministro. 

 

O IDAL tem duas missões: a promoção de investimento e a promoção das importações. Estas duas 

operações estão ligadas entre si e esta é uma característica que não existe em todo o mundo. O 

Instituto de Administração Pública (IPA) e a Agência de Protecção Ambiental (EPA) estão ligados para 

identificar quais as necessidades do sector, tanto ao nível da exportação como do investimento. 

 

Na promoção do investimento existem vários programas e incentivos, assim como na promoção das 

exportações também, mas o mais importante é o investimento. O ponto mais importante é a 

inteligência de marketing, que é um tipo de informação sobre o mercado libanês e por isso temos um 

chat disponível no nosso site para qualquer investidor que queira obter informações. Além das 

informações disponibilizadas no nosso site e nas publicações que distribuímos, o investidor pode 

entrar em contacto connosco através do chat para responder a qualquer questão. Há alguns 

incentivos que fornecemos a qualquer investidor, tais como a isenção de imposto de rendimento, 

que pode ser de até 10 anos para facilitarmos as operações, e também apoiar o investidor na licença 

e em todas as questões administrativas e relativas às licenças necessárias. 
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Os sectores que abordamos no Líbano são os seguintes: 

- Indústria; 

- Indústrias alimentares; 

- Turismo; 

- Agricultura; 

- Informática e tecnologia; 

- Comunicação e media. 
 

Qualquer investidor que pretenda investir nestes sectores pode ter apoio, incentivos e licenças. Há 

muitos sectores existentes e promotores, como os sectores da banca, serviços e hospitais, entre 

outros, mas o Governo fez um plano de promoção de investimento nestes sectores devido ao seu 

impacto positivo ao nível social e ao nível da criação de emprego ou ao nível de equilíbrio em regiões 

libanesas. Também foi criada uma divisão no Líbano para 3 secções. Assim, se se investir fora das 

cidades vai ter mais incentivos e isenções fiscais: isenção de 100% de imposto de rendimento, 

isenção de 100% na distribuição de lucros e isenção de 50% nas licenças no trabalho para todos os 

estrangeiros e isenção de 50% nas licenças de construção, e todos os custos de processo e de registo, 

para além de registar as propriedades gratuitamente e sem quaisquer percentagens. Estes critérios 

são para os projectos, e cada sector tem os seus critérios em relação ao volume de investimento ou 

de oportunidades de emprego que fornece cada projecto. Os actuais sectores focam no turismo e 

especificamente nos centros de tratamento, farmácias, hotéis de três e quatro estrelas e centros de 

negócios e conferências.  
 

Em relação aos media digitais, este é considerado o sector promotor que regista um crescimento de 

5% por ano. Como depende muito de competências humanas, temos mais de 3000 licenciados no 

sector tecnológico, pelo que podemos utilizá-los para não haver investimento através de publicidade 

electrónica, jogos online, sistema 3D de desenhos de animação, todas estas são oportunidades neste 

sector. Relativamente à tecnologia da informação e comunicação, passa-se o mesmo: temos vários 

assuntos, se houver alguém interessado, pode esclarecer qualquer dúvida e pode também entrar em 

contacto connosco directamente, estamos prontos para fornecer qualquer informação sobre os 

serviços, isto foi uma ideia sobre este sector para que qualquer pessoa consiga investir no Líbano.  
 

Os sectores agro-alimentar e das pescas são muito importantes também, vegetais, ovos, enlatados, 

tendo havido um grande crescimento neste sector, recentemente. O sector das fábricas 

farmacêuticas é muito importante, pois nós importamos 91% dos medicamentos da Europa e da 

América, havendo aí uma oportunidade. Se considerarmos que 1500 estudantes saem licenciados 

anualmente dos departamentos de química, biologia, farmácia e medicamentos, podemos perceber 

o potencial disponível no Líbano em termos de competências humanas e força de trabalho neste 

sector, bem como no sector industrial. Sobre este aspecto, por exemplo, há 3 anos havia três fábricas 

produtivas e agora, reunidos os esforços, temos 11 fábricas de produção. 
 

Esta foi uma rápida apresentação dos investimentos no Líbano. Todos os meios de comunicação 

podem ser encontrados nas redes sociais.  
 

Muito obrigado por me ouvirem, quero agradecer novamente à Câmara de Comércio e Indústria 
Árabe-Portuguesa por nos dar a oportunidade de falar nesta conferência. 
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Presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores 
Imobiliários 
Exmo. Senhor Dr. Henrique Polignac de Barros 

 
Boa tarde, 
 

Eu gostaria de começar por agradecer ao Senhor Presidente do Conselho de Administração da 

Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa, Eng. Ângelo Correia. Queria agradecer também 

aos senhores Embaixadores e demais representantes das Embaixadas aqui presentes. Queria 

agradecer ao senhor Presidente da União Geral das Câmaras de Comércio e Indústria e Agricultura 

dos Países Árabes, aos senhores representes das Federações e Câmaras de Comércio e Indústria dos 

Países Árabes, aos colegas de painel. 
 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, antes de mais queria agradecer o convite que amavelmente foi 

dirigido à Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII) para estar hoje 

aqui presente. É uma honra poder participar neste importante certame, que pretende estreitar as 

relações bilaterais económicas, comerciais, industriais e culturais entre Portugal e os 22 países 

árabes, cujas relações de amizade são já antigas e muito significativas. Como podem observar pela 

imagem que têm à vossa frente, a APPII assume-se hoje como a porta de entrada dos investidores 

estrangeiros em Portugal. É isto que esta imagem representa.  
 

Antes de avançarmos, gostava de vos explicar o porquê de ser esta Associação a falar hoje sobre o 

imobiliário e mais especificamente sobre a atracção do investimento estrangeiro a este sector. A 

APPII foi constituída em 1991 por um grupo de empresários ligados ao sector imobiliário com dois 

objectivos: o primeiro objectivo era unir o sector que na altura não tinha sequer representação 

institucional – o da promoção imobiliária; os nossos associados constituem-se pelas maiores e mais 

importantes empresas de promoção e de investimento imobiliário com actividade em Portugal. O 

segundo objectivo era ser a tal porta de entrada dos investidores estrangeiros em Portugal. Os 

fundadores da APPII sentiram naquela altura, há já 25 anos, que havia a necessidade de se constituir 

um elo de ligação credível e de confiança entre os investidores estrangeiros e o sector imobiliário 

português. A verdade é que, por diversas vezes, estes players internacionais não conheciam bem o 

nosso mercado e tinha que haver uma entidade imparcial, credível e profundamente conhecedora 

deste sector que estivesse e servisse de ponto de contacto entre todos. Portanto, a APPII sempre 

teve muito presente este seu cariz marcadamente internacional. É precisamente neste ponto que 

esta associação tem desenvolvido um contacto permanente com os players internacionais de todo o 

mundo, de todos os cantos do globo.  
 

Note-se que a APPII conta já com cerca de 20% de associados internacionais, na sua maioria 

investidores estrangeiros. Como certamente sabem, o investimento neste sector tem sido, nos 

últimos tempos, feito precisamente por estrangeiros. Recorde-se que, em 2014, 25% do 

investimento em imobiliário foi feito por estrangeiros, tendo-se transaccionado mais de 75 mil 

imóveis em mais de 20 mil transacções imobiliárias. É indiscutível o peso que o investimento directo 

estrangeiro tem hoje na economia, no mercado imobiliário português e, consequentemente, nesta 

associação.  
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Posto isto, explicada a estreita ligação da APPII ao investimento internacional, gostava agora de vos 

demostrar como é que Portugal é, sem dúvida, um país muito atractivo. Não apenas do ponto de 

vista do turismo, mas também no que toca ao investimento imobiliário. Desde logo, chamo a vossa 

atenção para o facto de quase 50% do investimento total feito em Portugal ter vindo a ser feito em 

activos da fileira da construção e do imobiliário. Descurar este número é não perceber a importância 

e o peso que o imobiliário tem na economia nacional. E como sabem, uma fatia significativa desse 

investimento vem directamente do estrangeiro. Falar de investimento é falar também dos 2 

programas que Portugal tem actualmente em vigor para captar investimento estrangeiro: o 

vulgarmente designado Golden Visa e o regime fiscal dos residentes não habituais.  

 

Pela relevância que tem para os cidadãos dos Países Árabes, gostava aqui de me dedicar 

especialmente hoje ao Programa dos Golden Visa. Para percebermos a sua dimensão, pedia a vossa 

atenção para os números que este programa tem registado no nosso país: trouxe para Portugal 

quase 1.6 mil milhões de Euros desde 2013, dos quais mais de 1.4 mil milhões de Euros foram 

aplicados no imobiliário. O Programa representou mais de 100 milhões de Euros em receitas directas 

para o Estado Português. Deu vistos de residência a mais de 4000 estrangeiros, cujo principal 

objectivo depois de obter o visto é investir na Europa. Ora, a questão que se coloca é simples: porque 

vêm afinal tantos estrangeiros investir em Portugal e mais concretamente investir no nosso sector 

imobiliário, muitos deles com perspectivas de aqui residir a totalidade da parte do ano? A resposta é 

fácil: é hoje comum ouvirmos nos media internacionais que Portugal está na moda, que Portugal está 

na rota dos investidores, vindo as nossas cidades a receber todos os dias prémios mundiais, como as 

melhores cidades do mundo para se visitar ou se viver.  

 

Ora, de entre as razões indicadas pelos estrangeiros turistas como sendo as mais atractivas em 

Portugal temos:  

 

1) Valor do imobiliário muito competitivo;  

2) Regimes fiscais atractivos para cidadãos estrangeiros - outra das razões que justifica a grande 

atractividade do sector imobiliário nacional é a falta de confiança que existe hoje nos mercados 

financeiros mundiais, havendo uma preferência crescente pelo investimento em mercados mesmos 

voláteis e mais seguros, como é o caso do imobiliário. Portugal é também um dos melhores países da 

Europa para a aquisição de imóveis porque associa essa aquisição a programas legais de obtenção de 

vistos de residência e a regimes fiscais especialmente pensados para investidores estrangeiros.  

 

Ademais, Portugal consegue aliar a boa qualidade construtiva do seu edificado, conjugando bons 

materiais de construção a uma grande evolução sentida nos últimos anos ao nível da 

sustentabilidade e eficiência energética, com preços relativamente baixos quando comparados com 

outras capitais europeias. 

 

Na verdade, Portugal não teve as chamadas bolhas imobiliárias, como aconteceu noutros pontos da 

Europa. O seu imobiliário não registou crescimentos excessivos ou desmesurados, estando o preço 

por metro quadrado muito abaixo de outros principais destinos europeus.  
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Dentro do sector imobiliário, gostava de vos chamar a atenção para uma das oportunidades de 

negócios que mais estão em voga em Portugal: a reabilitação urbana. Na verdade, o segmento da 

reabilitação urbana tem sido a aposta de toda a fileira da construção e do imobiliário nacional, que 

olham para este nicho de mercado como uma verdadeira janela de oportunidade. E a razão é esta: 

segundo um estudo encomendado pela Confederação Portuguesa da Construção e Imobiliário, da 

qual a APPII é Vice-Presidente, em finais do ano passado estimavam-se ser necessários 38 mil 

milhões de Euros para reabilitar o parque habitacional português. Do valor acima referido, Lisboa 

precisaria de 9.3 mil milhões de Euros e o Porto de 4.4 mil milhões de Euros. De um total de 5.8 

milhões de habitações em Portugal, 1.5 milhões precisam de intervenções e mais de 200 mil edifícios 

carecem de obras profundas.  

 

Por outro lado, tivemos a consciência de que a competitividade dos países depende cada vez mais da 

competitividade das suas urbes. Desde então, o Governo Português efectuou uma série de alterações 

legislativas no sentido de promover esse segmento no mercado: criou um regime fiscal com isenções 

e diminuições de impostos significativos, atribuiu IVA quer ao produtores/construtores, quer aos 

investidores e mesmo até aos utilizadores finais e criou um sistema de licenciamento mais 

simplificado, especificamente concebido para este tipo de obras.  

