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Os governos dos países do 
Norte de África e Médio Oriente  
estão empenhados em grandes 
projectos de infra-estruturas  
abrangendo  sectores tão diversos  
como transportes, energia, saúde  
e  educação.  O  Conselho  de   Cooperação  do  Golfo  
calcula  que  os gastos  em  infra-estruturas, só nessa  
zona, ultrapassarão um bilião de USD (1x1012) durante a 
próxima década.

De  acordo    com o   Dr. Nasser   Saidi,  economista  
chefe    do    Centro    Financeiro       Internacional      do 
Dubai, “as infra-estruturas não são  apenas subprodutos 
do crescimento e do desenvolvimento mas são 
elas próprias propulsoras   do    crescimento e do 
desenvolvimento.  O  aumento do investimento em 
infra-estruturas  significa melhoria da qualidade, 
melhoria da produtividade e retornos mais elevados do 
capital humano; (...)  pode  transformar  economias  e  é  
crucial  para o  desenvolvimento  económico”.

A  construção  de   infra-estruturas  é um investimento 
dilatado no tempo e tem uma incidência  directa na 
criação de postos de trabalho tanto no imediato como 
a médio e longo  prazo.

Segundo o Banco Mundial a região do Norte de África 
e Médio Oriente carece até 2020 de cerca de 106 mil 
milhões de USD anuais em infra-estruturas.

Câmara de Comércio e Indústria 
Árabe-Portuguesa recebe delegação 
da Qatar Investment Authority
O Presidente da Câmara do Comércio 
e Indústria Árabe-Portuguesa, Senhor 
Engº Ângelo Correia, recebeu nas 
instalações da CCIAP, a 27 de Fevereiro, 
uma delegação da Qatar Investment 
Authority chefiada pelo Senhor Dr. 
Ali Abdulla Al-Dabbagh, Manager of 
Business Development da Qatar Holding. 
Esta iniciativa insere-se na visita oficial 
desta delegação de alto nível a Portugal.

I Encontro “Triângulo Estratégico: 
América Latina-Europa-África”
A Câmara de Comércio e Indústria 
Árabe-Portuguesa colaborou no 
I Encontro “Triângulo Estratégico: 
América Latina-Europa-África” que 
se realizou no dia 12 de Março. 
Organizado pelo IPDAL (Instituto para 
a Promoção e Desenvolvimento da 
América Latina) o Encontro tinha como 
objectivo principal a melhoria das 
relações entre os três continentes. A 
CCIAP participou no Painel “Relações 
Comerciais e Empresariais” onde 
avançou propostas concretas para 
o desenvolvimento da cooperação 
no seio deste triângulo estratégico.

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.

EVENTOS CCIAP 2012

GRANDES  PROJECTOS  DE   INFRA-
ESTRUTURAS NO NORTE DE ÁFRICA E 
MÉDIO ORIENTE
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Contudo, a necessidade urgente de infra-
estruturas e de reconstrução em geral colide 
com a capacidade financeira de alguns países. 
Para muitos analistas a resposta assenta no 
recurso ao mercado financeiro, ao sector 
privado e aos investidores institucionais.  

Os bancos locais e regionais deverão tomar 
o lugar que a banca comercial internacional 
assumiu até 2008, canalizar a sua liquidez para 
as infra-estruturas e desenvolver o mercado de 
obrigações.    

Estes bancos estão bem preparados para o 
financiamento de projectos já que têm uma 
maior adequação de capital e melhores índices 
de solvabilidade do que, nomeadamente, a 
banca europeia e americana.

Fonte: AMEinfo.com

O novo bairro, a ser construído no centro da 
cidade, compreende uma ópera, um museu 
de arte moderna, galerias, dois novos hotéis e 
apartamentos residenciais e pretende reforçar 
a posição do Dubai como centro cultural e 
artístico de nível mundial. O projecto inclui 
uma oferta de elementos que se inspiram 
directamente na cultura local tais como praças, 
colunatas, pátios e parques. 

A concepção do novo bairro ainda está a ser 
finalizada mas os trabalhos deverão começar 
em breve.

