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O consumo de cimento em Marrocos aumentou 
11% em 2011. Já em Janeiro deste ano o crescimento 
foi de 25%, atingindo cerca de 1.600.000 toneladas, 
versus 1.200.000 toneladas no mesmo período de 2011. 
A região da Grande Casablanca foi a que registou um 
maior consumo.

De acordo com as estatísticas fornecidas pela 
Associação Profissional de Cimenteiros (APC), este 
mercado é caracterizado por um forte consumo de 
cimento em 8 das suas regiões, correspondendo a 72,5% 
das vendas no final de Janeiro de 2012. As regiões da 
Grande Casablanca e de Tanger-Tétouan posicionam-se 
em 1º e 2º lugar respectivamente, com cerca de 234.000 
toneladas (+15,5%) e 180.000 toneladas (+41,6%), do 
consumo total nacional.

Seguem-se quatro regiões: Marrakech-Tensift-Haouz, 
Souss-Massa-Draa, l’Oriental e Rabat-Salé-Zemmour-
Zaër, com consumos superiores a 100.000 toneladas (de 
115.019 a 157.635 toneladas). A região de Doukalla foi 
ultrapassada pela região de Meknés em 2011, mantendo 
o seu 7º lugar na classificação, com um total de vendas 
acumuladas na ordem de 94.000 toneladas, contra cerca 
de 65.100 toneladas durante o mês de Janeiro de 2011, 
aumentando 44%.

O mesmo dinamismo foi observado na região Chaouia-
Ourdigha, onde os fluxos atingiram aproximadamente 
90.150 toneladas, face a cerca de 61.660 toneladas 
registadas no mês Janeiro de 2011, registando um 
aumento superior a 46%.

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.

Visita de Homens de Negócio Egípcios 
a Portugal - Lisboa
19 a 21 MARÇO

Missão Empresarial ao Kuwai
e ao Qatar
21 a 27 ABRIL

Face à conjuntura económica 
actual, o Kuwait e o Qatar assumem 
grande preponderância na esfera 
da internacionalização da economia 
portuguesa, proporcionando 
oportunidades efectivas de negócio. 
A economia do Kuwait tem apresentado 
um comportamento consideravelmente 
positivo e o desenvolvimento do Qatar 
tem sido um dos mais rápidos no conjunto 
dos países da região. Esta missão, tem 
portanto como objectivo essencial, 
para além de facultar aos participantes 
a oportunidade de se inteirarem das 
realidades económicas dos referidos Países, 
o de propiciar encontros bilaterais entre os 
membros das delegações portuguesas e 
os seus homólogos Kuwaitianos e Qataris.

EVENTOS CCIAP 2012

O CONSUMO DE CIMENTO
EM MARROCOS
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As regiões de Oued-Ed-Dahab-Lagouira e de 
Taza-Al Houceima-Taounat, registaram o menor 
consumo durante o primeiro mês deste ano, 
(-22%) e (-18%) respectivamente. Temas actuais 
do Sector da habitação do Reino de Marrocos.

Os produtores de cimento reuniram-se com 
o novo Ministro da Habitação, Urbanismo e 
Ordenamento Territorial, Nabil Benabdellah. 
Este encontro teve como objectivo apresentar o 
sector, sendo que está previsto um investimento 
de 140.000DH (Dirham) para o programa de 
habitação Marroquino.

A reunião de trabalho teve como objectivo 
primordial fomentar o aumento do uso do 
cimento e de vários materiais de construção 

2012/02/21

Após um processo de negociação entre as 
várias partes interessadas, onde a Câmara de 
Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa fez 
parte do mesmo, actuando como consultor 
especializado nas relações bilaterais entre 
Portugal e os Emirados Árabes Unidos, a 
companhia aérea Emirates Airlines anunciou 
que vai iniciar um voo diário entre Lisboa e o 
Dubai, a partir do dia 9 de Julho, que será a 
primeira ligação directa de Portugal ao Médio 
Oriente. 

«Há já algum tempo que estávamos a estudar 
Lisboa. Este novo voo diário vai ligar o extremo 
ocidental da Europa com a nossa extensa rede, 
para a África e Ásia, via Dubai» disse Tim Clark, 

presidente da Emirates Airlines, realçando que 
será a única companhia aérea do Médio Oriente 
a operar em Portugal. 

