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Cerca  de 49% da população marroquina encontra-
se actualmente ligada à internet o que representa 
uma das taxas mais elevadas do Norte de África.   Esta  
percentagem aumentará  ainda  mais  este  ano  com  o  
desenvolvimento da tecnologia 4G e das redes de fibra 
óptica. 

O Programa Marrocos Digital 2009-2013 assenta 
em quatro estratégias prioritárias: transformação 
social através das tecnologias de informação (TI); 
informatização das pequenas e médias empresas; 
desenvolvimento da indústria nacional de TI; orientação 
dos serviços públicos para os utilizadores. Em menos 
de três anos o país registou um aumento de 300% 
nas assinaturas de internet. Em 2010, de acordo com 
os dados da Agência Nacional de Regulamentação 
das Telecomunicações, cerca de 98% das empresas 
marroquinas com mais de dez trabalhadores estavam 
computorizadas e 91% dessas empresas tinham acesso 
à internet. 

A criação dos parques tecnológicos de Casablanca 
(Casanearshore) e de Rabat (Rabat Technopolis) 
atestam o compromisso da criação de emprego e 
atração de investimento para o sector. Albergam mais 
de 100 empresas cada, entre as quais importantes 
multinacionais.

A primeira fase da construção do Fez Shore iniciou-
se em Janeiro deste ano contemplando uma área de 
130.000 metros2 de escritórios. Projectos semelhantes 

1º Fórum Económico
Portugal-Iraque
25 e 26 de JUNHO de 2012

A Câmara de Comércio e Indústria Árabe-
Portuguesa (CCIAP) convida a sua empresa 
a participar no Primeiro Fórum Económico 
Portugal-Iraque que irá decorrer em Lisboa 
nos dias 25 e 26 de Junho. 

Este evento conta com o Alto Patrocínio 
de Sua Excelência o Presidente da 
República Portuguesa, Professor Doutor 
Aníbal Cavaco Silva, e é dedicado ao 
investimento, cooperação e parceria em 
áreas como a Construção, Obras Públicas e 
Habitação, Águas (Captação, Distribuição 
e Saneamento Básico), Energia (Redes de 
Energia, Estações, Subestações, Produção 
de Energias, Energias Renováveis), bem 
como todos os seus subsectores.

Estarão presentes os Ministros (Iraquiano  
e  Português) dos sectores abordados, o 
Ministro dos Negócios Estrangeiros de 
Portugal, os Senhores Governadores de 
cada região do país, entidades decisoras 
para a aquisição de serviços para as 
mesmas  regiões, o DGAE e a Federação 
das Câmaras de Comércio do Iraque (FICC).

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

MARROCOS REGISTA GRANDE 
CRESCIMENTO DA TECNOLOGIA DIGITAL 
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estão previstos para breve em Tetouan, Oujda, 
Agadir e Marrakech. 

A internet móvel e os pacotes 3G correspondem 
a 80% do total das assinaturas de internet. Em 
Dezembro de 2011 o número de assinaturas 3G 
atingiu os 2.59 milhões, o que representa um 
aumento considerável comparativamente aos 
1.37 milhões registados no ano anterior._ 

Fonte: NorthAfrica United.com

A construção da primeira refinaria de petróleo 
privada deverá ter início nos finais de 2012 
na região de Skhira. Prevê-se que tenha 
uma capacidade inicial de 120 mil barris/
dia, devendo posteriormente aumentar 
a sua produção para 250 mil barris/dia. O 
projecto inclui a construção de unidades de 
processamento e armazenamento e edifícios 
de escritórios. 
Esta refinaria, a segunda da Tunísia, exportará 
parte da sua produção e terá um custo total 
estimado em cerca de 1.500 milhões de €._