 

Mas a reabilitação urbana é também um desígnio da Europa. No âmbito do novo Quadro 

Comunitário de Apoio, vulgarmente designado Portugal 2020, está prevista a alocação à reabilitação 

urbana e à eficiência energética de um total de cerca de 3 mil milhões de Euros, mas recordem-se do 

número que vos referi há pouco: os 38 mil milhões que se estimava serem necessários para reabilitar 

Portugal. As contas são fáceis pois continuam a faltar quase 35 mil milhões para reabilitar Portugal 

de Norte a Sul. É aqui que os investidores e parceiros internacionais podem ser uma grande ajuda 

para este segmento de mercado e aqui está uma grande oportunidade. 

 

Com efeito, estamos convencidos que o único elemento que falta para termos um mercado de 

reabilitação urbana dinamizado é precisamente a alocação do investimento estrangeiro. A APPII tem 

sido das entidades que mais tem lutado por isso. Nesse sentido, posso afirmar que o facto de termos 

a reabilitação urbana como mais uma actividade de investimento elegível para obtenção de um 

Golden Visa se deve a esta Associação. Foi a APPII que, com medidas legislativas muito concretas, 

que vieram a ser aprovadas, propôs ao Governo a inclusão da reabilitação urbana neste regime legal. 

Os nossos promotores imobiliários podem agora contar com o investimento estrangeiro para 

reabilitar os centros das nossas cidades e, por sua vez, os investidores internacionais podem contar 

com toda a fileira da construção e do imobiliário nacional, pois é na reabilitação urbana que hoje 

estamos todos muito apostados.  

 

É importante referir-vos também que Portugal, fruto de directivas comunitárias, tem como meta 

passar de um peso da reabilitação urbana no sector da construção de apenas 6.5% verificado em 

2014 para 23% até 2030. Assim, Portugal tudo fará para atingir esta meta, o que torna a reabilitação 

urbana uma actividade rentável e interessante para qualquer investidor.  
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E, portanto, o convite que vos faço e que vos lanço hoje é que olhem para o sector imobiliário 

português como um destino interessante, seguro, atractivo e rentável para os vossos investimentos, 

sejam eles puramente imobiliários ou até com intuitos meramente financeiros. Pela nossa parte, 

tenho a certeza de que estaremos abertos e com muita expectativa para receber mais parceiros 

internacionais. Da parte da Associação Portuguesa dos Promotores e Investidores Imobiliários, 

estamos obviamente à disposição para vos ajudar nos vossos investimentos, para vos colocar em 

contacto com os melhores players da fileira da construção e do imobiliário. 

 

Muito obrigado. 
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Manager da MEA (Middle East and Africa) Region da Jebel Ali Free Zone dos 
Emirados Árabes Unidos  
Exmo. Senhor Dr. Saood Al Khloofi 

 

Excelências, 

Distintos Convidados, 

Senhoras e Senhores, 
 

Boa tarde, o meu nome é Saood Al Khloofi e sou o Manager da MEA Region da Jafza. 
 

Hoje vou apresentar-vos uma proposta de valor acrescentado da Autoridade da Jebel Ali Free Zone 

(JAFZA). Antes de entrar no assunto de Jebel Ali Free Zone, gostava de vos apresentar alguns dados 

estatísticos no que diz respeito ao potencial da região, a MEA.  
 

Como podemos ver no diapositivo, esta região tem um enorme potencial, a população é bastante 

elevada, com cerca de 2.000 milhões indivíduos a viver naquela região. O PIB da região é também 

elevado. Olhando para o Sul da Ásia, o PIB equivale a 2.605 mil milhões USD, o Médio Oriente a 3.799 

mil milhões USD e o Norte de África a 426 triliões de USD.  
 

Focando mais numa visão macro económica dos EAU, claro, apenas para vos dar um breve 

esclarecimento. Os EAU são basicamente sete emirados que juntaram forças e criaram um país que 

remonta a 2 de Dezembro 1971. Hoje o país tem 44 anos, e durante esses 44 anos os EAU 

desenvolveram-se bastante.  
 

Como podem ver, hoje em dia a população dos EAU é de 9 milhões de indivíduos. Esses 9 milhões de 

habitantes não são apenas Emiratis locais, mas também uma mistura de diferentes nacionalidades 

que vivem nos Emirados Árabes Unidos.  
 

O PIB atingiu 402 mil milhões de USD, o valor total das transacções dos EAU atingiu os 621 mil 

milhões USD. E é claro que os EAU são também conhecidos como um dos países em todo o mundo 

que tem grandes reservas de petróleo, estando no sexto lugar do ranking.  

 

Focando o Dubai enquanto cidade, o Dubai tem uma economia diversificada, não somente uma 

economia baseada no petróleo. O crescimento do PIB no Dubai atingiu os 4,6% e a população na 

cidade do Dubai é de apenas 2 milhões de indivíduos.  
 

A “Economic Zones World” é a nossa organização mãe, e esta organização detém três principais 

organizações que são a Jebel Ali Free Zone, o Dubai TechnoPark e o Dubai Auto Zone. Vou focar-me 

mais na Jebel Ali Free Zone.  
 

A Jebel Ali Free Zone gera transacções no valor de 96,5 mil milhões de USD e cobre uma área de 57 

km2. Na Jebel Ali Free Zone temos mais de 7.000 companhias registadas e em operação na própria 

Free Zone. A Free Zone contribui com 5% para o PIB dos EAU e 20% do PIB do Dubai. Suporta cerca de 

208.000 postos de trabalho. Estas 7.000 empresas que operam na Jebel Ali Free Zone têm origem em 

125 países de todo o mundo.  
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O principal objectivo na criação da Free Zone, foi apoiar as actividades do porto de Jebel Ali, pelo 

que, em meados dos anos 70, o falecido Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, que é o pai do actual 

governador do Dubai, o Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, decidiu construir um porto, o 

primeiro porto construído pelo homem na região do Médio Oriente. 

 

A construção do porto começou, como podemos ver, em meados dos anos 70. Podemos ver o 

desenvolvimento que aconteceu no porto e, no ano de 1985, o governo decidiu iniciar a Free Zone 

para apoiar os negócios que operavam através do porto de Jebel Ali, que entravam e saíam naquela 

área. Desde 1985 e até 2014, podemos ver e notar que nestas imagens de satélite, o volume de 

desenvolvimento em infra-estruturas, imobiliário e edifícios que foram surgindo em torno da região 

do porto.  

 

Os nossos valores e os pilares nos quais estamos focados são os seguintes: primeiro, focamo-nos na 

conectividade. A Jebel Ali Free Zone, tal como mencionei antes, está nas imediações do Porto de 

Jebel Ali e este porto está classificado como 9º porto mundial em termos de gestão de contentores. 

A capacidade total do porto é de 19 milhões de TEU. De facto, no último ano, em 2014, o porto geriu 

15,5 milhões de contentores. Nos próximos dois a três anos o porto de Jebel Ali planeia também 

aumentar a sua capacidade de forma a atingir cerca de 22 milhões de TEU. Portanto, isto no que diz 

respeito à conectividade que é oferecida através do mar. Através do porto de Jebel Ali, são geridos 

mais de 15 milhões de TEU, operam mais de 800 linhas de navegação, temos 90 ligações semanais 

em cerca de 12.000 ligações de embarcações anuais e o tamanho do cais, em termos de 

profundidade, terá entre 10 a 17 metros. Como podemos ver neste diapositivo, a conectividade que 

o porto de Jebel Ali proporciona a diferentes regiões e a diferentes países à volta do mundo.  

 

Em termos de conectividade aérea, temos dois aeroportos internacionais no Dubai. O primeiro é o 

Dubai International Airport que está classificado como 1º no mundo, em termos de tráfego 

internacional de passageiros. O segundo é o novo aeroporto Al Maktoum International Airport, que é 

cinco vezes maior do que o actual aeroporto do Dubai. Este aeroporto é principalmente focado para 

gerir carga aérea e, actualmente, uma pista está já em operação no Al Maktoum Airport e esperamos 

que as restantes quatro pistas fiquem operacionais nos próximos quatro anos. A capacidade de carga 

é de 2,5 milhões de toneladas, sendo a carga gerida de 2,4 milhões de toneladas, em 2014. A 

capacidade de passageiros é de 75 milhões, sendo que, em 2014, o tráfego de passageiros no 

aeroporto do Dubai era de 70 milhões. O aeroporto do Dubai liga mais de 260 cidades em todo o 

mundo e cerca de 140 companhias aéreas operam no aeroporto internacional do Dubai.  

 

Para além da conectividade marítima e aérea, temos também uma extensa conectividade terrestre, 

que cobre 16.800 quilómetros numa rede de estradas e que permite aceder a diferentes países do 

GCC em apenas um dia, pelo que exportar para os EAU significa também a possibilidade de colocar os 

produtos nos países do GCC em apenas um dia. Para além da rede de estradas, o governo dos EAU 

decidiu implementar uma nova rede de caminhos-de-ferro, que é conhecida como Etihad rail, a qual 

esperamos que cubra uma área de 1.200 quilómetros ligando os sete Emirados. Esta rede está 

vocacionada tanto para o transporte de passageiros como para o transporte de carga.  
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O principal não é só a conectividade dentro dos EAU mas também a conectividade com os países 

vizinhos, tais como o Sultanato de Omã e, claro, o Reino da Arábia Saudita, que é considerado um 

mercado de elevado potencial. Também nos preocupamos com as ligações internas: há uma nova 

iniciativa interna designada por Dubai Logistics Corridor. Este corredor é basicamente uma ponte que 

liga os portos directamente ao novo aeroporto através da Jebel Ali Free Zone. Se olharmos para esta 

zona, este é o porto de Jebel Ali, toda a área circundante pertence à Jebel Ali Free Zone, e esta nova 

zona corresponde à área do aeroporto do Dubai: Al Maktoum. Este corredor logístico liga 

directamente desde o porto à zona de logística no aeroporto sem problemas com a alfândega no 

perímetro. A movimentação de contentores faz-se de um ponto ao outro em apenas 30 minutos.  

 

Jafza, como já mencionei antes, tem mais de 7.000 empresas registadas. Centenas destas empresas 

são empresas que integram o índice Fortune 500 e o total das empresas presentes tem origem em 

125 países de todo o mundo. Jafza, em termos de activos, cobre uma área de 57 milhões de metros 

quadrados. Temos 17 mil propriedades e o valor líquido da Free Zone atinge 3,8 mil milhões USD. A 

logística é um sector muito importante, ao qual prestamos muita atenção na Free Zone, porque a 

maior parte das empresas que operam na Free Zone são empresas de transacções e industriais, pelo 

que decididamente necessitam dos serviços das companhias de logística. Na Jebel Ali Free Zone 

temos 294 fornecedores no sector da logística cuja rede é equivalente a 23 mil milhões USD em valor 

e cobrem uma área 4,4 milhões de m2.  

 

Na Jebel Ali Free Zone estão presentes oito das dez maiores empresas de logística; aquelas que estão 

assinaladas e verde estão presentes na Jebel Ali Free Zone, tais como a DHL, Courier Kuehne + Nagel 

e a Nippon Express. Isto dá-vos uma informação mais detalhada, estas são as empresas de logística 

que operam na Free Zone. É também uma amostra das mais reputadas empresas, das 4.500 

empresas que operam na Jebel Ali Free Zone. Como se verifica, são empresas de diferentes sectores: 

da logística ao sector químico, petróleo, máquinas, FMCG1, cuidados de saúde, electrónica, sector 

automóvel e sector dos transportes. Todos estes diferentes são sectores que existem na Free Zone.  