De acordo com a companhia aérea, a Emirates 
irá operar, a partir do dia 9 de Julho de 2012, um 
voo diário entre Lisboa e Dubai com um avião 
Boeing 777-200ER configurado com três classes 
de serviço e com capacidade de transportar 16 
toneladas de carga, o que permitirá à divisão 
de carga da Emirates Airlines – a SkyCargo – 
colocar Lisboa na sua rede global de transporte, 
facilitando as trocas comerciais entre Portugal 
com o Médio Oriente e Ásia. 

O novo voo da Emirates entre Lisboa e Dubai 
sairá diariamente de Lisboa às 17:55 e chegará 
ao Dubai às 4h35 do dia seguinte. O voo de 
regresso sairá do Dubai às 9h15 e aterrará em 
Lisboa às 14h45. A duração do voo é de 8h10 
para o Dubai e 7h25 para Lisboa.

A Emirates, é uma das companhias aéreas com 
maior crescimento em todo o mundo, serve 
121 destinos em 72 países. Desde a sua base no 

civil através de medidas concretas, sendo que 
uma das medidas resultantes, foi um acordo 
que permitirá aos construtores comprarem os 
materiais de construção com descontos até 
15%.

O Plano governamental para o sector da 
habitação marroquino, visa a construção 
de habitações sociais, de modo a eliminar 
progressivamente as habitações degradadas 
bem como as construções precárias, objectivo 
a ser alcançado em cooperação entre o Fundo 
de Solidariedade da Habitação (FSH), o sector 
da indústria do cimento e o Departamento de 
Habitação.

As políticas de desenvolvimento urbanístico 
foram também debatidas neste encontro._

Fonte: Le Matin - Maroc

EMIRATES  AIRLINES VAI  VOAR  DIARIAMENTE  ENTRE LISBOA E DUBAI
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O ministro dos Negócios Estrangeiros de Mar-
rocos defendeu no passado dia 7 de Fevereiro, 
em entrevista à agência Lusa, o reforço da coo-
peração entre Portugal e Marrocos e defendeu 
uma maior presença das empresas portuguesas 
no país. 
Saad Dine El Otmani, durante uma visita oficial 
de dois dias a Portugal, que incluiu encontros 
com o presidente da República, Cavaco Silva, 
com o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho e 
com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Pau-
lo Portas, frisou o papel da cooperação econó-
mica como uma forma de reforçar os laços entre 
os dois países. «As empresas portuguesas de-
vem e podem instalar-se ainda mais em Marro-
cos. O país inteiro, actualmente, é um estaleiro. 
Temos muitos projectos grandes, em todas as 
regiões de Marrocos e acredito que as empresas 
portuguesas podem ter parte deste mercado», 
afirmou o ministro, na entrevista à Lusa. Saad 
Dine El Otmani disse ainda que a estratégia 
marroquina para as relações com Portugal pas-
sa também pelo reforço da cooperação política 
e institucional.

Fonte: Agência Lusa/SOL

2012/01/28
por CCIAP – Gabinete de Relações Internacionais

Decorreu no passado mês de Janeiro, mais uma 
edição do Salão Automóvel de Luxo no Qatar. 
O Qatar aufere de um elevado desenvolvimento 
económico, possuindo actualmente o maior PIB 
per capita do mundo, tornando esta região do 
Médio Oriente a capital do segmento de luxo 
automóvel.
O fundo de investimentos do governo, Qatar 
Holdings, é accionista de referência na Porsche 
AG e na Volkswagen AG, o que traduz o envol-
vimento deste país com as marcas automóveis. 
Os fabricantes do sector automóvel vêem por 
isso uma boa oportunidade em participar nes-
tes salões, fazendo as delícias dos seus clientes 
e visitantes.

22/02/2012
Por CCIAP – Gabinete de Relações Internacionais

A Oman Oil Company, juntamente com a 
empresa chinesa State Grid, deram o primeiro 
passo para a aquisição de 40% da REN - Redes 
Energéticas Nacionais.

As duas empresas formalizaram a aquisição 
de 40% da REN - Redes Energéticas Nacionais, 
com a assinatura dos respectivos contratos de 
promessa de compra e venda. Com o primeiro 
formalismo para a venda de uma participação 
pública de 40%, a decorrer no Ministério das 
Finanças, o Estado recebe hoje uma primeira 
tranche de 160 milhões de euros, de um total 
de 592,21 milhões de euros, o que representa 
um prémio de 150 milhões face ao preço do 
mercado.

