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A Argélia terá em funcionamento a sua 1ª central 
solar térmica em 2016, situada em El Oued, 650 km 
a sul de Argel e, este projecto será alavancado pelo 
grupo público Argelino, Sonelgaz.

Segundo o Presidente Director Geral do Grupo 
Sonelgaz, Nourrdine Boutarfa, esta central solar 
térmica, que entrará em funcionamento no final de 
2016 em El Oued terá uma capacidade máxima de 
produção de 150 Mw.

No seu programa das energias renováveis, a Sonelgaz 
prevê a realização de 67 projectos.

No Âmbito do seu programa para o desenvolvimento 
das energias renováveis, a empresa Sonelgaz 
prevê a realização de 67 projectos de produção 
de energia eléctrica a partir de fontes renováveis, 
nomeadamente 27 centrais fotovoltaicas, 27 centrais 
híbridas, 6 centrais solares térmicas e 7 centrais 
eólicas.

As maiores centrais energéticas que a Argélia irá 
construir serão de tipo solar térmico, estando prevista 
a sua implantação na zona sul do país, concretamente 
nas prefeituras de El Oued e de Bechar, tendo a maior 
central uma capacidade de 400Mw unicamente no 
que diz respeito à energia solar.

A Argélia espera investir cerca de 60 mil milhões 
de dólares para gerar uma produção energética 

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

As datas e eventos referidos são suscetíveis a alterações 
por motivos externos à CCIAP.

Missão Empresarial aos 
Emirados Árabes Unidos
25 FEVEREIRO a 01 MARÇO

Os Emiratos Árabes Unidos, destacam-
se pela ampla e rápida prosperidade 
económica e social, posicionando-
se entre as 10 nações mais ricas do 
mundo, com um elevado PIB per capita 
e uma economia aberta, oferecendo 
grandes potencialidades às exportações 
portuguesas.

No intuito de promover e desenvolver uma 
cooperação mutuamente proveitosa entre 
empresários portugueses e empresários 
dos emirados, a Câmara de Comércio e 
Indústria Árabe Portuguesa (CCIAP) irá 
realizar entre os dias 25 de Fevereiro e 1 de 
Março de 2012, uma Missão Empresarial 
aos Emiratos Árabes Unidos, mais 
concretamente às cidades de Abu Dhabi e 
Dubai.

EVENTOS CCIAP 2012

ARGÉLIA: A PRIMEIRA CENTRAL SOLAR 
TÉRMICA PREVISTA PARA 2016
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de 12.000 Mw de electricidade até 2030, 
ultrapassando em 40% as suas necessidade 
à data. Até 2020 o país alocará 15 mil milhões 
de dólares na transição da energia fóssil para a 
energia renovável.

Relativamente à exportação de electricidade 
proveniente da Argélia e com destino 
ao mercado europeu, o grupo Sonelgaz 
necessitará de apoio para a operacionalização 
desta exportação, sendo ainda necessário 
construir todas as infra-estruturas de transporte 
inerentes.

A empresa “Qatar Railwais Company” 
está a desenvolver um projecto nacional de 
caminhos-de-ferro no valor de 37 biliões de 
dólares, estando prevista a concessão de seis 
contratos até Abril de 2012. Estas concessões 
incluem quatro túneis, avaliados em 3 biliões de 
dólares, bem como dois projectos nas estações 
de Msheireb e “Education City”, estimados num 
valor de 1 bilião de dólares cada.

Segundo Geoff Mee, CEO da Qatar Railwais 
Company, a candidatura do país aos jogos 
Olímpicos de 2012, acelerou o processo de 
execução das obras, no intuito de ter toda a rede 
de metro operacional, no caso de a candidatura 
ser bem-sucedida.

Estando o país a preparar-se para receber os 
Jogos Olímpicos de 2020, prevê-se a conclusão 
do projecto do Metro de Doha, 18 meses antes 
do que fora previamente estabelecido. Também 
foi alterado o planeamento da execução do 
projecto, estando prevista a fase 1A.