 

Em termos de operação, proporcionamos aos nossos clientes um único conceito de one stop shop. É 

um modelo integrado que inclui debaixo do nosso “chapéu-de-chuva” diferentes serviços 

governamentais e os nossos próprios serviços para servir os nossos clientes com a melhor qualidade. 

Os produtos que nós oferecemos ou, noutras palavras, oferecemos aos nossos clientes lotes de 

terreno, armazéns, show rooms, soluções personalizadas para construir as suas próprias instalações 

na Free Zone, têm também edifícios de escritórios, retail outlets e residências.  

 

Por outras palavras, consideramo-nos uma cidade dentro da cidade do Dubai. Claro que o 

desenvolvimento destas instalações foi feito gradualmente em conformidade com a cada vez maior 

procura por parte dos clientes. Para além disso, esta variedade de instalações demonstra que não só 

somos a casa das grandes “Fortune 500”, mas também acolhemos as pequenas e médias empresas.  

 

 

 

                                                           
1
 Fast Moving Consumer Goods. 
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Os incentivos que oferecemos na Jebel Ali Free Zone são os seguintes: oferecemos propriedade a 

100% aos nossos clientes, ausência no repatriamento de capitais, 0% impostos individuais para as 

empresas registadas na Free Zone, não há restrições cambiais, zero restrições na hipoteca das suas 

instalações a um banco ou empresa financeira, não há restrições sobre ao emprego de cidadãos 

estrangeiros, 0% de taxas alfandegárias sobre importações, exportações ou re-exportações, pelo que 

não temos qualquer taxa alfandegária para produtos que entrem ou saiam da Free Zone e temos taxa 

de 0% sobre as empresas. Estes são os principais incentivos que atraem o investimento directo 

estrangeiro e as empresas à Free Zone.  

 

Claro que o Dubai como cidade tem um excelente way of life. O Dubai é uma cidade cosmopolita e 

sempre foi uma porta entre o Oriente e o Ocidente. A história do Dubai é uma prova disso: o 

comércio das especiarias passava pelo Dubai e a cidade do Dubai foi capaz de se transformar nos 

últimos anos e tornar-se num hub financeiro internacional para muitas empresas financeiras e é 

considerada uma das cidades mais seguras no mundo.  

 

O sector da educação melhorou bastante na cidade do Dubai. Oferecemos infra-estruturas de classe 

mundial e serviços de logística às empresas que estão instaladas no Dubai, além de que 

proporcionamos um excelente serviço de saúde e somos considerados a capital dos negócios na 

região do Médio Oriente. As pessoas que vêm até ao Dubai divertem-se bastante na medida em que 

temos uma forte oferta na área do entretenimento com diversas actividades e centros comerciais.  

 

Gostava de evidenciar a nossa relação com as empresas europeias, de forma breve. Temos 1.507 

empresas da Europa. O total do volume de negócios gerado por estas empresas europeias é de 12,96 

mil milhões USD, em 2014. Estas empresas empregam 2.774 pessoas. Neste diapositivo, em baixo, 

podemos ver o nome de algumas da empresas europeias mais reputadas. Este é o volume de 

negócios por sector, que mostra valores crescentes de 2005 a 2014. Como vemos, as importações 

destas empresas europeias atingiram os 10,5 mil milhões USD, seguem-se os valores respeitantes às 

exportações e re-exportações.  

 

Pelo que os EAU e a região dos GCC têm importações com taxas muito elevadas. Falamos de volume 

de negócios em bens essenciais, basicamente estas empresas europeias transaccionam máquinas, 

produtos eléctricos, produtos químicos, metais-base, veículos, aeronáutica, alimentos processados, 

entre outros. Esta é a relação com as empresas portuguesas que estão registadas e a operar na Jebel 

Ali Free Zone. Infelizmente, não temos muitas empresas portuguesas, apenas temos sete empresas 

portuguesas na Jebel Ali Free Zone, num total de 7.000 empresas, e essas sete empresas geram um 

volume de negócios de 51 milhões USD, relativamente ao ano de 2014.  

 

Presumo que este número pode decididamente aumentar se mais empresas portuguesas decidirem 

instalar-se na Região (Free Zone) para que ali possam operar. E daqui convido as empresas 

portuguesas que estão interessadas em “saborear” o mercado dos EAU que abordem a Jebel Ali Free 

Zone e reúnam-se connosco, tentem registar-se no futuro e apreciem as ofertas que temos no 

mercado. Espero que resulte para estas empresas e as estatísticas provam que assim acontecerá.  
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As empresas portuguesas registadas na Zona importam o equivalente a 50 milhões USD e podemos 

verificar que em 2014 as exportações e re-exportações são ligeiramente inferiores. Estas empresas 

portuguesas importam principalmente maquinaria, produtos eléctricos, têxteis e calçado, 

equipamentos de protecção, chapéus-de-chuva, entre outros. Estes são os principais bens essenciais.  

 

No fim desta apresentação, gostaria de agradecer à Câmara de Comércio e Indústria Árabe-

Portuguesa por nos terem convidado hoje. 

 

Obrigado a todos por nos ouvirem e por serem um excelente público.  

 

Obrigado. 
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Associate Partner da Deloitte 
Exmo. Senhor Dr. Nuno Pinto 

 
Muito boa tarde. 

 

Eu gostaria de começar a minha intervenção por agradecer à Câmara de Comércio e Indústria o 

convite. 

 

Senhor Representante da Presidência da República, 

Senhores Embaixadores,  

Senhores Representantes das Câmaras de Comércio, 

Senhoras e Senhores, 

 

Vivemos de facto, tempos desafiantes nos sectores do turismo e imobiliário, tal como ficou aliás 

patente nas intervenções anteriores. 

 

Lisboa ganhou, nos Travel Awards de 2014, o prémio de melhor porto e destino europeu de 

cruzeiros. A cidade do Porto foi considerada, também em 2014, o melhor destino de férias da 

Europa. A região do Algarve, que conta com cerca de 300 dias de sol por ano, foi considerada, já em 

2015, o melhor destino de praia europeu. E estes sucessos têm tido impacto nos números: as 

dormidas em hotéis portugueses aumentaram cerca de 23% entre 2010 e 2014; as receitas do 

turismo têm até superado esta tendência, com um aumento acumulado, no mesmo período, de 37%, 

representando um crescimento da receita por dormida. No gráfico, podemos constatar esta 

realidade: as colunas a verde representam o número de dormidas e a linha azul a receita que lhes 

está associada. Fica bem patente o crescimento, quer das dormidas, quer da receita, particularmente 

acentuado a partir do ano 2013.  

 

Mas Portugal é hoje, também, um país que capta investimento no imobiliário. Nos primeiros 6 meses 

de 2015, foram investidos cerca de mil milhões de Euros em imóveis do segmento não residencial, a 

maioria dos quais em retalho e hotelaria. O peso deste investimento em imóveis de retalho fica bem 

patente neste gráfico: representa cerca de 73% do segmento não residencial, bem à frente da 

hotelaria com 12%, dos escritórios, com 9%, e da indústria, com apenas 6%. Segundo dados mais 

recentes, já de Outubro, o investimento no sector não residencial tinha atingido 1360 milhões de 

Euros, o que representa o máximo dos últimos 25 anos. Já no segmento residencial, assiste-se 

também a uma tendência de recuperação, notando-se incremento do investimento em reabilitação 

urbana, com salientou há pouco o Eng. Henrique Polignac de Barros, e como é o caso dos bairros 

históricos das cidades de Lisboa e do Porto.  

 

Perante este contexto, tenho sentido optimismo nos colegas do sector e tenho conhecido vários 

investidores internacionais que já estão a investir ou que tencionam investir em Portugal. Mas 

quando um investidor pondera entre oportunidades de investimento, naturalmente a política fiscal 

de cada país é um aspecto relevante a ter em conta.  
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E como é que Portugal se compara com outros países a este nível, numa altura em que vivemos uma 

verdadeira competição fiscal entre Estados? Em termos de taxas de imposto sobre os lucros, Portugal 

tem hoje uma taxa nominal de 21%, que se compara muito bem com outros países no contexto 

europeu, ainda que deva ter-se em conta o efeito das derramas municipal e estadual, sendo que a 

taxa desta última é variável em função do lucro tributável. Nesta tabela comparativa de países do Sul 

da Europa e da América, podemos ver que Portugal apresenta a taxa nominal de imposto mais baixa 

a seguir à Eslovénia e à Croácia. Contudo, se tivermos em conta o efeito das derramas municipal e 

estadual, a taxa efectiva de imposto sobre os lucros sobe, mas não deixa, ainda assim, de ser 

competitiva, como podemos ver neste outro gráfico. Aqui, o eixo vertical representa a taxa efectiva 

de imposto, com a inclusão das derramas municipal e estadual, e o eixo horizontal o lucro tributável 

apurado por cada sociedade. Neste exemplo, a taxa efectiva de imposto varia entre 22.5%, para um 

lucro tributável de apenas meio milhão de Euros e 29.4% para um lucro de mil milhões de Euros. 

Podemos concluir que mesmo com 50 milhões de Euros de lucro tributável, Portugal apresenta uma 

taxa efectiva de imposto de 27.7%, inferior à Grécia, com 29%, à Espanha, com 28%, e em linha com 

Itália, com 27.5%. Já uma sociedade que apure 5 milhões de Euros de lucro tributável terá uma taxa 

efectiva de imposto de apenas 24.6%, ou seja, cerca de 3 a 4 pontos percentuais abaixo de qualquer 

um destes países.  

 

Mas Portugal tem hoje também um regime de isenção de tributação de dividendos que permite não 

tributar os lucros recebidos pelo investidor relativamente a participações financeiras em sociedades 

portuguesas que sejam detidas em pelo menos 5% e há pelo menos 2 anos, desde que esse 

accionista corporativo esteja localizado num país da União Europeia ou num país com o qual Portugal 

tenha celebrado um acordo para evitar a dupla tributação – os chamados ADT – que preveja a troca 

de informações em matéria tributável, como é, aliás, a regra dos acordos celebrados ao abrigo do 

modelo de convenção da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico). 

Ora, em termos de ADT, Portugal tem hoje 74 acordos, o que representa um aumento de quase 70% 

face aos acordos existentes há 10 anos. Em 2005, eram apenas 44 acordos e desde então foram 

celebrados mais 30. Este número de ADT já está praticamente ao nível das maiores jurisdições 

europeias em termos de sistemas fiscais, como por exemplo o Luxemburgo, ainda que seja inferior a 

outras, como a Holanda. Neste gráfico, podemos ver que Portugal já celebrou mais ADT do que os 

EUA ou do que a Grécia, praticamente os mesmo que o Luxemburgo e tem cerca de 2 dezenas a 

menos do que a Espanha e a Holanda. Relativamente aos países árabes, existem neste momento 

acordos em vigor com a Argélia, EAU, Kuwait, Marrocos, Qatar e Tunísia e já existem acordos 

celebrados, pendentes da entrada em vigor, com o Bahrain e com Omãn. 

 

Vejamos outros aspectos do sistema fiscal português. Para a criação de emprego, existem vários 

incentivos e benefícios, dos quais destaco, por exemplo, a possibilidade de uma empresa estar 36 

meses sem contribuir para a Segurança Social em caso de contratação de jovens à procura do 

primeiro emprego ou de desempregados.  
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No que concerne à fiscalidade sobre a aquisição de imóveis, embora a mesma apresente taxas entre 

6.8% e 7.3%, considerando já o IMT e o Imposto de Selo, a verdade é que existem isenções para 

empreendimentos com o estatuto de utilidade turística, que é tipicamente o caso de investimentos 

em hotéis, mas também para imóveis destinados à reabilitação urbana, quer se destinem à posterior 

venda, quer à exploração turística. 

