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A Argélia anunciou a descoberta de novas jazidas 
de petróleo e de gás natural. 

No decorrer dos próximos dois anos equipas de 
exploração e produção irão perfurar vários poços 
a fim de avaliar a extensão das descobertas. As 
autoridades argelinas estão determinadas em 
fazer da indústria petrolífera uma forte mais-valia 
e anunciaram recentemente um aumento do 
investimento nas indústrias petroquímicas em cerca 
de 18 mil milhões de USD.

As receitas das exportações de petróleo têm 
crescido consistentemente ao longo dos últimos 
anos atingindo 71 mil milhões de USD em 2011, o 
que representa um aumento de 27% relativamente 
ao ano anterior. No primeiro semestre de 2012 as 
exportações chegaram perto dos 38 mil milhões de 
USD._

Fonte: NorthAfricaUnited.com

Visita a Portugal de Delegação de 
Homens de Negócio do Egipto

17 a 19 de SETEMBRO de 2012

No âmbito das suas actividades para o 
ano  de  2012,  a Câmara  de Comércio 
e Indústria Árabe-Portuguesa promove, 
em colaboração com a Federação 
das Câmaras de Comércio do Egipto, 
a deslocação a Portugal de uma 
Delegação Empresarial  Egípcia com 
o objectivo de reforçar as relações 
comerciais entre os dois países.

Esta Delegação integra representantes 
da Federação, da Autoridade Geral para 
o Investimento (GAFI), das Câmaras 
de Comércio de Giza e Sharkia e 
empresários de diversos sectores de 
actividade.

A Sessão de Abertura decorrerá na 
manhã do dia 17 de Setembro. A tarde 
e o dia 18 serão dedicados a encontros 
bilaterais com as suas congéneres 
portuguesas.

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

ARGÉLIA DESCOBRE NOVAS 
JAZIDAS DE PETRÓLEO E GÁS
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A criação de emprego e a recuperação 
económica são as grandes prioridades para 
os próximos dois anos. A Nota Estratégica 
Intercalar, adoptada pela Direcção Executiva 
do Grupo Banco Mundial a 3 de Julho, define 
a nova abordagem concebida para ajudar 
a Tunísia a criar as condições necessárias 
para enfrentar a necessidade imediata de 
desenvolvimento económico sustentado, 
liderado pelo sector privado e gerador de 
emprego. 

A Nota Estratégica Intercalar foi elaborada 
em colaboração com a Corporação Financeira 
Internacional e a Agência Multilateral de 
Garantia dos Investimentos após uma consulta 
exaustiva às autoridades e a todos os sectores 
da sociedade tunisina. 

A NEI prevê a implantação de programas que 
visem restaurar a confiança dos investidores e 
impulsionar as actividades do sector privado. 
Por outro lado, irá promover a inclusão 
económica e social através de medidas que 
garantam a generalização do acesso aos 
serviços básicos e uma maior eficiência da 
rede de segurança social._

Fonte: Banco Mundial

O Bahrain acaba de lançar um importante 
plano habitacional. Será desenvolvido num 
período de cinco anos e destina-se a fazer 
face ao défice resultante do aumento da 
população e da escassez de terra disponível.

Nos últimos anos o Bahrein construiu mais de 
90.000 fogos com um custo total superior a 7 
mil milhões de USD._

Fonte: TradeArabia.com

O último relatório do Fundo Monetário 
Internacional sobre a Líbia indica uma forte 
recuperação económica em 2012 e aponta 
para um crescimento da ordem dos 116% 
na sequência de uma contracção de 60% 
verificada em 2011. É provável que em 2014 
o ritmo de expansão abrande à medida que 
o esforço de reconstrução estabiliza, devendo 
fixar-se em cerca de 13%._

Fonte: NorthAfricaUnited.com 

BANCO MUNDIAL APOIA TUNÍSIA 
NA RECUPERAÇÃO ECONÓMICA

BAHRAIN LANÇA PLANO
HABITACIONAL

ACENTUADA RECUPERAÇÃO
DA LÍBIA EM 2012
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A cidade Saudita de Jeddah, na costa do Mar 
Vermelho, promove o desenvolvimento de 
um grande projecto habitacional que inclui 
mais de 7.000 apartamentos e moradias, um 
hospital e um hotel. O início da construção 
está previsto para este ano sendo este projecto 
considerado o maior negócio imobiliário do 
país._

Fonte: ConstructionWeek

Marrocos ambiciona 
satisfazer 40% das 
suas necessidades 
energéticas através de 
energias renováveis já 
em 2020, o que implica 
a construção de infra-
estruturas com uma 

capacidade de produção de 6GW. A dependência 
energética do exterior ultrapassa 80% e as 
autoridades recorrerão sobretudo às energias solar 
e eólica para a diminuir.