Fonte: NorthAfrica United.com

As trocas comerciais entre Portugal e a Argélia 
têm aumentado nos últimos anos tanto a nível 
de exportações como de importações.
Os últimos dados anuais referentes às relações 
comerciais indicam que em 2011 as exportações 
de Portugal para a Argélia ultrapassaram os 
358 milhões de euros, um crescimento de 66% 
face aos 214 milhões de 2010 e as importações 
duplicaram, atingindo 776 milhões de €, o que 
ficou a dever-se ao gás natural que representa 
cerca de 94% do total das importações.
O INE contabiliza 234 empresas portuguesas 
exportadoras e 29 importadoras._

Fonte: Jornal de Negócios

A Arábia Saudita inicia já em 2013 a construção 
de uma ferrovia com 335 km ligando Jubail 
e Ras as-Khair, grandes centros da indústria 
petroquímica e da exploração mineira do Golfo 
Arábico, a Dammam, capital de província.
Esta expansão insere-se no Saudi Landbridge 
Project, destinado principalmente ao transporte 
de mercadorias, que ligará Jeddah, na costa do 
Mar Vermelho, a Dammam, na costa do Golfo 
Arábico, passando por Riad.
Adicionalmente estão previstos 3.37 mil 
milhões de USD em contratos de engenharia e 
construção no centro petroquímico de Jubail 
incluindo estradas, habitação, tratamento de 
águas e infraestruturas para indústria química. 
Também o centro de exploração mineira de Ras 
al-Khair receberá cerca de 6 mil milhões de USD 
em contratos de construção._

Fontes: Alrroya.com; Saudi Railways Organization

TUNÍSIA VAI CONSTRUIR PRIMEIRA 
REFINARIA DE PETRÓLEO PRIVADA

TROCAS COMERCIAIS ENTRE 
PORTUGAL E ARGÉLIA TÊM 
AUMENTADO

ARÁBIA  SAUDITA  PROJECTA  
LIGAÇÃO  FERROVIÁRIA  ENTRE 
CENTROS PETROQUÍMICO E MINEIRO
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O montante total dos contratos adjudicados 
pelo Reino da Arábia Saudita em 2011 ascendeu 
a 66 mil milhões de USD, mais 6% do que no 
ano anterior, o que o torna no maior mercado 
de projectos da região. Com mais de 300 mil 
milhões de USD em projectos planeados e não 
adjudicados, detém também o maior mercado 
de futuros projectos. A sua dimensão e potencial 
oferecem oportunidades de negócio imediatas 
para muitas empresas. 

Os elevados preços do petróleo nos mercados 
internacionais permitem aumentar o 
dispêndio em grandes projectos. A pressão 
demográfica e uma economia em expansão 
geram a necessidade de investimento 
em infraestruturas de serviços públicos e 
transportes. A sustentabilidade deste mercado 
faz prever um aumento de 10% no valor dos 
contratos adjudicados em 2012, elevando-o 
a 72 mil milhões de USD, impulsionado por 
investimentos crescentes nos sectores da 
construção, petroquímica e eletricidade.

Fonte: MEED

O Grupo de Trabalho Luso-Argelino para 
avaliação das perspectivas económicas reuniu-
se em Argel a 13 e 14 de Fevereiro. A Câmara 
de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa 
integrou  a delegação portuguesa presidida 
pelo Ministro da Economia e do Emprego, 
Prof. Doutor Álvaro Santos Pereira. A 15 e 16 
de Março decorreu em Lisboa a II Reunião 
do Grupo de Trabalho. O saldo de ambas as 
reuniões é muito positivo para o estreitamento 
das relações económicas entre os dois países. 

Conseguiram-se progressos significativos no 
sentido de ampliar o âmbito do Acordo para 
evitar a Dupla Tributação e foram identificados 
vários sectores de actividade que permitem 
a utilização do “know-how” das empresas 
portuguesas na Argélia. A cooperação avançará 
prioritariamente nas áreas da energia, minas, 
construção e reparação naval, tecnologias 
de informação, têxteis, indústria automóvel, 
conservas e produtos alimentares, engenharia 
e construção.