 

Em grandes projectos de investimento, é possível obter isenções dos impostos sobre a aquisição e 

detenção de imóveis, mediante aprovação de candidatura. Já neste ano de 2015, foi introduzido o 

regime dos organismos de investimento colectivo, aplicável, por exemplo, a fundos de investimento 

imobiliário e a sociedades de investimento imobiliário. Estes organismos, quer sejam constituídos 

sob a forma de fundo, quer de sociedade de investimento, podem ter capital fixo ou variável. O 

regime fiscal que lhes é aplicável é muito competitivo, permitindo uma ausência de tributação sobre 

os lucros associados à detenção, exploração e alienação de imóveis. A tributação destes organismos 

é efectuada em Imposto de Selo a uma taxa de apenas 0.5% ao ano sobre o valor líquido dos seus 

activos, sendo os resultados distribuídos aos seus investidores objecto de tributação a uma taxa de 

10% sempre que sejam não residentes em Portugal.  

 

Neste diagrama, podemos ver a comparação entre duas estruturas alternativas de investimento: do 

lado esquerdo, temos uma sociedade comercial que detém um imóvel localizado em Portugal e é 

detida por um investidor corporativo não residente; do lado direito, o mesmo imóvel localizado em 

Portugal é detido por um organismo de investimento colectivo, que, por sua vez, é detido por um 

fundo de investimento e detido por um investidor não residente. No caso da sociedade à esquerda, 

enquadrada no regime-regra, será tributada a taxas a partir de 22.5%, se tivermos em conta já a 

derrama municipal, e sendo, como vimos há pouco, uma sociedade com lucro anual até 5 milhões de 

euros, terá uma taxa efectiva inferior a 25%, cerca de 24.6%.. Os dividendos que esta sociedade 

venha a distribuir ao seu accionista não serão tributados em Portugal desde que o investidor 

participe no capital em pelo menos 5% e há pelo menos 2 anos. Já na estrutura da direita, o mesmo 

imóvel é detido através de um fundo de investimento imobiliário ou sociedade de investimento 

imobiliário; neste caso, os lucros da actividade não serão tributados, passando a tributação para a 

esfera do investidor e à taxa de 10%, desde que seja uma entidade não residente. Conforme referi há 

pouco, a tributação na esfera do fundo ou da sociedade de investimento imobiliário é feita em 

Imposto de Selo a apenas 0.5% ao ano sobre o valor líquido dos seus activos.  

 

Relativamente à tributação pessoal, Portugal dispõe de um regime de tributação para residentes não 

habituais que visa estimular a residência em Portugal e é aplicável a pessoas que não tenham vivido 

no país durante os últimos 5 anos e que aqui passem a residir. Este regime é também muito 

competitivo, dado que permite, durante um período de 10 anos consecutivos, excluir de tributação 

grande parte dos rendimentos de fonte estrangeira e tributar os rendimentos de fonte portuguesa a 

uma taxa de apenas 20%, ainda que acrescida da actual sobretaxa extraordinária de 3.5%.  

 

Portugal conta também hoje com uma administração fiscal muito informatizada, podemos dizer que 

é uma referência a nível mundial em termos da adopção de novas tecnologias, o que permite que 

hoje a maioria das obrigações fiscais seja cumprida online, através da internet.  
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Em termos de estabilidade, que é uma variável sempre muito importante para os investidores, se é 

verdade que Portugal tem tido frequentes alterações às suas leis fiscais, ainda é mais verdade que 

por um lado os aspectos basilares da política fiscal não têm sofrido alterações, como é o caso dos 

regimes de eliminação de lucros distribuídos, das regras de apuramento da matéria tributável, do 

regime da Zona Franca da Madeira, dos impostos que integram o sistema fiscal; e, por outro lado, as 

alterações introduzidas têm sido no sentido de tornar o sistema fiscal português mais competitivo, 

veja-se o caso do regime dos residentes não habituais, do regime dos organismos de investimento 

colectivo de que falei há pouco, da redução das taxas de imposto sobre os lucros, da criação de 

isenções para a reabilitação urbana, dos incentivos à contratação ou do aumento da rede de acordos 

para evitar a dupla tributação.  

 

Por tudo isto, só posso concluir dizendo que a fiscalidade em Portugal não é hoje um entrave para 

quem queira investir. 

 

Muito obrigado.   
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Responsável pela Promoção de Investimento da Autoridade Geral para o 
Investimento e Free Zones do Egipto 
Exmo. Senhor Dr. Mohamed Youssef 

 

Em Nome de Deus O Clemente, O Misericordioso. 

 
Boa tarde a todos. 
 

Vou fazer uma breve apresentação sobre o investimento no Egipto. Deixem-me dizer-vos que espero 

que no futuro, e todos os meus parceiros portugueses também, dos Países Árabes seja melhor que o 

do momento, que é duro, e, apesar da crise que se vive, esperamos um melhor futuro para os Países 

Árabes. Obrigado. 
 

O Egipto é o mercado mais promissor no Médio Oriente bem como no Norte de África: é uma porta 

de entrada para África e para o Médio Oriente. A localização do Egipto, no topo de África, bem como 

na área do Mediterrâneo e, claro, na área do Golfo, coloca-o no coração da região para os países 

europeus. Como localização estratégica, o maior mercado no Mundo Árabe é o país mais capaz no 

presente, entre os nossos países vizinhos, com um óptimo desempenho na segurança e na economia. 

Como o maior mercado no Mundo Árabe, o Egipto tem perto de 100 milhões de habitantes tendo 

grandes cidades como o Cairo, Alexandria, Port Said, Suez and Luxor. Quanto à estrutura do PIB, 

como podem ver aqui (mostrado um diapositivo), no sector mineiro temos várias fontes no território 

egípcio, cerca de 18% para as indústrias de produtos manufacturados, cerca de 16% na agricultura, 

as pescas têm um peso aproximado de 15%, o retalho é agora um dos nossos melhores sectores, com 

cerca de 11% depois o sector da construção, o financeiro e o turismo (um dos que está com maior 

desenvolvimento), tal como o imobiliário. 
 

Quanto às prioridades governamentais, estamos a reactivar a economia e a atrair investimento 

estrangeiro depois de duas revoluções efectivas em 2011 e 2013. O nosso investimento compreende 

15 mega-projectos com um valor de cerca de 100 mil milhões de libras para dinamizar a economia 

tais como o corredor do Canal do Suez, novas áreas agrícolas, uma nova rede de estradas e de 

caminhos-de-ferro. Mais à frente nesta apresentação exibiremos um filme sobre a abertura do Canal 

do Suez, onde se mostra as novas áreas agrícolas abrangidas com este investimento sendo cerca de 

um milhão de acres. Temos novas infra-estruturas nas áreas da segurança, educação, habitação, 

saúde, energia, agricultura e energias renováveis e outros recursos. 
 

Quanto aos investimentos em curso, para o Canal do Suez podemos anunciar que o investimento, 

feito por investidores egípcios, orçamentado em 69 milhões de libras egípcias, e que foi aplicado em 

oito dias úteis, e tal como o Presidente anunciou, este é o primeiro mega-projecto depois de 2013 e 

foi executado efectivamente num ano, ou seja, dentro do previsto. Na passada semana foi assinado 

um acordo entre a Rússia e o Egipto para uma central nuclear. Este é mais um dos mega-projectos 

ainda não concluídos. 
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Temos ainda a energia (um dos principais sectores), infra-estruturas, telecomunicações, transportes, 

saúde, educação e agricultura. Na energia, como anunciou o Dr. Dahlan, e no passado mês de 

Agosto, a maior exploração de gás – ENI, empresa italiana, e esperamos que este sector cubra 20% 

das necessidades energéticas em 2020, assim como esperamos ser um dos exportadores de gás nos 

próximos 15 anos. 
 

Esperamos que tenham empresas competitivas aqui em Portugal para cooperar neste campo com as 

empresas Árabes e Egípcias participando em todas as actividades do sector da saúde e da medicina. 

Construção: temos mega-projectos em auto-estradas, aeroportos, estradas, hospitais, centrais 

eléctricas, habitação, complexos turísticos e estações de tratamento de água. 
 

No âmbito do desenvolvimento do Canal do Suez teremos na região piscinas, zonas industriais, 

túneis, zonas residenciais, turísticas, de pesca, agrícolas, centros logísticos, produtos alimentares – 

uma oportunidade para os produtos portugueses – somos os maiores importadores de carne e aves, 

com certificação Halal, e estamos abertos a cooperar com empresas portuguesas e árabes nesta 

área, bem como para produtos agrícolas embalados: sumos, leite, snacks e carne e peixe congelado. 

A entrada no mercado Egípcio pode ser feita de quatro ou cinco formas: venda directa ao 

comerciante ou distribuidor, por concurso, participação em exposições, missões empresariais 

organizadas por empresas e franchising. 
 

Para as técnicas dos serviços da agricultura, cada preço é negociável no mercado egípcio, assim como 

a publicidade nos jornais, TV e cartazes de rua. 
 

Focando agora o sector real da economia Egípcia, que se concentra de momento na energia, no meio 

ambiente, no tratamento da água, na reciclagem (que é muito importante), no transporte, na 

construção, na agricultura, na saúde, na educação, em produtos alimentares, nos transportes, em 

edifícios mais rentáveis, no sector financeiro (banca) e no franchising. Estes são os exemplos do tipo 

de grandes empresas internacionais que trabalham no Egipto, recém-chegadas nos últimos quatro 

anos depois da revolução. Deixem-me também confirmar que uma das maiores empresas 

portuguesas, chamada Cimpor, está a investir na indústria do cimento, com fábrica em Alexandria – 

uma história de sucesso para Portugal. Em apenas 2-3 anos, eles transformaram e revenderam para 

as fábricas egípcias e, de seguida, para um grupo brasileiro, um dos maiores especialistas do sector. 

 

Focando agora os recém-chegados ao país, como a empresa americana General Motors, como a 

empresa coreana Samsung, como a Toyota, como a LG, assim como, a HSBC, a Coca-Cola e a outros 

novos investidores, aos quais agradeço. E espero que os portugueses venham também, depois desta 

história de sucesso, para o mercado egípcio, eles (Cimpor) revendem para o grupo brasileiro e esta é 

uma das histórias de sucesso com grandes lucros. Nós vamos voltar a este megaprojecto que está 

agora numa situação de investimento com a empresa brasileira, a maior fábrica de cimento no 

Egipto. 

 

Muito obrigado. Iremos agora visualizar um filme e ver como o Egipto construiu o novo corredor do 

Canal do Suez em doze meses exactos. [projecção de filme] 

 

Muito obrigado. Estou orgulhoso de representar o Egipto e espero o melhor para todos os Países 

Árabes. 
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Country Manager da Emirates Airlines 
Exmo. Senhor Dr. David Quito 

 
Boa tarde,  
 

Ilustres Convidados, Caros Participantes do 3º Fórum Luso-Árabe. 
 

A história da Emirates está intrinsecamente ligada com a história deste Fórum: foi em 2012 que a 

Emirates lançou a primeira rota Lisboa-Dubai e que aproximou os dois mundos, Portugal e o Dubai e 

os Emirados Árabes Unidos. Desde aí, participámos e somos parceiros do Fórum. Já é o terceiro ano 

que estamos a criar história em conjunto - e portanto desejo-vos o maior sucesso nos próximos anos 

e em muitos outros fóruns. 
 

Eu foquei a minha apresentação de hoje no ADN da Emirates e no nosso plano de expansão. Estamos 

a falar de criar pontes para o Mundo Árabe, do desenvolvimento de negócios e de potencial e acho 

que faz sentido porque Portugal também esta incluído no plano de expansão da Emirates.  
 

Penso que todos conhecem ou já viajaram na Emirates, e conhecem o nosso produto, conhecem o 

nosso plano de expansão mas o que está realmente no ADN da companhia. A nossa filosofia está 

intrinsecamente ligada ao crescimento do Dubai como destino turístico e de negócio. Ganhámos a 

Expo 2020, que já estamos a planear e que já estamos com uma série actividades, temos uma 

estratégia de turismo (e já foi falado durante este Fórum o que o Dubai significa a nível de segurança 

e crescimento). Todos conhecem ou têm uma imagem dos hotéis, das praias, da segurança, da parte 

histórica que também é o Dubai e a expansão da Emirates está intrinsecamente ligada a expansão do 

Dubai. Há outros factores, esta é a nossa ideia. É aquilo que nós queremos a nível de expansão, mas 

também depois há outros factores que não estão dependentes da Emirates, que são os 

macroeconómicos.  
 

