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EGIPTO  

Designação oficial República Árabe do Egipto 
  

Sistema de governo República Presidencialista 
  

Capital Cairo 
  

Outras Cidades Importantes Alexandria, Assuã, Luxor, Sharm el-Sheikh 
  

Língua Oficial Árabe 
  

Ano da independência 1922 
  

Dia nacional 23 de Julho (1952) 
  

Fuso horário GMT+2 
  

Unidade monetária Libra Egípcia (EGP) | 1€ = 19,19 EGP  (Maio 2019)  
  

População (2017) 97.041.072 
  

Área 1.001.450 km² 
 
O Egipto é o mais populoso país da África e do Médio Oriente, sendo já a terceira maior economia do 

Mundo Árabe. Com mais de 90 milhões de habitantes, dos quais cerca de 40% são jovens, este país 

representa um mercado de consumidores em rápido crescimento, e é um dos maiores mercados do Médio 

Oriente.  

 

A força de trabalho Egípcia é a maior da região, com o país a ostentar uma longa reputação enquanto 

exportador de mão-de-obra qualificada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: General Authority For Investments, Egipto 

Situado no canto nordeste do continente africano, o Egipto é atravessado pelo rio Nilo, cujo vale é 

extremamente fértil e concentra a maior parte da actividade económica do país. Outrora mais concentrada, 

a economia Egípcia tem vindo a ser alvo de vários esforços de modernização, através de reformas legais, 

fiscais, administrativas e aduaneiras, sendo hoje uma economia diversificada, na qual a agricultura, a 

indústria, o retalho, o imobiliário, o turismo e outros sectores de serviços desempenham papéis de relevo. 

Paralelamente, o Egipto possui ainda um mercado de energia desenvolvido, o qual se baseia no carvão, 

petróleo, gás natural e hidroeléctricas.  



 

De referir ainda, neste contexto, a importância da receita fiscal 

afecta ao tráfego marítimo no Canal do Suez. 

 

Com efeito, a economia Egípcia é uma das economias mais 

diversificadas do Médio Oriente e Norte de África, 

encontrando, nesta diversidade, uma das suas principais forças. 

O crescimento económico é assim impulsionado por muitos 

sectores o que assegura perspectivas de crescimento a longo 

prazo. 

 

 

 
   Fonte: General Authority For Investments, Egipto 

 
 
O Egipto dispõe de uma infra-estrutura de base de classe mundial. O país possui 100% de cobertura móvel 

no seu território e banda larga nos centros urbanos. Existem 15 portos comerciais no território e a rede de 

aeroportos encontra-se em expansão (20 actualmente). Adicionalmente, a rede de estradas alcança hoje 

108.784 quilómetros, enquanto que a rede ferroviária é de 9.570 quilómetros. O Egipto é, igualmente, um 

fornecedor competitivo e fiável de energia, água e gás, o que juntamente com os seus abundantes recursos 

naturais, faz deste país o anfitrião ideal para actividades mineiras, industriais e agrícolas. 

 

A proximidade aos mercados globais é um dos factores estratégicos mais distintivos deste país. Tanto os 

mercados globais da Europa, Médio Oriente, África e Subcontinente Indiano são facilmente acessíveis a 

partir do Egipto. Por outro lado, esta é também uma importante vantagem competitiva, já que o país se 

encontra localizado nas rotas logísticas internacionais chave, tendo maior proximidade com os mercados 

Europeu e Norte-Americano que os outros principais exportadores, como sejam a Índia, a China e Filipinas. 

Paralelamente, o Canal do Suez é considerado a ligação mais curta entre o Este e o Oeste dada a sua 

localização sem paralelo. Cerca de 8% do transporte marítimo internacional atravessa o Canal do Suez 

anualmente, visto que os navios que transitam entre Este e Oeste por este canal poupam em distância, 

tempo e custos operacionais. 

