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As Parcerias Público-Privadas (PPP) estão a 
surgir como uma opção cada vez mais atractiva para  
os  governos  dos países do Norte de África e do 
Médio Oriente impulsionarem o desenvolvimento 
de grandes infra-estruturas.  Este modelo permite-
lhes utilizar capital, conhecimento e tecnologia 
privados ao mesmo tempo que mantêm algum 
controlo sobre o desenvolvimento dos projectos. As  
parcerias  concedem  ao  sector  privado  mundial 
acesso aos lucrativos mercados árabes e permitem 
aos governos oferecer aos seus cidadãos as infra 
estruturas  tecnologicamente  mais  avançadas.

Os  governos  desta     zona    têm  urgência      
em concretizar ambiciosos programas de 
desenvolvimento das suas infra-estruturas e 
as Parcerias Público - Privadas tendem  a  ser   
consideradas  o  modelo  de  eleição.   

Os    mecanismos    de      financiamento  e    de 
pagamento são transparentes.  Para  estes países 
a adopção do modelo das PPPs  tem  resultado na 
capacidade  de  empreenderem  mais  projectos  de  
investimento   com o  mesmo  nível  de   despesa       
pública.   

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  Económica Multissectorial  
aos  Emirados Árabes Unidos
25 de Fev. a 01 de Mar. de 2012

As Missões Económicas organizadas 
pela Câmara de Comércio e Indústria 
Árabe-Portuguesa têm como grande 
objectivo o acompanhamento in loco de 
empresas portuguesas no seu esforço 
de internacionalização em segmentos 
específicos de determinados mercados 
árabes.  Para esse efeito organiza 
previamente reuniões bilaterais, 
visitas a instalações, encontros com 
autoridades locais e todas as iniciativas 
que entender necessárias para garantir 
os melhores resultados para as empresas 
participantes.
Como é habitual nestas missões a 
CCIAP contou com a importante 
colaboração das Câmaras de Comércio 
e Indústria locais, neste caso do Dubai 
e de Abu Dhabi. Complementarmente  
estabeleceu contactos directos com 
empresas congéneres das empresas 
portuguesas o que resultou numa 
intensa agenda de reuniões bilaterais.
Sua Exa. o Embaixador de Portugal 
nos Emirados Árabes Unidos, Dr. Jaime 
Leitão, acompanhou a nossa delegação 
e muito contribuiu para o sucesso desta 
Missão.  

EVENTOS CCIAP 2012

PARCERIAS   PÚBLICO-PRIVADAS   NO  
NORTE  DE  ÁFRICA  E  MÉDIO ORIENTE
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Outra vantagem clara resulta da 
transferência  para  o  sector  privado de todos 
os riscos inerentes à concepção, construção 
e operacionalidade dos projectos, tanto a 
nível de custos como de exploração. Para os 
promotores privados as grandes vantagens 
advêm da perspectiva de concessões a 20-
30 anos, o  que proporciona às empresas 
segurança presente e futura, particularmente 
importante no actual contexto de  recessão 
económica global, e o acesso a mercados 
cada vez mais abertos._

Fonte: AMEinfo.com

O Centro Financeiro 
Internacional do 
Dubai visa  duplicar  o  
número  de empresas 
registadas na zona 
franca nos próximos 
cinco anos. 

Em 2011 foram  acrescentados cerca de 93 
km2 de espaço de escritórios comerciais e 
registou-se um aumento de 7% de empresas 
a operar daquela zona franca.

37%  das   empresas   registadas são  
provenientes da Europa, 26% do Médio   
Oriente, 17%   da  América do Norte, 11% da 
Ásia e 9% do resto do mundo.