Cada vez mais as pessoas procuram viajar, há realmente a necessidade das viagens aéreas, de 

encurtar distâncias a nível de empresas - como se costuma dizer em português, tempo é dinheiro e 

realmente os negócios hoje em dia tornam-se cada vez mais globais. Há também outros factores não 

tão positivos, como o combustível e a flutuação de preços, e, claro, sendo uma companhia aérea e 

necessitando de combustível, estamos sempre sujeitos a estas flutuações de mercado. 
 

A nível de mercado de outros sectores, há sempre novos players a entrar no mercado a nível da 

indústria da aviação comercial. Esta é uma indústria muito activa, há sempre novos players, novas 

rotas e há sempre mercados emissores com concorrência mais agressiva e novos mercados que 

também se abrem, o que estimula o mercado. De acordo com a nossa filosofia, com estes factores 

macroeconómicos e com o cenário que nós temos a nível de concorrência e de oportunidades, só nos 

resta um caminho, que é o caminho da inovação, e foi sempre esse o nosso caminho desde 1983. 

Estamos a celebrar 30 anos, somos uma companhia jovem e desde sempre soubemos que o Dubai 

seria um hub, o Dubai está a 8 horas de distância de dois terços da população mundial e sabíamos 

que o Dubai poderia ser um conector de pessoas e de carga.  
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Desta forma, como é que nós pensamos inovar? Com 27 novos aviões, quinze Airbus 380, que são a 

marca da Emirates, e temos 12 novos aviões encomendados Triple 7, que é o voo que opera 

diariamente para Lisboa.  

 

Vamos substituir estes novos aviões não só para abrir novas rotas mas também para substituir outros 

aviões iniciais que nós começámos a operar, portanto também é um trabalho de substituição. Vamos 

aumentar o nível de capacidade de lugares em 12%, para cerca de 378 lugares em média por voos, 

por causa dos Airbus 380 e a nível da Europa vamos crescer 16% este próximo ano que vai terminar 

até Março.  

 

O que é que nós já atingimos até agora? Abrimos 4 novos destinos, aumentámos as capacidades e 

fizemos 5 upgrades para Airbus 380 portanto até agora crescemos 17%. Até Março de 2016, que é o 

nosso ano financeiro, vamos receber 8 novos Airbus 380, 8 novos Boeing e vamos descontinuar os 

340, portanto dá em média 2 aviões novos por mês até Março. É este o nosso plano de crescimento, 

portanto, no total, e até ao final do ano financeiro, vamos crescer mais 10 aviões - vamos passar dos 

223 para 233 aviões.  

 

Quais foram os novos destinos? Aqueles quatro que eu mencionei: Benpasar, em Bali (voos directos 

do Dubai), Multan no Paquistão, no Irão Mashhad e Orlando nos Estados Unidos. Três novos destinos 

para Bali - agora com os recentes incidentes que aconteceram é um voo que está a ser analisado. A 

prioridade para a Emirates é sempre a segurança e portanto este destino que está a pensar-se ou 

estava prestes a ser lançado vai ter que ser agora considerado com certeza. Bolonha que acabou de 

ser lançado dia 3 de Novembro, e o Panamá que vai começar no dia 1 de Fevereiro. O Panamá tem 

uma particularidade: é o voo mais longo da aviação comercial, portanto, são cerca de 16 horas é o 

voo mais longo do planeta que liga Dubai ao Panamá. Falaram de zonas de comércio livre e o Panamá 

e o Dubai são exactamente pontos que fazem todo o sentido desta ligação aérea.  

 

São vários os destinos a que adicionámos frequências, casos para onde a Emirates já voa e que está a 

reforçar frequências como é o caso de Calcutá, Barcelona Cochim, India, Beirute, Seattle, Birmingham 

e Erbil. Portanto já voamos e vamos começar a aumentar frequências; frequências que vão ainda ser 

reforçadas, portanto Bagdad, Beirute, Boston e Erbil, Puket. E uma especial para nós, e aqui sim, é o 

ponto que devemos focar que é Lisboa, que vai ter um segundo voo diário da Emirates a partir dia 1 

de Janeiro 2016, este vai ser um voo operado por um 777-300 com capacidade para 386 lugares, 

portanto vamos manter a 1ª classe com 8 Lugares, a classe executiva com 42 e 310 lugares em classe 

económica. Este novo voo vai operar nocturno, vai sair de Lisboa às 9 horas da noite e chegar ao 

Dubai às 9 horas da manhã, o que permite combinar com as ligações e com o que nós chamamos 

wave, que são as ondas de ligação para outros destinos. Portanto, principalmente este voo, para 

além de todos os destinos que nós já actualmente ligamos com o voo actual, vai melhorar ligações 

para África, Índia Austrália e países do Golfo.  
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Um dos nossos ex -libris é o Airbus 380. Esta foi uma imagem (mostrando um diapositivo) de quando 

iniciámos a operação com o Airbus 380 para as Maurícias e também temos uma novidade a nível de 

Airbus 380: um dos factores que eu não mencionei no princípio é realmente ser um conector de 

pessoas, transportar e ligar e atravessar fronteiras e culturas, daí termos a necessidade de envolver ir 

ao encontro das necessidades dos nossos passageiros. Desta forma, a Emirates desenvolveu um 

produto com o seu avião ex-libris 380 em que foi retirada a primeira classe e foi convertido, este voo, 

para 58 lugares classe executiva e 557 lugares em classe económica o que perfaz por avião 615 

lugares. É o voo no mundo com maior capacidade portanto vai começar a entrar em serviço 

brevemente e portanto é um dos voos que realmente é também a marca da Emirates que é 

transportar passageiros, ligar culturas, ajudar nos negócios e realmente a nível de capacidade este 

voo vai ser fantástico.  

 

Os Airbus 380 que nós estamos a operar e que já fizemos o upgrade no avião de 777 Boeing para um 

380 é Perth, Gatwick, Milão, Nova Iorque, Dusseldorf, Madrid, Hong Kong e depois os destinos que 

ainda estão a ser planeados e que vão entrar em vigor proximamente ou que já entraram, como é o 

caso de Zurique e o caso daquele voo especial que eu falei de 615 lugares vai ser colocado 

Copenhaga, Banguecoque e Kuala Lumpur. Portanto, estes são os destinos em que vão ter realmente 

esta injecção de capacidade porque percebemos que há realmente a procura de mercados nestes 

segmentos específicos.  

 

Também há novidades: não só a Emirates é conhecida pelo seu produto fantástico de primeira classe 

que são as suites privadas ou pelo produto de executiva que é a cama lifeflat mas também a nível da 

classe económica. Temos muitos lugares em classe económica, como vimos, e também sentimos a 

necessidade de ir ao encontro dos nossos passageiros que viajam em classe económica. Desta forma 

todos os voos que estão a ser entregues agora já têm uma modificação a nível de conforto a bordo: 

não só os lugares são mais delgados, o que vai ocupar muito menos espaço ou seja resulta muito 

mais espaço para o passageiro, e depois vai ter uma televisão que vai passar de 10:6 para 13:3. Este 

ecrã ocupa praticamente a cadeira do lugar em frente, e portanto, vai ser um ecrã muito grande e 

realmente nota-se bastante a diferença, não é algo que seja imperceptível. É uma melhoria fantástica 

a nível de entretenimento a bordo. A Emirates ganhou vários prémios pelo seu entretenimento, que 

é o Ice. Temos mais de 2000 canais a bordo e portanto faz todo o sentido reforçarmos este tipo de 

produto também na classe económica. Já temos live tv em 31% da frota, já permitimos mensagens a 

bordo em 83% da frota, em 183 aviões, e já temos internet em 62% da frota. Cada vez mais nós 

queremos aumentar estes números e chegar aos 100% mas cada vez mais sentimos a necessidade de 

os nossos passageiros, sendo em lazer ou em negócios, estarem ligados ao mundo, mesmo quando 

estão a bordo de um avião para fazer negócios, para partilharem nas redes sociais. Cada vez mais vai 

haver esta necessidade dos passageiros, para que o tempo que estejam a bordo seja também um 

tempo útil, que possam comunicar, que possam trocar mensagens e partilhar a sua experiência 

também nas redes sociais. 

 

Sem mais demoras, Hello Lisbon! Obrigado. 
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NOTA DE FECHO DA SESSÃO III: 
Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 

 
Obrigada David. É sempre um privilégio ter a Emirates Airlines associada aos nossos Fóruns, e como 

Patrocinadores, sendo que muito mudou para melhor desde o Primeiro Fórum Económico Portugal-

Países Árabes. Gostaria igualmente de dar os parabéns à Emirates Airlines pelas suas conquistas. 

Obrigada. 

 

O turismo é a nova janela de oportunidade para um país que tem para oferecer elevada qualidade na 

hotelaria, restauração e serviços. Os Países Árabes adivinham-se como mercados emissores. Olhando 

para os objectivos deste painel, quisemos mostrar igualmente a capacidade de Portugal, e 

estabelecer um diálogo para atrair mais Turismo para Portugal.  

 

Portugal é hoje um país atractivo para o investimento imobiliário, tanto na área do Turismo, como no 

mercado de reabilitação urbana, como podemos constatar. 

 

A CCIAP agradece assim a todos os Oradores deste painel, que mostraram que existe efectivamente 

um grande espaço para a cooperação nestes sectores. 

 

Na nossa opinião, e como mostrado por exemplo, pelos voos directos diários entre o Dubai e Lisboa, 

operado pela Emirates Airlines, ou os voos directos operados pela Air Algerie, Royal Air Marroc, Tunis 

Air, Portugal está na Rota de muitos dos Países Árabes.  

 

Gostaríamos de oferecer uma pequena recordação pelo reconhecimento, aos nossos Oradores.  
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NOTA DE ABERTURA DA SESSÃO ENCERRAMENTO: 
Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-
Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 

  

  

 

Embaixadora do Reino de Marrocos  
Decana dos Embaixadores Árabes Acreditados em Portugal 
Sua Excelência Karima Benyaich 

  

  

 

Ex-Presidente da República Portuguesa 
Sua Excelência Doutor Jorge Sampaio 

  

  

 

Presidente da União Geral das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura 
dos Países Árabes 
Presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura da Mauritânia 
Conselheiro da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Sua Excelência Dr. Mohamedou Ould Mohamed Mahmoud 

  

  

 

NOTA DE FECHO DA SESSÃO ENCERRAMENTO: 
Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-
Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 
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NOTA DE ABERTURA DA SESSÃO ENCERRAMENTO: 
Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-
Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 

 
Estamos a chegar ao fim do nosso 3º Fórum Económico Portugal-Países Árabes. Sessão de 

encerramento: “Relações Árabe-Portuguesas: passado e futuro em comum”.   

 

As Relações Luso-Árabes foram sempre, e como frisado, excelentes. A herança que a Civilização 

Árabe deixou em Portugal, marca o nosso mundo contemporâneo. Observamo-la na culinária 

Portuguesa, na língua Portuguesa, na Arquitectura, e na cultura. Durante 38 anos a Câmara de 

Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa é a Instituição que serve todos os 22 Países da Liga dos 

Estados Árabes de forma igual. 

 

É para nós uma imensa honra e privilégio chamar ao palco:  

 

Embaixadora do Reino de Marrocos, Decana dos Embaixadores Árabes Acreditados em Portugal 

Sua Excelência Karima Benyaich 

  

Ex-Presidente da República Portuguesa 

Sua Excelência Doutor Jorge Sampaio 
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Embaixadora do Reino de Marrocos  
Decana dos Embaixadores Árabes Acreditados em Portugal 
Sua Excelência Karima Benyaich 

 
Em Nome de Deus O Clemente, O Misericordioso. 