A Oman Oil adquiriu uma quota de 15 por 
cento da REN e pagou 2,56 euros por acção, o 
que representa um prémio de 23,6%, no total 
de 205,06 milhões de euros.

Após esta fase de privatização, o Estado fica 
ainda na posse de 11,1% dos títulos da REN, que 
o Governo pretende dispersar em bolsa quando 
as condições de mercado melhorarem.

Os novos accionistas da REN vão receber 
dividendos relativos ao exercício de 2011, caso 
seja decidida a sua distribuição pela gestora das 
redes energéticas, sob a forma de pagamento 
directo ou dedução ao preço de compra. 

A Oman Oil Company comprometeu-se com 
mais investimentos em Portugal._

Dubai, a companhia opera mais de 1.200 partidas 
por semana para destinos em seis continentes. 
Com uma frota de 169 aeronaves, a Emirates é 
reconhecida mundialmente pela excelência de 
serviço, comprovada por centenas de prémios 
internacionais ganhos._

Fonte: Lusa/Sol

MARROCOS QUER MAIS EMPRESAS 
PORTUGUESAS NO PAÍS

SALÃO AUTOMÓVEL DE LUXO
NO QATAR

OMAN OIL FORMALIZA 
ENTRADA NA REN 
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  ARGÉLIA

Ref.: DZ-0276
Empresa distribuidora e fabricante de todo 
o tipo de vestuário, calçado, malas, sacos 
de mão, roupa e produtos para a casa e 
produtos alimentares, tem interesse   em iniciar 
cooperação com fabricantes de calçados.

  LÍBANO

Ref.: LB-0046
Importação de medicamentos, equipamentos 
e suprimentos médicos, e suplementos 
dietéticos.

Ref.: LB-0047
Fabricante de produtos de plástico (mesas, 
cadeiras, artigos para o lar, produtos de 
limpeza, entre outros), procura importadores 
e distribuidores de artigos de plástico.

  ARÁBIA SAUDITA

Ref: SA-0112
Empresa composta por várias divisões cuja a 
principal área de interesse é a distribuição de 
perfumes, cosméticos, produtos de cuidados 
para a pele, roupa e coleções de moda de 
senhora e criança, bem como a representação 
de mais de 200 marcas de perfumes importados 
da Europa e EUA.

  EGIPTO

Ref.: EG-0173
Importação e distribuição de produtos 
farmacêuticos humanos e veterinários e 
produtos relacionados.

Ref.: EG-0174
Importação e distribuição de produtos médicos.
Grupo empresarial da área farmacêutica, 
desenvolve, fabrica, comercializa, distribui e 
exporta uma ampla gama de medicamentos de 
marca e genéricos.

Ref.: EG-0175
Importação e distribuição de produtos médicos 
e farmacêuticos humanos e veterinários.

Ref.: EG-0176
Importação e distribuição de produtos médicos 
e farmacêuticos.

  KUWAIT

Ref.: KW-0026
Importação e distribuição de produtos 
médicos.

Ref.: KW-0025
Importação  e distribuição de todo o tipos de 
equipamentos médicos, farmacêuticos e de 
laboratório, cosméticos, de medicina veterinária 
e controle de pesticidas, gás e petróleo e 
produtos químicos.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
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  LÍBIA

Ref.: LY-0012
Importação e distribuição de medicamentos e 
equipamentos médicos.

Ref.: LY-0013
Importação, distribuição  e comercialização de 
produtos farmacêuticos, materiais de consumo 
médico e equipamentos. 

Ref.: LY-0014
Importação e comercialização de equipamentos 
médicos e produtos farmacêuticos.

  QATAR

Ref.: QA-0006
Importador e distribuidor de produtos 
farmacêuticos, cosméticos, higiene pessoal, 
equipamentos médicos e hospitalares, entre 
outros produtos de cuidado de saúde.

  YÉMEN

Ref.: YE-0012
O grupo empresarial ligado à produção, 
exportação e importação de vários tipos 
de bens consumíveis e não consumíveis para 
vários continentes.

  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).

CONCURSOS PÚBLICOS



Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa

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