De  acordo  com  Abdulla  Mohammed 
Al Awar, CEO do CFID, os resultados  dos 
últimos anos atestam a importância do CFID 
como   centro global de finanças e negócios 
e permitem perspectivar a duplicação da sua 
capacidade nos próximos cinco anos._

Fonte: AMEinfo.com

O Iraque planeia a construção de infra-
estruturas portuárias a sul de Baçorá, centro 
petrolífero do país, avaliadas em 6 mil milhões 
de USD. O complexo portuário dotará o Iraque 
dum moderno centro de comércio no Golfo 
Pérsico que servirá também de corredor de 
transporte entre o Médio Oriente e a Europa.  

O projecto inclui 7 km de docas para navios 
porta-contentores e mais de 3 km de docas 
para carga geral. A primeira fase de construção 
do complexo portuário consiste num molhe 
com um custo estimado em 340 milhões de 
USD._

Fonte: Alrroya.com

O Banco Islâmico de Desenvolvimento 
(BIsD) e o Banco Europeu de Investimento 
(BEI) assinaram a 9 de Fevereiro em Abu Dhabi 
um memorando de entendimento destinado 
a reforçar a cooperação mútua, especialmente  
na  região  mediterrânica. 

As duas instituições já apoiaram 
conjuntamente cerca de vinte e quatro 
projectos no  valor de 19 mil  milhões  de  USD  
em países onde ambas estão presentes. 

Com  a assinatura deste memorando o  BIsD  
e  o  BEI  pretendem  estreitar  uma  parceria 
já sólida e, em  particular,  responder aos 
novos desafios com que se debatem os países 
Árabes mediterrânicos.

O  CENTRO  FINANCEIRO 
INTERNACIONAL  DO  DUBAI  VISA 
DUPLICAR NÚMERO DE EMPRESAS

IRAQUE PLANEIA CONSTRUÇÃO DE 
INFRA-ESTRUTURAS PORTUÁRIAS

O   BANCO   ISLÂMICO   DE 
DESENVOLVIMENTO E O BANCO 
EUROPEU  DE   INVESTIMENTO 
ASSINAM   MEMORANDO  DE  
ENTENDIMENTO
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O Dubai Mall pretende acrescentar cerca de 93 km2 à sua área actual. A expansão do centro 
comercial mais procurado do mundo, que recebeu mais de 54 milhões de visitantes em 2011, 
prevê um aumento da sua capacidade hoteleira e novas áreas de lazer e diversão. Com cerca 
de 1.115 km2 alberga mais de 1.200 lojas e 160 restaurantes e bares.   

O Presidente da Emaar Properties anunciou que esta expansão pretende ir ao encontro da 
constante evolução das expectativas e aspirações dos clientes e que recorrerão às tecnologias  
mais    avançadas   para   proporcionar uma oferta integrada de comércio retalhista e diversão 
que impulsionará o Dubai Mall para  uma  nova  era de desenvolvimento._

Fonte: AMEinfo.com

A cooperação entre as duas instituições 
permitirá ainda consolidar  o  crescimento  
impulsionado  pelo  sector  privado  na bacia  
mediterrânica promovendo a criação de 
emprego e o desenvolvimento económico 
inclusivo.

O Banco Islâmico de Desenvolvimento 
e o Banco Europeu de Investimento vão 
concentrar-se inicialmente em quatro países 

piloto -  Egipto,  Jordânia,  Marrocos  e Tunísia 
– tendo como objectivos principais a consulta 
e partilha de informação, o desenvolvimento  
de  competências  e  do  conhecimento  na  
região,  designadamente em matéria  de  
parcerias  público-privadas,  a criação  de  
redes  e  o  apoio  à  identificação,  preparação  
e  cofinanciamento  de  projectos._

Fonte: BEI

PLANOS PARA EXPANDIR O DUBAI MALL



www.cciap.pt 4

PARCERIA
CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA ÁRABE-PORTUGUESA

Nº279 | Newsletter Mensal | Março 2012

Mais INFORMAÇÕES em:
www.cciap.pt  |  cciap@cciap.pt  |  +351 212 138 100

  ARGÉLIA

Ref.: DZ-0258
Obras Públicas e Hidráulica - Importação de 
materiais para construção.