 
Exmo. Senhor Presidente, Doutor Jorge Sampaio,  

 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Árabe,  

 
Exmo. Senhor Presidente da União Geral das Câmaras de Comércio e Indústria e Agricultura dos 

Países Árabes,  

 
Senhor Presidente da União das Câmaras de Comércio do Iraque, 

 
Suas Excelências, Senhoras e Senhores Embaixadores e Representantes dos Países Árabes 

 
Senhoras e Senhores Representantes das Federações e Câmaras de Comércio e Indústria Árabes e 

Portuguesas,  

 
Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 
É com o maior prazer que me dirijo hoje a V. Exas. por ocasião desta 3ª edição do Fórum Luso-Árabe 

e agradeço a todos os representantes dos Países Árabes e operadores económicos Portugueses aqui 

presentes, pela sua contribuição para este importante evento que hoje se realiza sob o signo de 

amizade e de aproximação. 

 

É para mim uma grande honra coincidir o encerramento deste Fórum com o Excelentíssimo Senhor 

Presidente Doutor Jorge Sampaio, uma ilustre figura com uma grande trajectória, tanto a nível de 

Portugal, como a nível internacional. E gostaria de destacar em particular, nestes momentos tão 

difíceis, nos quais precisamos de diálogo, entendimento e paz, o papel que desempenhou como Alto 

Representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações e o seu compromisso com a 

Plataforma Global de Assistência aos Estudantes Sírios.  

 

Gostaria de transmitir ao Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Árabe, Eng. Ângelo 

Correia, à Dra. Aida Bouabdellah e à sua equipa as minhas mais sinceras felicitações por terem 

conseguido organizar com enorme sucesso o desafio de reunir institucionais e o sector privado à 

volta de uma questão central que é a cooperação económica e comercial entre os Países Árabes e 

Portugal. O seu empenho pessoal e o seu compromisso, Senhor Presidente, reflectem um olhar 

visionário para com o Mundo Árabe, um espaço com uma grande diversidade e grandes 

potencialidades que oferecem numerosas oportunidades de negócios aos empresários portugueses. 

 

Gostaria de evocar aqui os legados históricos e o património cultural que Portugal tem com os nossos 

países, do Atlântico até ao Golfo Arábico, e que se traduzem por contribuições e influências 

recíprocas em diversos domínios, tais como a agricultura, a língua e a água.  
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Esta herança extraordinária explica o lugar que ocupa Portugal no Mundo Árabe e o seu papel de 

traço de união entre os Países Árabes, a Europa e o Mundo Lusófono, assim como na política 

estrangeira visionária e realista, baseada na moderação, na justiça, na abertura e no diálogo e que 

fazem de Portugal um parceiro de eleição. 
 

Hoje, mais do que nunca, este encontro é de suma importância. Num mundo confrontado com 

muitas ameaças e onde amálgamas rapidamente se produzem, um maior conhecimento contribui 

sem dúvida alguma para um maior entendimento e combate a todo o tipo de estereótipos, daí a 

importância deste Fórum a favor da aproximação.  
 

Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores, como ficou provado pelo sucesso das duas edições 

precedentes deste Fórum, surge esta que celebramos hoje para responder às crescentes expectativas 

por parte dos operadores económicos, tanto em Portugal como nos Países Árabes. Actualmente, o 

défice observado leva-nos a todos nós a redobrar os esforços para tirar proveito de uma conjuntura 

prometedora como a que vivemos hoje. No centro da dinâmica desejada, o empreendedorismo deve 

ocupar um lugar relevante; trata-se de procurar no seio deste clima de confiança mútua entre as 

comunidades de negócios dos Países Árabes e Portugal as trajectórias a tomar para serem 

estabelecidas relações económicas equilibradas e sustentáveis. Para isto, só uma visão clara e uma 

estratégia coerente poderão dar um sentido a qualquer medida de cooperação futura procurando 

parcerias win-win.  
 

Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores, o Mundo Árabe não é somente um mercado de mais 

de 400 milhões de consumidores. Trata-se de um conjunto geográfico que oferece uma situação 

singular pela sua centralidade e homogeneidade em diversos planos. O denominador comum entre 

os seus países são os princípios partilhados, o interesse comum numa união que representa a Liga 

Árabe, sob a égide da qual foi organizado o nosso Fórum de hoje. Este espaço que ambiciona afirma-

se como plataforma de partilha de boas práticas e de especialidades entre os operadores 

económicos árabes e os seus homólogos portugueses.  
 

É muito interessante notar com optimismo as sinergias que se estão a formar gradualmente no nosso 

Mundo Árabe, apesar das dificuldades do seu contexto político. O objectivo de nos dotarmos de uma 

visão comum visando a integração económica, uma ambição partilhada por todos, e continuar a 

animar as nossas vontades enquanto se tratar de responder a expectativas da população de toda a 

região.  
 

Estou certa que depois das dificuldades nasce a esperança. Apesar da conjuntura difícil que 

atravessam alguns dos países, a dinâmica desencadeada na região para sair da crise abre a 

perspectiva de um regresso em força das economias árabes na cena internacional. Este motivo deve 

desafiar os empresários e os homens de negócios portugueses a se lançarem na via da prospecção 

porque as tendências são promissoras. Estou confiante quanto às perspectivas: se a confiança é a 

palavra-chave de qualquer sucesso, como dizia Kenneth Arrow, co titulado Prémio Nobel da 

Economia em 1972, e cito: “a confiança é uma instituição invisível que rege o desenvolvimento 

económico”. Estou convicta de que Portugal é um parceiro de eleição para os Países Árabes dado o 

seu know-how conhecido e reconhecido e a sua experiência em diferentes sectores de ponta hoje 

aqui abordados, tais como as infra-estruturas, a construção, o agro-alimentar, o imobiliário e o 

turismo, que permitiram criar sinergias e complementaridades com os nossos diferentes países. 
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Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores, se me permitem abordar a cooperação económica 

entre Portugal e o meu país, Marrocos, que está a conhecer um reforço progressivo das suas 

relações, já que mais de 200 empresas portuguesas escolheram Marrocos para se instalar e 1210 

para exportar, convertendo-se assim no primeiro destino das exportações portuguesas para o 

Mundo Árabe e o primeiro importador, salvo para os produtos de petróleo e de gás, e isso graças à 

determinação e à confiança dos homens de negócios, mas também pelas reformas profundas levadas 

a cabo por Marrocos, sob a liderança de Sua Majestade o Rei Mohammed VI, que reforçou ainda 

mais a abertura da sua economia multiplicando os acordos de comércio livre, tanto a nível bilateral 

como multilateral, inserindo-se assim no mapa de comércio livre com 55 países. Marrocos 

comprometeu-se igualmente com estratégias de desenvolvimento económico sectoriais a largo 

prazo, tais como a agricultura, energias renováveis, indústria, novas tecnologias, serviços, etc., 

dotando-se de uma grande plataforma de infra-estruturas, assim como desenvolveu um quadro de 

iniciativas de protecção de apoio ao investimento. 

 

Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores, Marrocos regozija-se por fazer parte de abordagens 

participativas, sempre que se trate de destacar as potencialidades dos Países Árabes e felicita-se por 

qualquer iniciativa que seja a favor do seu respectivo desenvolvimento sustentável. O seu objectivo 

final é contribuir para clarificar o alcance de uma visão comum e de uma estratégia integrada 

capazes de fazer valer, longe de qualquer perda, as potencialidades de uma região que contém 

riquezas naturais, mas também humanas. Na minha qualidade de Decana dos Embaixadores Árabes 

Acreditados em Lisboa, gostaria de vos transmitir o quanto as expectativas dos meus colegas são 

grandes, na sua qualidade de representantes dos seus países respectivos, fixando-se no objectivo de 

ver este Fórum dar um impulso real à cooperação Árabe-Portuguesa. 

 

Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores, desejando todo o sucesso para os trabalhos desta 3ª 

edição do Fórum Económico Luso-Árabe, reitero uma vez mais os meus agradecimentos aos 

organizadores pela sua preciosa mobilização, que reflecte a qualidade das relações Luso-Árabes. 

 

Muito obrigada.  
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Ex-Presidente da República Portuguesa 
Sua Excelência Doutor Jorge Sampaio 

 
Suas Excelências, 
 
Estimados Convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
 

Boa tarde a todos. 
 

Estou maravilhado por estar convosco neste dia e deixem-me felicitar todos os que estão envolvidos 

na realização deste Fórum e agradecer o convite que me foi feito para vos falar nesta sessão de 

encerramento. 
 

Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores, todos sabem, creio, o apreço que sempre tive e 

mantenho pelo estreitamento das relações luso-árabes. Hoje é minha convicção de que o 

relacionamento luso-árabe encerra um imenso potencial que urge explorar e que resulta, não tanto 

pelas suas relações acerca do passado mas sobretudo de uma certa visão estratégica do futuro e da 

necessidade de colocar o presente ao serviço da construção de uma teia de relacionamentos e 

cooperação mutuamente benéfica. 
 

Sempre tive a convicção, e hoje mais do que nunca, que as dificuldades presentes corroboram este 

entendimento, de que só com mais diálogo e mais cooperação é que conseguiremos aproximar os 

povos das duas margens do Mediterrâneo, fomentar intercâmbios e construir uma zona comum de 

paz e prosperidade. 
 

Tendo em vista os conflitos hoje em curso, as desconfianças mútuas e os desafios que todos 

enfrentamos, económicos, energéticos, políticos, sociais, culturais e religiosos, poderá parecer 

música celestial o que acabo de dizer. No entanto, tenho para mim certo que, se enveredarmos pela 

via dos afrontamentos, da suspeição e do isolamento não resolveremos um único dos nossos 

problemas actuais, antes os agravaremos e multiplicaremos ainda mais. 
 

Não vale a pena repetir que vivemos na era da comunicação universal, se depois, quando olhamos o 

quotidiano e pensamos o futuro, nos esquecemos que vivemos num mundo globalizado, sempre 

mais interdependente, onde nada está desligado de nada e em que tudo se repercute de uma forma 

ou de outra em tudo.  
 

As actividades económicas, intercâmbios comerciais, a internacionalização das empresas são os 

primeiros a espelharem esta realidade, a reflectir os problemas quando estes surgem e a propagar 

crises logo que estas emergem. Isto para não falar das guerras e das catástrofes naturais que 

nomeadamente colocam em sobressalto as sociedades e naturalmente também as trocas comerciais 

e os mercados. 
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Por isso, Minhas Senhoras e Meus senhores, não posso deixar de mencionar perante esta audiência 

vasta, e sobretudo importante, de empresários árabes e portugueses, o quanto me parece que 

devem usar do vosso poder de influência e da capacidade de interlocução junto das vossas 

autoridades para que sejam feitos esforços concertados para pôr cobro à instabilidade que mina as 

nossas sociedades, em especial, é necessário reconhecê-lo, no Médio Oriente e no Magrebe, para 

reforçar a segurança, para construir sociedades mais justas, plurais, tolerantes e coesas.  

 

Não podemos mais ignorar a crise que grassa no seio das nossas sociedades, que é política, que é 

social, que é cultural e que é religiosa. Não podemos mais ignorar que a comunidade internacional 

tem falhado na sua missão de resolução pacífica e de mediação de conflitos. 
 

Atravessamos tempos muito complexos. Observando o mundo em redor são muitas as razões que 

aconselham circunspecção e são numerosos os factos que fomentam o desânimo e mesmo a 

consternação. Na verdade, incapaz de gerir bem a inédita complexidade da presente globalização, o 

séc. XXI começou mal, carregando já nestes seus primeiros anos um cortejo de indescritíveis 

violências, situações de terror múltiplo geograficamente disperso, crises económicas e financeiras 

demolidoras do desejável progresso social, com preocupantes efeitos numa grande descredibilização 

da acção política quer seja no plano nacional quer no da concertação internacional. 
 

