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A Região do Norte de África 
e Médio Oriente necessita 
investir anualmente entre 70 e 
100 mil milhões de USD em infra-
estruturas para manter as taxas 
de crescimento alcançadas nos 
últimos anos e impulsionar a 
competitividade económica. 

A fim de  suprir   esse  défice  foi  lançada   em   Abril 
de  2011, em Amã, uma iniciativa de desenvolvimento 
regional designada por  Facilidade Árabe de 
Financiamento de Infra-estruturas (AFFI) que 
recebeu o firme apoio da Liga dos  Estados Árabes 
e das instituições públicas e privadas. Esta parceria 
aberta integra o Banco Mundial, o Banco Islâmico 
de Desenvolvimento e a Corporação Financeira 
Internacional - investidores âncora – e tem como 
objectivos  aumentar o  investimento  em  programas  de 
infra-estruturas regionais e parcerias público-privadas 
(PPPs) e colmatar a falta de confiança dos investidores 
privados. A AFFI fornece financiamento e assistência 
técnica a projectos transfronteiriços destinados a 
reforçar a conexão regional, nomeadamente redes 
eléctricas, transportes, estações de tratamento de 
água e portos, infra-estruturas vitais para toda a região.

Missão Económica Multissectorial ao 
Kuwait e ao Qatar
21 a 27 de ABRIL de 2012

A Câmara do Comércio e Indústria Árabe-
-Portuguesa realizou uma Missão Económica 
Multissectorial, integrada por oito empresas 
portuguesas, desta vez  com destino ao Ku-
wait e ao Qatar.

Esta Missão, inserida  no plano de activida-
des da CCIAP para 2012, proporcionou às 
empresas participantes a oportunidade de 
conhecerem de perto a realidade económi-
ca dos países visitados assim como de reali-
zarem reuniões de trabalho com empresas 
dos seguintes sectores de actividade: rochas  
ornamentais, produtos  alimentares,  retalho 
e distribuição alimentar, portas industriais, 
mobiliário, donde resultaram trocas de infor-
mações técnicas e comerciais.

Tanto a Câmara de Comércio e Indústria do 
Kuwait como a Câmara de Comércio e Indús-
tria do Qatar manifestaram grande interesse 
em aprofundar as relações comerciais com 
Portugal e disponibilizaram todo o tipo de 
ajuda e assistência de modo a criar verdadei-
ras oportunidades de cooperação.

Em ambos os   países a Câmara do  Comércio 
e Indústria Árabe-Portuguesa convidou  os  
empresários locais bem como as Câmaras de 
Comércio suas congéneres a deslocarem-se 
ao nosso país.

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

BANCO MUNDIAL ALIA ESFORÇOS
PARA ENFRENTAR DÉFICE DE 
INFRA-ESTRUTURAS NO MUNDO ÁRABE
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No passado mês de Abril realizou-se em 
Marraquexe o II Fórum de Políticas Regionais 
da AFFI que voltou a reunir membros dos 
governos e representantes ao mais alto nível de 
instituições   financeiras  e  do  sector privado. 
O reforço da cooperação entre os países da 
Região, o papel crucial das infra-estruturas 
como alavanca do crescimento económico, da 
criação de emprego, da qualidade de vida e o 
apoio ao desenvolvimento sustentado do sector 
privado foram conclusões unanimemente 
adoptadas. Nessa ocasião o Banco Europeu 
de Investimento juntou-se aos investidores 
âncora tornando-se membro da AFFI. O Banco 
Islâmico de Desenvolvimento e a Corporação 
Financeira Internacional, instituição do Grupo 
Banco  Mundial  destinada  ao financiamento do 
sector privado nos países em desenvolvimento, 
assinaram um acordo de investimento conjunto 
de 100 milhões de USD em importantes 
projectos de infra-estruturas regionais. 

Em 2011 e no âmbito da AFFI a Corporação 
Financeira Internacional investiu cerca de 3 
mil milhões de USD e iniciou 27 projectos de 
consultoria num valor superior a 20 milhões 
de USD. Por seu lado, o Banco Islâmico de 
Desenvolvimento contribuiu com 3 mil milhões 
de USD para  o  financiamento de projectos dos 
sectores público e privado._

Fontes: Banco Mundial, Banco Internacional para a Reconstrução e
Desenvolvimento, Corporação Financeira Internacional, Global Arab Network.