Recentemente, uma revisão minuciosa das políticas de comércio e indústria impôs-se com o objectivo de 

actualizar as estratégias utilizadas pelo Ministério do Comércio e da Indústria. O intuito último foi o de 
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conceber e implementar planos que sustentem a promoção da indústria Egípcia e do comércio externo por 

forma a fazer face aos novos desafios e aproveitar as novas oportunidades. Estes planos encontram-se 

integrados, igualmente, na Egypt’s Vision 2030, beneficiando do apoio do Presidente e do Parlamento 

Egípcios. 

 

O Governo do Egipto está, de igual forma, a efectivar reformas ousadas para alcançar as metas 

preconizadas pelo Grupo Banco Mundial respeitantes à promoção da prosperidade partilhada.  

 

Estas reformas têm vindo a ajudar a estabilizar a economia. No ano de 2018, o PIB real cresceu 5,3%, em 

comparação com uma média de 4,3% nos três anos anteriores. Essa recuperação do crescimento tem sido 

impulsionada por investimentos públicos, pelo consumo privado e exportações de bens e serviços. Embora 

ainda alta, a inflação começou a diminuir nos últimos 18 meses, desacelerando de um recorde de 33% em 

meados de 2017 para 12,7% em Janeiro de 2019. O impacto positivo das reformas macroeconómicas 

melhorou significativamente a posição externa do Egipto. O défice em conta corrente diminuiu para 2,4% do 

PIB no ano fiscal de 2018, abaixo dos 6,0% no ano anterior, impulsionado principalmente por fortes 

remessas de capital e pela recuperação do turismo.  

 

Reformas fiscais importantes, tanto do lado da despesa como da receita, levaram a um declínio gradual do 

défice fiscal, tendo o défice fiscal global diminuído três pontos percentuais, nos últimos três anos, cifrando-

se em 9,7% do PIB em 2018. 

 

No seguimento do exposto, a Estratégia de Desenvolvimento do Comércio e Indústria assenta em cinco 

pilares base:  
 

OS 5 PILARES DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

 

DESENVOLVIMENTO 
INDUSTRIAL 

 
DESENVOLVIMENTO DE 

MICRO, PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS 

 
DESENVOLVIMENTO 
DAS EXPORTAÇÕES 

 

DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO TÉCNICA E 
VOCACIONAL 

 
DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL E DE 

GOVERNANÇA 

Fonte: Ministério do Comércio e Indústria Egípcio 

 
Através de variadas iniciativas, esta estratégia visa criar um clima de negócios propício e apropriado ao 

fortalecimento da economia nacional mediante o desenvolvimento do sector privado, com particular 

enfoque nas micro, pequenas e médias empresas e a sua integração nas cadeias de valor locais e globais, 

ligando assim estas empresas às mais importantes entidades económicas. Esta abordagem, a qual encerra 

ainda o desenvolvimento do clima de negócios mediante reformas ao nível legislativo, processual e 

institucional, tornará a economia Egípcia mais forte e mais capaz de fazer face às mudanças do clima global, 

assegurando a sua estabilidade e crescimento equilibrado. 

 
A presente estratégia tem como principais objectivos: 

o O crescimento da indústria em 8% ao ano; 

o O aumento da contribuição da indústria para o PIB nacional de 18% para 21%; 

o O aumento da contribuição das micro, pequenas e médias empresas para o PIB nacional; 

o A criação de 3 milhões de oportunidades de emprego; 

o O desenvolvimento institucional. 

 
 

 



 

O Egipto é hoje um atractivo destino de investimento, no qual se podem destacar, entre outros, os factores 

que se seguem. 
 

Uma das mais preponderantes mais-valias deste país é a sua localização estratégica, a qual encerra o Canal 

do Suez e possibilita fácil acesso aos mercados do Mediterrâneo, Médio Oriente e África. 
 

A força de trabalho no Egipto é a maior na região, estando a decorrer um programa nacional de formação 

industrial através de universidades de classe mundial, no sentido de dar resposta ao aumento da procura 

doméstica de mão-de-obra qualificada e do número de jovens que procura novas oportunidades de 

emprego. 
 