É difícil, por tudo isto, ser optimista quando na realidade nos interpela revelando um tempo de 

conflitos e de persistentes violações dos direitos humanos e de intoleráveis assimetrias da riqueza e 

no acesso aos bens públicos que depois se projectam no desenho de uma penosa geografia mundial 

de doenças, epidemias e exclusões. Ou na insistência de ataques sectários do Iraque à Síria, à Líbia, 

Iémen e tantos outros lugares. 
 

Assistimos hoje a perversas destruições das memórias históricas que constituíam até agora um 

acervo intocável do património da humanidade. Presenciamos o alastrar de perigosos 

fundamentalismos que julgávamos já sepultados pelo progresso comum. 
 

Neste Milénio, gerador de tantas expectativas, convivemos com a vergonhosa tragédia dos 

refugiados e migrantes que procuram na Europa uma alternativa à morte, à perseguição, à violência 

ou à fome.  
 

Assistimos também ao ressurgimento da ameaça terrorista. Os abomináveis e bárbaros ataques da 

semana passada em França ou no Líbano, ou a explosão de um avião russo, em Bamako ou no Norte 

da Nigéria ou em tantas outras zonas do mundo em que o quotidiano de populações inteiras tem 

sido marcado pelo terror, pela violência e a destruição, não nos podem deixar de interpelar.  
 

O extremismo, o fanatismo, a violência armada organizada e o terrorismo sobre todas as suas formas 

têm que ser combatidos nos vários planos e nas várias dimensões que encerram. Este é um desafio 

de grande complexidade que não pode ser mais nem ignorado nem adiado até porque está hoje 

claro que a inacção não é só negligência mas redunda em cumplicidade. 
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A resposta a este desafio tem que comportar várias dimensões e não pode ser ditada pela emoção 

nem pelo propósito de vingança. A revolta e indignação, as manifestações de repúdio e condenação 

têm o seu lugar em tempo próprio quando a barbárie ameaça o nosso dia-a-dia, mas a resposta 

necessária é política e exige recuo e concertação. A resposta tem que se basear numa visão 

estratégica com objectivos a curto, médio e longo prazo cuja realização requer medidas de natureza 

diversa bem como um leque extenso de políticas públicas. 
 

A meu ver a resposta tem que combinar o plano nacional, europeu e internacional e não pode ficar 

refém de considerações imediatistas e cálculos de curto prazo.  

 

Nós, Europeus, temos que reflectir sobre o mal-estar social que alastra no coração das nossas 

sociedades. No que respeita aos actos de terrorismo na Europa não esqueçamos que foram quase, 

ou mesmo, todos perpetrados por cidadãos europeus. Cidadãos sim, quase todos eles com uma 

história pessoal ou familiar de migrações. Cidadãos sim, todos com uma história de radicalização de 

inspiração religiosa.  

 

O filósofo alemão Habermas falava recentemente, numa entrevista, de desenraizamento. É uma 

pista a explorar mas não podemos ignorar que estamos a produzir bolsas de exclusão e de 

desintegrados no seio dos nossos territórios e que se tal está a acontecer é porque estamos a falhar 

em alguma coisa – na escola, sem dúvida, pois esta deveria ser o lugar por excelência da socialização 

e integração dos cidadãos; nas Câmaras ou Autarquias, que sendo o nível do poder mais próximo dos 

cidadãos deveriam assegurar a boa governação e a diversidade cultural no seu sentido mais amplo 

através de políticas públicas fortes e apropriadas, dar o alerta e fazer o acompanhamento precoce de 

situações de risco; e no plano do pluralismo religioso que cabe aos nossos Estados democráticos 

reforçar.  

 

A crise que atravessamos é mais vasta e envolve a componente forte de política externa para além 

dos aspectos da defesa e segurança. Não basta criar uma coligação militar para erradicar o Daesh, o 

pretenso Estado Islâmico, para se combater o terrorismo. É preciso ir à raiz e ter a coragem para 

resolver o nó complexo de problemas que são quase todos de natureza política.  

 

É necessário também que os próprios Estados, que neste momento se afrontam no seio do Islão, 

bem como as comunidades muçulmanas no geral, se mobilizem e produzam as reformas necessárias 

que não parecem ser adiáveis por muito mais tempo. Ninguém poderá fazer este trabalho em seu 

nome. Terão que ser os próprios Estados Árabes. Quanto mais tempo adiarem, maiores serão as 

facturas e o potencial de tensão e conflito que afectará as suas sociedades do interior. Por mim 

tenho claro que o que está em jogo hoje é verdadeiramente a capacidade de diálogo, o valor da 

tolerância, o pluralismo e o respeito pelos direitos humanos como fundamento das relações pacíficas 

entre os povos e no seio das nossas sociedades.  

 

Sempre tive uma visão pragmática da realidade e prefiro uma abordagem gradual e modesta dos 

problemas a declarações pomposas e tonitruantes de que nada na realidade resulta.  

 

 
 



111 

 

SESSÃO DE ENCERRAMENTO  

“RELAÇÕES ÁRABE-PORTUGUESAS: PASSADO E FUTURO EM COMUM” 

 

Em relação ao relacionamento euro-mediterrânico, não é de hoje pois sempre achei, que as 

complementaridades são tantas que bastaria identifica-las e sobre elas construir pontes. Pontes que 

permitam desenvolver um mundo de cooperação nos dois sentidos em pé de igualdade. O domínio 

do relacionamento económico e empresarial é, por excelência, aquele em que se pode avançar e 

mostrar o caminho, bem como produzir resultados no terreno. Resultados tangíveis e portanto 

inequívocos. 
 

Assim gostaria de deixar aqui um apelo forte a todos vós para que, além das barreiras e dificuldades 

não hesitem em desenvolver um relacionamento cooperativo estreito e em fazer com que possamos 

construir uma zona de aproximação entre os povos euro – árabes. Acredito na realização deste 

objectivo e que os parceiros luso-árabes estejam especialmente bem colocados para serem bem-

sucedidos. Primeiro por factores culturais. Depois porque somos salutarmente descomplexados em 

termos geoestratégicos e por último porque há complementaridades fortes de interesses que nos 

unem e que aliás sempre nos uniram.  

 

Há, no entanto, que criar mais alavancas e mais elos empresariais de ambos os lados que potenciem 

o desenvolvimento das relações empresariais luso-árabes.  
 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
 

A este respeito quero terminar mencionando um pequeno contributo. O contributo dos jovens 

diplomados Sírios que nós estamos, sob a minha égide, a formar em Portugal e que a Senhora 

Embaixadora de Marrocos referiu, e agradeço. Estes jovens, ao abrigo de um programa de bolsas de 

estudo de emergência, alguns dos quais começam agora a entrar no mercado de trabalho, e que se 

poderão tornar em extraordinários pólos ou elos de ligação euro-árabe.  

Gostaria de desafiar a Câmara de Comércio e Indústria Árabe Portuguesa, se me é permitido, a CCIAP 

precisamente a criar um programa especial ou bolsa de emprego para estes jovens altamente 

qualificados como têm demostrado ser nos últimos dois anos e que poderão ser eles próprios 

interfaces de mudança no incremento das relações luso-árabes, num objectivo que sem dúvida todos 

os presentes desejam.  
 

Desejo a todos as maiores felicidades e agradeço o convite que para mim foi uma honra.  

 

Muito Obrigado.  
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Presidente da União Geral das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura 
dos Países Árabes 
Presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura da Mauritânia 
Conselheiro da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
Sua Excelência Dr. Mohamedou Ould Mohamed Mahmoud 

 
Senhor Presidente, não poderíamos ter melhor conclusão para este dia do que esta última palestra, 

económica, cultural, política e diplomática, que muito nos honra.  

 

Falou-se desde os Emirados Árabes Unidos a Marrocos, passando pelo Egipto, e abordou-se o estado 

de desenvolvimento e progresso considerável importante destes países. Ouvimos também com 

muita satisfação a Senhora Embaixadora de Marrocos.  

 

Gostaríamos de agradecer infinitamente pelas excelentes apresentações que aqui foram realizadas 

neste dia. 

 

Muito Obrigada. 
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NOTA DE FECHO DA SESSÃO ENCERRAMENTO: 
Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-
Portuguesa 
Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 

 
Excelência, é para nós uma grande honra e privilégio de o ter entre nós e a amável e valiosa 

cooperação presenteada à nossa Instituição ao longo dos anos. Muito obrigada pela colaboração e 

pelas amáveis palavras.  

 

A cooperação económica internacional e o entendimento das oportunidades existentes para ambas 

as partes (Árabe e Portuguesa), assim como os requisitos de acesso aos mercados, tentando derrubar 

barreiras ainda existentes para a internacionalização das empresas, foram alguns dos objectivos 

deste 3ª Fórum. 

 

Aproveito esta oportunidade para agradecer, uma vez mais, todas as Instituições que nos auxiliaram 

nestes objectivos. Aproveito, igualmente, para agradecer ao staff da CCIAP, ao nosso media partner, 

aos nossos tradutores e ao Sheraton Hotel, pelo acolhimento.  

 

Este Fórum foi a real mostra de algo que sustentamos na Câmara: o grande interesse existente entre 

ambos os lados. 

 

A CCIAP cria as plataformas, auxilia na identificação das estratégias, a fim de criar mecanismos que 

apoiam a integração económica, e hoje, contamos com uma das maiores delegações Árabes em 

Portugal de todos os tempos. Aumentámos em cerca de 40% a presença das Empresas Portuguesas, 

e organizámos este Fórum com um propósito: ajudar as empresas de ambos os lados em 

encontrarem formas de cooperação, assim como também apoiá-las na sua internacionalização. 

 

Continuaremos os nossos trabalhos amanhã às 8:30 da manhã.  

 

Hoje celebramos os 38 anos da CCIAP num Jantar de Gala presidido por Sua Excelência o Doutor 

Jorge Sampaio, Ex-Presidente da República Portuguesa.  

 

A Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa é uma Instituição que tem servido os Países 

Árabes e Portugal no fortalecimento das relações económicas bilaterais, comerciais, industriais e 

culturais, fundada por Sua Excelência Allaoua Karim Bouabdellah, que não poupou esforços em 

tornar este Fórum uma realidade, sendo o seu contributo da máxima importância para a CCIAP. 

 

Foi um grande prazer e uma grande honra poder coordenar este Fórum.  

E mais uma vez muito obrigada pela Vossa presença.  
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O primeiro dia de trabalhos do 3º Fórum Económico Portugal-Países Árabes terminou com um Jantar 

de Gala para a Comemoração do 38.º Aniversário da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-

Portuguesa, no Sheraton Lisboa Hotel & Spa. Presidido pelo Ex-Presidente da República Portuguesa, 

Sua Excelência Doutor Jorge Sampaio, o Jantar contou com a presença de cerca de 300 convidados, 

entre sócios, empresas participantes, Autoridades Árabes e Portuguesas, parceiros e amigos. 

 

Esta presença recorde no Fórum reconhece uma vez mais o papel da CCIAP enquanto entidade 

promotora, no apoio à internacionalização das empresas Árabes e Portuguesas e também no 

estreitamento das relações entre os Países Árabes e Portugal.  
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NOTA DE ABERTURA DO JANTAR DE GALA 

Secretária-Geral & CEO da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 

Exma. Senhora Dra. Aida Bouabdellah 

 

Sua Excelência Ex-Presidente da República Portuguesa, 

Suas Excelências os Embaixadores Árabes, 

Sua Excelência o Presidente da União Geral das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura dos 

Países Árabes, 

Suas Excelências os Presidentes das Federações das Câmaras de Comércio e Indústria Árabes, 

Suas Excelências os Presidentes das Câmaras de Comércio e Indústria Árabes, 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa,  

Digníssimos Convidados, 
 

Senhoras e Senhores, 
 

Gostaria, em primeiro lugar, de dar as boas vindas a todos os nossos sócios, parceiros, amigos, ao 

Jantar de Gala da CCIAP, para comemorar o 38º aniversário da Câmara de Comércio e Indústria 

Árabe-Portuguesa, presidido por Sua Excelência o Doutor Jorge Sampaio, Ex-Presidente da República 

Portuguesa. 
 