O governo argelino prevê investir 10 mil 
milhões de USD na construção de cinco novas 
refinarias com vista a aumentar a produção e a 
melhorar a qualidade dos produtos colocados 
nos mercados internacionais. Em 2011 o país 
importou 226 milhões de toneladas de gasóleo 
mas tem como objectivo a autossuficiência até 
finais de 2014.
A capacidade das actuais refinarias está 
estimada em cerca de 26 milhões de toneladas 
por ano. Com a construção das novas fábricas a 
Argélia aumenta em 30 milhões o seu potencial 
de produção que se destina a satisfazer tanto 
o aumento da procura interna como a pressão 
internacional. As suas receitas petrolíferas 
atingiram 20 mil milhões de USD no primeiro 
trimestre de 2012._

Fonte: DZ Presse

A Arábia Saudita está empenhada em 
desenvolver as infra-estruturas e aumentar a 
capacidade dos seus nove portos marítimos. 
Neste contexto, o Porto Islâmico de Jeddah vai 
beneficiar de projectos no valor de 68 milhões 
de USD que deverão estar concluídos no final 
de 2013. Os contratos incluem a redistribuição 
da rede de água no porto, a edificação de uma 
central de geração eléctrica, o melhoramento 
de estradas e sinalização e a construção de 
edifícios de escritórios._

Fonte: Arab News

ARGÉLIA INVESTE EM NOVAS 
REFINARIAS

ARÁBIA SAUDITA AUMENTA INFRA-
ESTRUTURAS PORTUÁRIAS
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A cidade saudita de Jeddah, na costa do 
Mar Vermelho, empreende grandes projectos 
de infra-estruturas destinadas a melhorar 
rapidamente a qualidade vida dos seus 
habitantes. Foi lançada a primeira fase de um 
projecto estratégico de armazenamento de 
água que deverá estar concluída dentro de 24 
meses, com um custo superior a 130 milhões 
de USD e envolvendo 1.5 milhões de metros 
cúbicos de água. O projecto integral destina-
se a armazenar 6 milhões de metros cúbicos 
de água em Jeddah e deverá estar concluído 
dentro de 3 a 5 anos, com um custo total de 
cerca de 590 milhões de USD.

A primeira fase do projecto de ampliação 
da rede de esgotos também já foi lançada 
prevendo a ligação de 60.000 edifícios ao 
sistema municipal até 2013, com um custo 
superior a 100 milhões de USD. O início da 
segunda fase ocorrerá em meados de 2013 
e inclui a construção de 72.000 linhas de 
esgotos. A terceira fase, que começará em 
2015 e instalará mais 30.000 linhas de esgotos, 
concluirá a cobertura pela rede municipal em 
90% da cidade._

Fonte: Arab News

O Banco Europeu para a Reconstrução e 
Desenvolvimento aprovou a criação de um 
fundo especial no valor de mil milhões de 
€ para iniciar os seus investimentos nos 
países do Norte de África e Médio Oriente. 
O BERD concentrará os seus recursos no 
desenvolvimento do sector privado através 
do estímulo ao crescimento das PMEs, 
do incremento dos serviços municipais, 
da estabilização do sector financeiro e da 
melhoria dos fornecimentos de energia. Os 
projectos de investimento deverão principiar 
em Setembro deste ano centralizados, numa 
primeira fase, em Marrocos, Tunísia, Jordânia e 
Egipto. O BERD prevê alargar posteriormente 
o âmbito do investimento a toda a Região 
num montante superior a 2 mil milhões de 
euros por ano._

Fonte: BERD

Pela primeira vez o Egipto vai explorar gás 
natural no mar Mediterrâneo num projecto 
avaliado em 4 mil milhões de USD. As quatro 
concessões iniciais localizam-se na costa 
oriental. A região é rica em gás natural e as 
reservas estão calculadas em mais de 2 biliões 
de metros cúbicos._

Fonte: Egypt Independent

BERD APROVA FUNDO DE 
INVESTIMENTO PARA PAÍSES
NO MEDITERRÂNEO

EGIPTO EXPLORA GÁS NATURAL
NO MEDITERRÂNEO

JEDDAH INICIA
GRANDES PROJECTOS
DE INFRA-ESTRUTURAS
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  ARGÉLIA

Ref.: DZ-0298
Empresa produtora de óleos, propõe a 
exportação: óleos essenciais de rosas.