O Egipto emergiu como um grande mercado consumidor na região, sendo disso reflexo a chegada de 

dezenas de marcas globais e a forte expansão das vendas no retalho nos últimos anos. Esta tendência está 

ainda em evolução em virtude do aumento populacional. 

 

O país possui infra-estruturas bem desenvolvidas: três redes de telecomunicações independentes, que 

cobrem quase 100% das áreas habitadas do país, 15 portos comerciais, redes rodoviárias e ferroviárias bem 

estabelecidas, e ainda, uma sólida rede de energia, água e gás, a preços competitivos. 

 

O Egipto possui ainda uma abundância de recursos naturais que podem facilmente responder às 

necessidades das actividades agrícolas, industriais e mineiras, para além de recursos energéticos 

abrangentes que oferecem janelas de oportunidades em vários sectores. 

 

O clima de investimento reformista materializa-se em várias iniciativas para optimizar o clima de negócios e 

atrair investimento externo, nomeadamente, no regime tributário competitivo. Os impostos sobre as 

empresas totalizam apenas 22,5%. O recém-revisto código tributário do país foi simplificado. Por outro lado, 

os direitos de exportação variam entre 5% a 25% e os direitos de importação vão de 2% a 32%. 

 

Paralelamente, o clima de negócios é deveras beneficiado pelo apelo governamental e incentivo ao 

investimento estrangeiro, sendo que a legislação afecta a este último permite a possibilidade de repatriação 

de lucros e dividendos, também pela liberdade de escolha da actividade de investimento e do formato legal 

da empresa, já para não falar dos inúmeros benefícios e incentivos que as zonas francas existentes no país 

oferecem. Tudo isto a par de uma estratégia agressiva de investimento em infra-estruturas públicas.  

 

RELAÇÕES BILATERAIS  
 
 

ESTATÍSTICAS COMERCIAIS ENTRE PORTUGAL E EGIPTO 

Exportações (€) Importações (€) 

 
2017 2018 Var% 2017 2018 Var% 

119.602.967 133.621.844 11,72% 98.831.906 94.002.155 -4,89% 

 

BALANÇA COMERCIAL ENTRE PORTUGAL E EGIPTO 

 2017 2018 

 Exportações (€) Importações (€) Exportações (€) Importações (€) 

Balança Comercial 
 119.602.967 98.831.906 133.621.844 94.002.155 

20.771.061 39.619.689 



 

 
 

 
 

Para mais informações, não hesite em contactar-nos directamente | Telf.: 213 108 100 | E: info@cciap.pt| 

F.: 213 108 109 | WWW.CCIAP.PT 

 

 

Contamos consigo em mais esta Missão Económica! 

 

Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa, há 42 anos o seu parceiro no Mundo Árabe! 

BALANÇA COMERCIAL POR PRODUTOS ENTRE PORTUGAL E O EGIPTO 2018 

EXPORTAÇÕES | PRODUTOS € % 

   

Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para reciclar 74.028.938 55% 

Produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas 19.454.675 15% 

Produtos minerais  10.032.577 8% 

Máquinas e aparelhos, material eléctrico, e suas partes 8.028.718 6% 

Metais comuns e suas obras 5.512.429 4% 

Outros produtos 16.564.507 12% 

TOTAL  133.621.844 100% 
   

IMPORTAÇÕES | PRODUTOS € % 

Peles, couros, peles c/ pêlo e obras destas matérias; artigos de viagem, bolsas e artefactos 
semelhantes; obras de tripa 

20.546.546 22% 

Produtos minerais 19.737.567 21% 

Metais comuns e suas obras 14.513.378 15% 

Matérias têxteis e suas obras 13.725.809 15% 

Plástico e suas obras; borracha e suas obras 13.255.330 14% 

Outros produtos 12.223.525 13% 

TOTAL 94.002.155 100% 

mailto:info@cciap.pt
http://www.cciap.pt/