Ref.: DZ-0261
Produção, importação e venda de 
Equipamentos para aviários industriais.

Ref.: DZ-0287
Produtos de perfumaria e cosmética propostos 
a exportação: Desodorizantes, águas de 
colónia, perfumes, coffrets e sabonetes.

Ref.: DZ-0291
Empresa do ramo das embalagens propõe para 
exportação: embalagens de plástico.

Ref.: DZ-0296
Produtos propostos a exportação: mobiliário 
urbano em metal e peças mecânicas.

  EGIPTO

Ref.: EG-0169
Importação: Fornecedor de hardware de 
construção e acessórios para distribuidores e 
prestadores de serviços no mercado egípcio.

Ref.: EG-0172
Empresa de importação, exportação e 
representações comerciais na área de máquinas 
agrícolas.

Ref.: AG-0007
Agente de curtumes, pretende exportar para 
novos mercados, curtumes variados.

  KUWAIT

Ref.: KW-0023
Importador e distribuidor de géneros 
alimentícios tem interesse na importação de: 
cristais, velas e lâmpadas, cinzeiros, tecidos, 
cosméticos, utensílios de cozinha descartáveis,  
panelas e frigideiras.

 
  LÍBANO

Ref.: LB-0045
Importação e distribuição de materiais de 
construção tais como: Tintas, barras de aço, 
cimento, artigos para canalização, ferramentas 
e azulejos.

  JORDÂNIA

Ref.: JO-0053
Importador, agente e retalhista de materiais 
de construção, tintas decorativas e hardware. 

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO



www.cciap.pt 5

PARCERIA
CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA ÁRABE-PORTUGUESA

Nº279 | Newsletter Mensal | Março 2012

  ARGÉLIA

Ref.: T11477861
Aceitam-se propostas para fornecimento de  
equipamentos para laboratórios e institutos e 
pacote de software de gestão para centro téc-
nico.  

  KUWAIT

Ref.: T11457170
Aceitam-se propostas para  substituição de sis-
temas de computador SUN .

Ref.: T11455845
Aceitam-se propostas para fornecimento de vá-
rios veículos militares para a Direcção-Geral das 
Forças Especiais de Segurança. 

Ref.: T11455755
Aceitam-se propostas para trabalhos de cons-
trução para nova estrada de ligação entre a Es-
trada do Norte 212 e New Road Ahmadi. 

  JORDÂNIA

Ref.: T11689562
Aceitam-se propostas para manutenção de 
equipamento de aquecimento da sala da cal-
deira do edifício da Direcção de Saúde de Ma-
daba. 

  ARÁBIA SAUDITA

Ref.: T11465481
Aceitam-se propostas para trabalhos de reabili-
tação da Escola de Mahna (Benin).

Ref.: T11465491 
Aceitam-se propostas para trabalhos de cons-
trução para edifícios escolares de Shijwa.

Ref.: T11466624 
Aceitam-se propostas para a realização de ope-
rações de manutenção de Centros de Saúde 
para uma Autoridade de Saúde .

Ref.: T11467097
Aceitam-se propostas para provisionamento de 
controlo electrónico de áreas de circulação para 
uma Autoridade Ferroviária. 

Ref.: T11476268
Aceitam-se propostas para construção de casas 
para os funcionários do Consulado do Dubai.

Ref.: T11476319
Aceitam-se propostas para Implementação do 
Comprehensive Cases System Project (CMS) 
para Escola de Sistemas de Informação de Ges-
tão.

Ref.: T11476323
Aceitam-se propostas para fornecimento de 
produtos dietéticos, nutrição e subsistência 
para um hospital militar.

Ref.: T11476322
Aceitam-se propostas para fornecimento de  
dispositivos de desinfecção, esterilização e hi-
giene para edifício residencial de um hospital 
para uma Autoridade de Saúde .

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