Ainda a este respeito, a Argélia inaugurou em 
Julho de 2011 a sua primeira central eléctrica 
híbrida (solar e gás), situada na região de 
Hassi R’mel, projecto pioneiro deste género no 
mundo e, com uma capacidade de produção de 
150 Mw, 120 Mw a partir de gás e 30 Mw a partir 
de energia solar, tendo um custo aproximado 
de 350 milhões de dólares._

Fonte: www.dna-algerie.com, 23 de Janeiro de 2012

PROJECTOS DA REDE DE METRO DE DOHA
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O ministro da Economia Álvaro Santos 
Pereira, em entrevista ao jornal Económico, 
anunciou o interesse da Argélia em avançar 
com uma série de benefícios fiscais às empresas 
nacionais. 

As empresas portuguesas que queiram investir 
na Argélia deverão ter benefícios fiscais e 
condições de financiamento a taxas de juro 
bastante atractivas, disse hoje, em declarações 
por telefone ao Económico, o ministro da 
Economia e Emprego Álvaro Santos Pereira.

Em meados de Março será a vez de uma 
delegação argelina visitar Portugal, para uma 
segunda reunião do grupo de trabalho luso-
argelino e para dois novos encontros com o 
ministro da Indústria e o ministro dos Correios 
e Comunicações daquele país. O ministro 
concluiu: “O saldo foi positivo, estamos a fechar 
protocolos nas mais variadas áreas e queremos 
garantir boas condições para as empresas 
portuguesas”._

Fonte: Económico online

 20/2/2012

A Autoridade Portuária do Kuwait registou 
um aumento de 23.015 milhões de toneladas 
no tráfego marítimo nos últimos nove 
meses de 2011, sobretudo entre o início de 
Abril e final de Dezembro, significando um 
aumento de 15,9% desde 2010, declarou 
esta manhã o director da autoridade dos 
assuntos financeiros, Sr. Hussein Al-Hafith. 
O mesmo acrescentou que houve um ligeiro 
decréscimo no número de navios atracados, 
uma queda de 4,8%, com 1833 navios a 
carregar e a descarregar mercadorias nos 
portos marítimos kuwaitianos em 2011, 
comparativamente com 1745 navios 
verificados em 2010. O volume de entrada 
de bens transaccionados estima-se na ordem 
de 19,595 milhões de ton., um acréscimo de 
21%, comparativamente com 16,197 de ton. 
. Verificou-se um aumento da entrada e saída 
de contentores, em igual período, com o 
total de 628.568 face a 619.523 contentores, 
o que traduz uma diferença positiva de  9045 
contentores. Existiu também um notável 
aumento na entrada de mercadorias, 
nomeadamente de tubos, cimento e 
carregamentos._

Fonte: KUNA – Kuwait News Agency

A 1ª fase do projecto tem como objectivo a 
construção de 4 tuneis, incluindo as estações 
de Msheireb e “Education City”, com ligação 
ao Aeroporto de Nova Doha e à área urbana 
de Lusail, estando prevista a sua conclusão 
em 2019. A 2ª fase do projecto engloba o 
alargamento da rede de metro a Al Wakrah e 
Al Khor, ligando todos os estádios construídos 
para o Campeonato Mundial de Futebol de 
2022._

Fonte: Rail Industry Meetings - Lille Grand Palais, France.

EMPRESAS  NACIONAIS  COM 
BENEFÍCIOS  FISCAIS  NA  ARGÉLIA

PORTOS MARÍTIMOS DO KUWAIT 
REGISTAM AUMENTO DE 15,9% NOS 
ÚLTIMOS NOVE MESES DE 2011 
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  ARÁBIA SAUDITA

Ref: SA-0101
Empresa pioneira em segurança industrial, e 
técnicas de  fabricação  de  calçado, especializada 
em indústria têxtil deseja realizar parceria com 
empresa estrangeira especializada na mesma 
área.