Ref.: DZ-0299
Empresa de Trading propõe para exportação: 
lingotes de alumínio.

Ref.: DZ-0302
Atelier de  artesanato de cerâmica, propõe para 
exportação: artigos em cerâmica.

Ref.: DZ-0303
Empresa de cerâmica e azulejaria propõe a 
exportação: artigos em cerâmica.

  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-0113
Empresa retalhista de moda e vestuário em 
geral, representante de diversas marcas, 

tem interesse em importação de produtos 
relacionados.

Ref.: SA-0125
Empresa  Saudita, proprietária de propriedade 
perto de Castelo Branco com 46,600 m2, tem 
interesse em arranjar investidor para utilizar 
a mesma para energias renováveis - Solar ou 
Eólica.

Ref.: SA-0126
Empresa Saudita, com fábrica de extrusão 
de alumínio na Arábia Saudita, com preços 
competitivos, procura parceiro em Portugal 
para os seus produtos. 

Ref.: SA-0127
Empresa Saudita, com fábrica de folhas 
laminadas de alta pressão na Arábia Saudita 
procura parceiro em Portugal para os seus 
produtos. 

Ref.: SA-0128
Empresa Saudita, com fábrica de cozinhas de 
alumínio (superfície sólida) da marca Sime 
CORIAN na Arábia Saudita, procura parceiro 
em Portugal com interesse nos seus produtos.

  BAHRAIN

Ref.: BH-0016
Importação - Empresa líder de importação 
e distribuição de produtos farmacêuticos, 
equipamentos médicos, produtos de laboratório 
e descartáveis médicos e cirúrgicos.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
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  OMÂ

 
Ref.: T11671065
Aceitam-se propostas para fornecimento de 
equipamentos de combate a incêndio e acessó-
rios.

Ref.: T11671069 
Aceitam-se propostas para fornecimento de 
consumíveis e equipamento de escritório.

Ref.: T11689644
Aceitam-se propostas para obras de remodela-
ção na estrutura metálica de Al Ghubra Power e 
para um Plano de Dessalinização. 

Ref.: T11689711
Serviços de engenharia para instalações mecâ-
nicas e eléctricas em edifícios: Aceitam-se pro-
postas para obras de consultoria para decora-
ção de interiores para o Novo Edifício Ministério 
Geral Diwan Al Khuwair.   

  
  TUNISIA

Ref.: T11904058
Condutas para água e esgotos: Aceitam-se pro-
postas para Reparação de tubos 455, 450 e va-
zamento de ligações.

  MARROCOS

Ref.: T11670423
Químicos para tratamento de água: Aceitam-se 
propostas para fornecimento de produtos quí-
micos para a Rede de Observação e Programa 
de Inseminação Al-Ghait. (Municipio de Beni 
Mellal).

Ref.: T11670422
Aceitam-se propostas para fornecimento de 
pneus para veículos automóveis.

Ref.:T11670421 
Aceitam-se propostas para fornecimento de 
carpetes para mesquitas nas localidades de: 
Safi, El Jadida e Sidi El Youssoufiya Banour.

Ref.: T11681231 
Serviços de engenharia: Concurso de arquitec-
tura para Projecto  de design arquitetónico e de 
monitorização de estações de nova geração: Es-
tação de linha de Alta Velocidade: New Tanger 
Gare De Meknes. 

Ref.: T11680975 
Manutenção e reparação de equipamento in-
formático: Aceitam-se propostas para  Cuidados 
e Manutenção de Equipamentos Informático. 

Ref.: T11689767
Serviços de vigilância: Aceitam-se propostas 
para   vigilância e monitorização de Edifícios do 
Centro Nacional de Radiação.

CONCURSOS PÚBLICOS



Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa

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