Fonte: AMEinfo.com

O governo marroquino está fortemente 
empenhado em reduzir o défice habitacional, 
diversificar a oferta, promover a habitação nas 
áreas rurais e criar novos produtos para a classe 
média e casais jovens.

A carência habitacional elevava-se a 840 mil 
unidades no final de 2011 e as estimativas 
indicam que mais 834 mil serão necessárias 
entre 2012 e 2016. Os projectos já terminados 
contribuíram para a melhoria das condições de 
vida de cerca de 179 mil famílias que viviam em 
bairros degradados.

Estudos efectuados indicam que a região do 
Norte de África e Médio Oriente enfrenta uma 
carência habitacional da ordem dos 3,6 milhões 
de unidades a preços acessíveis nos próximos 
cinco anos o que exige uma conjugação 
de esforços entre governos e promotores 
imobiliários. 

Fonte: NorthAfrica United.com

Criada pelo Conselho Europeu em 2002 
a FEMIP organizou em Tunis, a 8 de Março, 
uma conferência sobre o futuro das PMEs 
mediterrânicas após a Primavera Árabe. A 
Facilidade Euro-Mediterrânica de Investimento 
e Parceria é o braço financeiro do Banco Europeu 
de Investimento na bacia mediterrânica e 
desde a sua criação investiu, em nome da União  
Europeia,  mais de 13 mil milhões de  euros  
em  168  projectos  nos nove países parceiros, 
mobilizando perto de 35 mil milhões de euros 
de capital suplementar. As PMEs constituem 
o núcleo do tecido empresarial dos países do 
sul do Mediterrâneo e o seu fortalecimento 
e crescimento inclusivo são fulcrais para a 

Dubai projecta Ópera e Museu de 
Arte Moderna

Marrocos  aumenta
Parque  Habitacional

O    BANCO    EUROPEU  
DE INVESTIMENTO 
NO MEDITERRÂNEO
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O Qatar foi escolhido para organizar o Campeonato 
Mundial de Futebol em 2022. Tem agora dez anos 
para construir as infra-estruturas necessárias, estimadas 
em 60 mil milhões de USD, para acolher o maior evento 
desportivo do mundo. O Mundial de 2010 atraiu 400.000 
visitantes à África do Sul, o Qatar espera ultrapassar este 
número em 2022.

As oportunidades para consultores, construtores e 
fornecedores são muitas e as empresas internacionais 
alinham-se para conseguir contratos.  A chave para o sucesso encontra-se na combinação certa 
entre a compreensão das necessidades dos clientes, a apresentação de preços atractivos e a 
escolha dos melhores parceiros locais. 

O Comité de candidatura comprometeu-se a disponibilizar cerca de 90.000 
quartos de hotel, sobretudo em estabelecimentos de quatro estrelas, o 
que significa mais do que duplicar a oferta actual, com custos que deverão 
ultrapassar 12 mil milhões de USD. Os hotéis serão construídos principalmente 
em Al-Waktah e na capital, Doha.

O Qatar irá modernizar três estádios de futebol e construir nove estádios de 
raiz, ficando cada um com capacidade mínima para 45.000 pessoas, o que implica um investimento 
de cerca de 4 mil milhões de USD.

O actual sistema de transportes também sofrerá grandes alterações com a construção de uma 
rede ferroviária estimada em 35 mil milhões de USD que inclui ligações em comboios de alta 
velocidade, ferrovias ligeiras e o metro de Doha. O projecto do metro compreende 358 km de via 
distribuídos por quatro linhas e cem estações, das quais doze servirão directamente os estádios 
do Mundial. A rede rodoviária será modernizada e novas estradas e vias rápidas serão construídas 
estando previstos 20 mil milhões de USD para esse fim.

Fonte: MEED

estabilização do emprego numa região onde 
20 milhões de postos de trabalhos terão de ser 
criados até 2020. 

O  Banco  Europeu  de  Investimento tem 
contribuído para o desenvolvimento económico 
e social da margem sul do Mediterrâneo através 
do apoio ao sector privado, do estímulo à 
modernização e ao crescimento sustentado, da 
criação de emprego, da protecção do ambiente 
e do desenvolvimento regional.