Ref: SA-0102
Exportação de produtos alimentares (arroz, 
açúcar, café, chá, especiarias, nozes, amêndoas, 
amendoins, pistachos, azeite, comida de bebé, 
chocolate gourmet, ….)

Ref: SA-0103
Grupo empresarial activo nos seguintes 
mercados: Trading, Construção, Publicidade, 
Serviços Petrolíferos, Gestão de Projectos 
e Informação Tecnológica, importação e  
Distribuição de Tintas. 

Ref: SA-0104 
Empresa líder no sector da pintura, abrange um 
ciclo completo de negócios de tinta: fabricação, 
fornecimento e aplicação, importação e 
exportação, vendas e distribuição, projecto e 
supervisão.

Ref: SA-0106
Empresa de importação e distribuição do 
sector alimenticio e produtos de consumo 
(produtos lácteos, leite em pó, cereais, alimentos 
enlatados e ensacados,bebidas de malte).

Ref: SA-0107
Grupo empresarial especializado na 
importação, venda e distribuição dos 
seguintes itens alimentares: aves,  carnes, 
vegetais congelados (fruta e batata), produtos 
lácteos, azeitonas e azeite. Opera também na 
restauração e catering.

Ref: SA-0108
Importação e venda de peixe fresco e congelado 
e camarão.

Ref: SA-0109
Empresa de importação de fruta fresca e carne 
congelada de aves é agora um dos maiores 
comerciantes e distribuidores de fruta diversa 
importada por via aérea e marítima, bem como 
de frutos do mar, frescos e marisco vivo.

Ref: SA-0110
Importação  Grupo empresarial da indústria 
têxtil-lar, fabricante, Importador, exportador 
e distribuidor de colchões, mobiliário de 
escritório e habitação e de  vários tipos de 
produtos de roupa de casa (bordados, jogos de 
cama, conjuntos de cama, colchas, cobertores, 
travesseiros, toalhas de banho, etc.)

  KUWAIT

Ref.: KW-0023
Importação  e distribuição de uma vasta gama 
de utilidades domésticas, utensílios de cozinha, 
artigos para a casa, artigos de vidro, cristal e 
géneros alimentícios.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
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  ARÁBIA SAUDITA

Ref.: T10030266
Aceitam-se propostas para trabalhos de restau-
ro e obras em armazéns e instalações, na Pro-
víncia de Ahsa.

Ref.: T10030163
Aceitam-se propostas para fornecimento de 
fFerramentas e materiais destinados ao ramo 
da veterinária.

  ARGÉLIA

Ref.: 01-CAMMO-2012
Aceitam-se propostas para fornecimento de 
móveis de metal - aquisição de lotes podem ser 
adjudicados separadamente.

Ref.: 01-MJS-2012
Construção de uma piscina de 25m e um giná-
sio desportivo, num Centro Nacional de Des-
portos e Recreatividade.

Ref.: 05-DG-ONA-2012
Aceitam-se propostas para estudo de diagnós-
tico e reabilitação das redes de esgotos na re-
gião de Bejaia.

Ref.: DAP01-2012
Aceitam-se propostas para fabricação de 75 
carros (volume susceptível a aumento).

  JORDÂNIA

Ref: JO-0052
Grupo empresarial na área da produção de 
estufas, aviários e mobiliário em metal para 
jardins, pretende parceria com empresa 
europeia.

Ref: JO-0054
Empresa de importação e exportação na área 
da pintura, decoração e obras de proteção 
desenvolve projetos e fornece uma vasta gama 
de serviços de pintura e decoração para imóveis 
residenciais, comerciais e industriais.

  OMÃ

Ref.: OM-0020
Importação e distribuição de produtos médicos 
diversos.

  MARROCOS

Ref.:  T11564159
Aceitam-se propostas para compra de 
equipamentos de segurança.

CONCURSOS PÚBLICOS



Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa

35 ANOS AO SERVIÇO DAS RELAÇÕES ECONÓMICAS
E CULTURAIS ENTRE PORTUGAL E OS PAÍSES ÁRABES.