Fontes: 
Diário Económico, Agência Financeira, Ministério da Economia e do Emprego 

ARÁBIA SAUDITA LIDERA MERCADO DE PROJECTOS

PORTUGAL E ARGÉLIA NEGOCIEAM DUPLA TRIBUTAÇÃO
E REFORÇAM RELAÇÕES ECONÓMICAS
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  MARROCOS

Ref.: MA-0050
Empresa especializada no fabrico e 
comercialização de artigos domésticos, procura 
importadores de pequenos electrodomésticos 
e aparelhos elétricos. Possível cooperação 
empresarial.

  BAHRAIN

Ref.: BH-0016
Importação e distribuição de produtos 
farmacêuticos.

  LÍBANO

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

  E.A.U.

Ref.: AE-0169
Empresa distribuidora e fabricante de vestuário, 
calçado, malas, roupa e produtos para a casa e 
produtos alimentares tem interesse   em iniciar 
cooperação com fabricantes de calçados.

  ARGÉLIA

Ref.: DZ-0294
Equipamentos  de   pesagem,  dosagem,  
ensacamento  e automatismos associados 
propostos a exportação: balanças electrónicas, 
automáticas e de pesos, pontes básculas, balança 
pesa paletes, porta-paletes, ensacadores.

Ref.: DZ-0295
Produtos veterinários propostos a exportação: 
anti-infecciosos, anti-parasitários, vitaminas, 
complementos alimentares, antibióticos, 
produtos veterinários injectáveis  .

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

Ref.: DZ-0301
Empresa de climatização, ar condicionado e 
sistemas de refrigeração (instalação), propõe a 
exportação: centrais de tratamento de ar.

  ARÁBIA SAUDITA

Ref.: SA-0121
Importação de materiais de construção, louças 
sanitárias e outros produtos de cerâmica.

Ref.: SA-0123
Empresa saudita do ramo industrial e comercial 
importa cerâmica.

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

  SÍRIA

 
Ref.: T10991083
Reagentes de grupo sanguíneo: Aceitam-se 
propostas para fornecimento de uma mistura 
de Bhs Fratte.

Ref.: T10991087
Serviços  de  engenharia  electrónica  e  mecâ-
nica:
Aceitam-se propostas para tratamento de pe-
tróleo para a unidade de processos de corrosão.

  
  YÉMEN

Ref.: T11078764
Equipamento para subestações: Aceitam-se 
propostas para fornecimento e instalação de 
linhas 33kV e 11kV, subestações 33/11.55kV e 
11/0.4kV,  equipamentos de conexão, redes e 
serviços LV. 

  TUNÍSIA

Ref.: T11068674
Software de Segurança: soluções de antivírus e 
segurança: Elaboração de esquema director de 
informação e gestão financeira estatal que per-
mita aplicações económicas e financeiras com 
capacidade de comunicação entre as mesmas.

  OMÃ

Ref.: T11465497 
Condutas de água e esgoto: Aceitam-se propos-
tas para fornecimento de água potável para o 
Centro de Saúde Sul Al Ghoubrah em Al Wusta 
Governorate. 

  KUWAIT

Ref.: T11457170
Informática: Aceitam-se propostas para substi-
tuição de sistema de computador SUN.

Ref.: T11455845
Veículos movidos a bateria: Aceitam-se propos-
tas para fornecimento de vários veículos milita-
res para a Direcção-Geral das Forças Especiais 
de Segurança. 

Ref.: T11455755
Obras de construção de estradas: Aceitam-se 
propostas para construção de nova estrada de 
ligação entre a Estrada Norte 212 e a New Road 
Ahmadi. 

Ref.: T11466813
Tecnologias de Internet: tecnologia Web, Web 
design, Intranet. 
Aceitam-se propostas para prestação de ser-
viços de aperfeiçoamento e business system e 
para centro de sistemas de informação para a 
Universidade do Kuwait.

Ref.: T11467104
Aceitam-se propostas para fornecimento, insta-
lação e funcionamento de equipamentos e dis-
positivos da Unidade de Engenharia.

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