Em 10 anos a FEMIP investiu 5 mil milhões 
de euros no sector da energia, cerca de 3 
mil milhões nos transportes, 3 mil milhões 
nas PMEs e indústria, mais de mil milhões no 
ambiente, 665 milhões em saúde  e educação e 
270 milhões em infra-estruturas urbanas.

Egipto, Jordânia, Marrocos, Argélia, Líbano 
e Tunísia são alguns dos países parceiros da 
FEMIP.

Fonte: BEI

QATAR PREPARA-SE PARA O MUNDIAL DE 2022
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  ARÁBIA SAUDITA

Ref.: SA-0105
Importador e distribuidor de uma vasta gama 
de produtos de consumo e complementos 
alimentares.

Ref.: SA-0109
Importação de géneros alimentícios: fruta 
fresca e congelada, carne em geral e de aves.
 

Ref.: SA-0112
Importação de produtos de beleza: perfumes 
e cosméticos, produtos de cuidados da pele e 
vestuário de mulher e criança.

 
Ref.: SA-0115
Importação de materiais de construção: 
produtos acabados de madeira. 

Ref: SA-0119
Importação e comércio de louças sanitárias, 
azulejos, aquecimento, canalização e materiais 
de construção diversos.

  ARGÉLIA

Ref.: DZ-0288
Exportação/parceria: Empresa de consultoria 
internacional  agrícola, oferece uma vasta 
gama de produtos e soluções completas para a 
agricultura.

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

Ref.: DZ-0292
Produtos propostos a exportação: cerâmica, 
revestimento de parede, pisos, rodapés, listelle 
para cerâmica. 

Ref.: DZ-0293
Produtos propostos a exportação: Engenharia 
industrial, montagem industrial petrolífera, 
tubulação e manutenção industrial, 
levantamento, pesquisa e controlo de solos.

Ref.: DZ-0240
Empresa  especializada na área  de   fabricação de 
tubos centrífugos de betão armado e cimento, 
deseja estabelecer cooperação com empresas 
que estão à procura de terrenos industriais 
numa zona com muitas vantagens.

  TUNÍSIA

Ref.: TN-0060
Empresa especialista em telecomunicações, 
serviços TI e multimédia, procura parceiros 
comerciais no mesmo sector de actividade.

  KUWAIT

Ref.: KW-0024
Importação e distribuição de produtos médicos 
e farmacêuticos, sistemas e equipamentos 
hospitalares e cientificos, entre outros serviços.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
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  OMÃ

Ref.: T11409930
Aceitam-se propostas para Estação de 
Bombeamento de água do mar - II e para sistema 
de retorno para a Área Industrial Portuária de Sohar 
(Internacional).

 
Ref.: T11410859
Aceitam-se propostas para fornecimento de tubos 
de aço carbono para a linha de tubulação de Ad - 
Duqum (Internacional).

  MARROCOS

Ref.:  T11646446
Aceitam-se propostas para fornecimento e 
instalação de mobiliário técnico e acessórios 
para medicina,  e roupa de cama para diferentes 
unidades de saúde.

 
Ref.:  T11646444
Aceitam-se propostas para trabalhos de 
pavimentação, assentamento e revestimento de 
chão para a sede do município de Ksar_Majaz.

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

Ref.:  T11565036
Aceitam-se propostas para concepção, 
implementação e  operação por 12 meses de  
estação  de  tratamento  de  esgoto  em  Foum  El Oued.

  SÍRIA

 
Ref.: T11658978
Aceitam-se propostas para fornecimento de   balões 
de ar Medição Dbrj (500 +1070).

Ref.: T11681178
Diversos produtos químicos orgânicos: Aceitam-se 
propostas para venda de catalisadores.

Ref.: T11658979
Aceitam-se propostas para fornecimento de 
bombas de água submersíveis com painel elétrico.

  
  QATAR

Ref.: T11381008
Aceitam-se propostas para substituição de 
Compressores de Ks, Fs a PWI-2 e 3 de Dukhan.

Ref.: T11634212
Aceitam-se propostas para substituição de sistemas 
de Hvac e equipamentos de refrigeração  de 
Dukhan.

Ref.: T11658044
Aceitam-se propostas para fornecimento a granel 
de sacos para compras.
 

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

CONCURSOS PÚBLICOS



Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa

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