Há dois anos atrás, tive o privilégio de ter sido nomeada Secretária-Geral & CEO da CCIAP, pela União 

Geral das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura dos Países Árabes e Liga dos Estados Árabes. 

Gostaria de realçar, uma vez mais, os meus profundos agradecimentos pelo voto de confiança. 
 

A CCIAP foi fundada, como todos sabem, por Sua Excelência o Eng. Allaoua Karim Bouabdellah. 

Desde o início, em 1977, criou esta Instituição que todos hoje conhecemos, e dirigiu-a. Trilhou um 

caminho único em Portugal seguindo sempre 3 grandes princípios: Honestidade, Trabalho Árduo e 

Coragem, algumas das qualidades que o caracterizam.  
 

A sua lealdade perante os 22 Países da Liga dos Estados Árabes e Portugal, perante as Instituições, 

Entidades e Empresas, fez com que fosse possível estarmos todos hoje aqui, e celebrar 38 anos de 

existência da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa. 
 

A seguir à família, a sua prioridade foi a Câmara, e não poderia estar aqui hoje sem expressar os 

nossos agradecimentos pelo seu Trabalho Árduo, a sua Honestidade, e Coragem. Muito obrigada. 

 

Ao Presidente da CCIAP, Eng. Ângelo Correia, obrigada pelo apoio e orientação. 
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Suas Excelências os Embaixadores Árabes acreditados em Portugal, que sempre apoiaram a 

CCIAP, estamos muito honrados e gratos pela Vossa cooperação.  

 

A todas as Instituições que cooperaram com a Câmara ao longo dos anos, às Federações das Câmaras 

de Comércio e Indústria Árabes, às Câmaras de Comércio Árabes, aos nossos Sócios, muito obrigada 

pela cooperação e apoio.  

 

A CCIAP existe com um propósito: auxiliar as Empresas, Sector Privado, Instituições, Entidades 

Árabes e Portuguesas no reforço das relações de cooperação económicas, comercias, industriais e 

culturais bilaterais.  

 

Gostaria de chamar o Presidente da CCIAP, Eng. Ângelo Correia. 

 

Desejamos a todos uma noite agradável. Muito Obrigado pela Vossa presença. 
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DISCURSO 

Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 

Exmo. Senhor Eng. Ângelo Correia 

 

Senhoras e Senhores, 

 

Estou muito feliz por estar aqui hoje na comemoração dos 38 anos de existência desta Câmara que 

representa algo único. É um privilégio estar aqui hoje. 

 

Eu sei e lembro-me dos dias difíceis que Portugal viveu nesta relação com o Mundo Árabe, em 1973, 

por exemplo, que vocês já não se devem recordar. Estávamos no boicote do petróleo no mundo 

Árabe, em 1973, no antigo regime. Nós cedemos a nossa base em Lages para os Americanos. Por 

causa da guerra em Israel, nós sofremos um boicote sem petróleo durante vários meses. Depois de 

1974, começámos o novo regime, felizmente foi diferente e desde que começou, o Eng. Karim 

Bouabdellah, num exercício difícil de mostrar aos nossos amigos do mundo Árabe que Portugal podia 

ser um parceiro fiável, que Portugal podia ser uma entidade fiável enquanto lidava com o Mundo 

Árabe, porque nós e Espanha éramos, provavelmente, os únicos Estados candidatos na Europa onde 

a presença, a influência do mundo Árabe era determinante, clara. Ele (Eng. Karim Bouabdellah) lutou, 

ele ganhou, e ele construiu a Câmara. A Câmara tem-se desenvolvido desde então e estamos já no 

terceiro evento. 

 

O que é que nós queremos? Nós queremos a mesma coisa que quisemos no ano passado, no ano 

anterior e nos anos anteriores: aumentar a taxa de crescimento das trocas comerciais entre Portugal 

e o Mundo Árabe, o que é excelente. Mas nós queremos mais, nós sempre quisemos algo mais. Algo 

que não é visível, que não é escrutinado em termos de racionalidade, ou em papéis e documentos, é 

mais e está por detrás disso. 

 

Nós sabemos que uma actividade comercial e o investimento requerem uma atitude prévia: 

confiança entre os dois parceiros. Nós podemos falar de figuras, nós podemos falar de dinheiro, nós 

podemos falar de muitas coisas, mas antes de mais, há dois seres humanos, duas pessoas - um 

Português, outro do Mundo Árabe - que têm de entender o valor desse relacionamento. 

 

Por isso, o nosso primeiro objectivo, por detrás dos ecrãs, por detrás das figuras, por detrás das 

estatísticas, foi o de tentar compreender o que vocês são e mostrar-vos o que nós somos. O que nós 

sempre quisemos é mostrar-nos a vós, Irmãos Árabes, e conhecer-vos e explicar ao nosso povo o que 

vocês são, porque vocês são nossos irmãos. 
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É por isso que hoje nós falamos em economia, de comércio e indústria. Somos uma Câmara de 

Comércio, não somos uma Câmara política; mas quando um assunto político surge, não temos 

dúvidas em dizer onde estamos e ao que nos propomos. Porquê? Porque por detrás das figuras há 

seres humanos, por detrás das figuras, das estatísticas, há pessoas que sofrem, e nós temos de estar 

com aqueles que sofrem e merecem a nossa compreensão, a nossa actividade, o nosso esforço. 

Trinta e oito anos não são apenas avaliados em termos de comércio externo ou de investimento, 

também são avaliados em conexão com os seres humanos e este é provavelmente o valor mais 

importante que nós mantemos. Tentem compreender o mundo diferente do nosso, que é tão 

importante como o nosso. É por isso que hoje estamos feliz por existir, estamos felizes por ser a 

Câmara de Comércio Árabe-Portuguesa, porque nós sabemos conectar as duas pontes, ligar as duas 

partes, ser uma ponte entre as duas partes, é uma parte da nossa natureza, é uma parte da nossa 

vontade e é uma parte do nosso passado, bem como será uma parte do nosso futuro. 

 

Isto é algo que nos pertence a todos, algo que vocês nos ajudaram e algo a que nunca vamos perder 

o apoio que temos, em Portugal, dos Embaixadores Árabes, dos investidores Árabes, das Câmaras 

Árabes, porque temos a mesma ideia em comum. 

 

O mundo é para todos. Temos de viver todos aqui, num mundo estável, protector e decente. O nosso 

objective é proteger estes valores para todos nós. 

 

Bem-vindos ao nosso dia. 

 

Obrigado. 
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DISCURSO 
Ex-Presidente da República Portuguesa 
Sua Excelência Doutor Jorge Sampaio 
 
Excelências, distintos Convidados, Senhoras e Senhores,  
 

As minhas palavras iniciais têm que expressar o meu profundo agradecimento pela vossa 

hospitalidade e pela possibilidade que me foi dada de vos dirigir algumas palavras na Sessão de 

Encerramento do 3º Fórum. 
 

38 anos é uma idade maravilhosa, mas dá algum trabalho chegar aqui e eu quero congratular todos 

aqueles que no passado e ao longo destes 38 anos – a continuidade é uma coisa difícil – conseguiram 

continuar a marcar presença e, desde o início, trabalharam para esta relação, que é uma relação 

única, da qual nós, portugueses, muito nos orgulhamos. 
 

Não estarei a pisar terreno perigoso se disser que, talvez na Europa, hoje em dia, Portugal é um país 

onde se pode estar, viver, fazer negócios e o grande passado de muitos séculos em que estamos 

juntos desempenha um papel, tal como o Eng. Ângelo Correia disse, de compreensão e confiança. 

Isto é absolutamente único e todos nós aqui presentes devemos estar muito orgulhosos em estar 

aqui hoje. 
 

A organização deste Fórum e a grande audiência que reuniu demonstra a importância dada ao 

desenvolvimento da cooperação luso-árabe, em particular as relações económicas. Espero 

sinceramente que este Fórum contribua para melhorar o nosso conhecimento mútuo acerca das 

nossas economias e crie oportunidades para os membros da comunidade empresarial. Como todos 

sabemos, grande parte da diplomacia actual é uma diplomacia económica e o aumento das trocas 

comerciais e dos investimentos é um meio sólido e essencial para promover as relações entre 

pessoas, para o de seu desenvolvimento e, claro, para o seu conhecimento mútuo.  
 

Tanto as vossas economias como a economia e as empresas portuguesas precisam de diversificar o 

destino das exportações e de procurar novas oportunidades. E espero que, de uma vez por todas, as 

indicações que temos de que esta duplicação teve lugar demonstram claramente que há muitas 

oportunidades em todo este encontro entre empresários árabes e portugueses e espero que das 

palavras se avance de forma permanente para a criação e o desenvolvimento de relações 

sustentadas, com a ajuda do aumento do conhecimento que temos de cada um de nós, 

especialmente nesta altura particular vivida pela política internacional e no facto de que uma relação 

se pode desenvolver entre os países do Mediterrâneo é essencial, considerando tudo o que sabemos. 
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Não ficarão surpreendidos que eu brinde à parceria entre os nossos países, os nossos negócios e as 
nossas empresas, para o desenvolvimento frutífero de laços de proximidade entre os nossos povos e 
às relações pacíficas entre as nossas sociedades. Isto é essencial no momento que atravessamos e é 
obviamente um ponto de esperança: todos sabemos que a paz é necessária, que relações 
económicas são vitais para consolidar a prosperidade, o bem-estar e o crescimento em geral, e eu 
espero que, quando regressarem e quando nos voltarmos a encontrar, todos nos lembremos deste 
encontro e das suas conclusões, que levaremos connosco para onde quer que vamos. 
 
Portanto, a única coisa que vos quero dizer é que aproveitem e que sejam felizes. Isso dar-nos-á um 
grande prazer. 
 
Muito obrigado.   
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24 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

Sendo o encontro de parcerias a médio e longo prazo um dos objectivos desta iniciativa, o III Fórum 

Económico Portugal-Países Árabes previu também um conjunto de reuniões bilaterais (B2B) 

destinado às empresas árabes e portuguesas inscritas. Estas reuniões bilaterais proporcionaram 

oportunidades de networking, complementaridade e diálogo entre as partes portuguesa e árabe, 

visando acima de tudo a promoção e o reforço das relações comerciais e empresariais.  

 

Estes encontros tiveram lugar no segundo dia do Fórum, 24 de Novembro, no Sheraton Hotel & SPA, 

em Lisboa, a partir das 9h00. Ao todo estiveram presentes cerca de 250 empresas árabes e 

portuguesas, dos sectores de actividade abrangidos nesta edição do Fórum: Turismo, Imobiliário, 

Agro-Alimentar e Construção, Obras Públicas & Infra-estruturas, e também de outros sectores de 

actividade, como as Energias, Tecnologias de Informação, Saúde, Banca, bem como Delegações 

Empresariais de vários Países Árabes. 

Tivemos ainda o prazer de contar com a cooperação e presença das várias Federações e Câmaras de 

Comércio e Indústria dos Países Árabes, Instituições e Autoridades de Investimento e 

Desenvolvimento dos Países Árabes, bem como de Entidades Portuguesas.  

Este segundo dia proporcionou às empresas e Instituições presentes, reunirem-se com vários 

parceiros numa plataforma de networking, complementaridade e diálogo bastante eficaz para o 

reforço das relações comerciais e empresariais. A CCIAP previamente elaborou agendas de reuniões 

para cada Empresa e Instituição, possibilitando o contacto com as duas realidades o que certamente 

gerou contrapartidas mútuas. 
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