Os trabalhos de construção de um projecto 
de160MW de energia solar concentrada estão 
prestes a começar e representam apenas a fase 
inicial de uma grande central solar no sul do país 
prevista para uma capacidade de produção de 500 
MW em 2015 e 2 GW em 2020. A central solar de 
Ouarzazate beneficia de dois financiamentos do 
Banco Mundial no valor total de 300 milhões de 
USD e de um financiamento de cerca de 40 milhões 
de USD da União Europeia.

O vasto litoral marroquino, com mais de 3.500 
Km de costa entre o Mediterrâneo e o Atlântico, 
apresenta um potencial eólico estimado em 6 GW. 
Encontram-se actualmente em construção cinco 
parques eólicos com capacidade de 720 MW, com 
um custo total superior a 1.300 milhões de USD, 
que deverão entrar em funcionamento ainda este 
ano. Os trabalhos de construção do parque eólico 
de Tarfaya, o maior projecto do género em África, 
deverão iniciar-se em breve. Com uma capacidade 
de 300 MW e um custo de 350 milhões de USD, faz 
parte do programa levado a cabo pelas autoridades 
marroquinas para conseguir uma produção eólica 
de 2 GW em 2020._

Fontes: NorthAfricaUnited.com; MEED; GoodPlanet.info

A Argélia vai modernizar e construir novos 
hotéis. A capacidade hoteleira actual cifra-se 
em 95.000 camas mas, com os vários projetos 
que estão em curso, o número aumentará 
para 175.000. Oito termas vão também ser 
renovadas, estando previsto um investimento 
de 560 milhões de € no melhoramento destas 
estruturas turísticas._

Fonte: NorthAfricaUnited.com 

JEDDAH CONSTRÓI GRANDE 
PROJECTO HABITACIONAL

MARROCOS INVESTE NAS
ENERGIAS RENOVÁVEIS

ARGÉLIA MODERNIZA
INDÚSTRIA TURÍSTICA
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  E.A.U.

Ref.: AE-0169
Empresa distribuidora e fabricante de vestuário, 
calçado, malas, entre outros produtos, 
tem interesse   em iniciar cooperação com 
fabricantes de calçados.
  

  ARGÉLIA

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

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

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

Ref.: DZ-0315
Produtos propostos a exportação: figos secos, 
azeite, pasta de azeitona, sabão, óleo de bebê e 
óleos de massagem.

  ARÁBIA SAUDITA

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 da Arábia Saudita, fabricante de folhas 
laminadas (alta pressão) procura parceiro para 
os seus produtos. 
 

  KUWAIT

Ref.: KW-0029
Empresa especializada em metais, tem interesse 
em produtos semi-acabados em metal ferroso, 
não ferroso e em aço.

Ref.: KW-0031
Empresa tem interesse em adquirir os seguintes 
produtos: tendas e lonas.

Ref.: KW-0032
Produtos de interesse: cabos eléctricos e 
telefónicos.

Ref.: KW-0033
Empresa do sector industrial tem interesse 
na aquisição de: luvas  de pele  e  de algodão, 
macacões e óculos de segurança.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO



www.cciap.pt 5

PARCERIA
CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA ÁRABE-PORTUGUESA

Nº284 | Newsletter Mensal | Agosto 2012

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

  ARÁBIA SAUDITA

Ref.: T11671123
Fios eléctricos e trabalhos de montagem: Acei-
tam-se propostas para o Desenvolvimento e 
Promoção de Infraestruturas para Energia Eléc-
trica (Fase I).

  ARGÉLIA

Ref.: DZ-12088468
Aceitam-se propostas para criação de um Cen-
tro Técnico de Aterro para  o  agrupamento de 
Wilaya Mascara.

  KUWAIT

Ref.: T11754535
Serviços de consultoria de gestão financeira: 
Aceitam-se propostas para Transacções Corpo-
rativas para o Projecto de Desenvolvimento de 
Escolas do Kuwait.

Ref.:T11902723
Serviços de engenharia electromecânica: Acei-
tam-se propostas de engenharia  e   construção   
para   obras   preparatórias referentes ao Projec-
to  “Combustíveis Limpos” no MAA e Refinarias 
MAB.

  MARROCOS

Ref.: T11755249
Desenvolvimento urbano: Aceitam-se propos-
tas para o Desenvolvimento de Ain Afra.

Ref.: 25/2012/DPA/TA
Aceitam-se propostas para trabalhos de manu-
tenção de plantações de palmeiras.

Ref.: T11902768
Serviços de monitorizaçao de alarmes: Aceitam-
-se propostas para monitorização e vigilância 
da cidade Universitária de Agadir.

  E.A.U.

Ref.: 2051200065
Aceitam-se propostas para fornecimento de 
juntas de resina para cabos de baixa tensão.

  TUNISIA

Ref.: 32/2012
Aceitam-se propostas para aquisição de 5000 
Kg de folhas de tabaco, para produção de cha-
rutos.

Ref.: TN-T11673048 
Aceitam-se propostas para a criação de um Sis-
tema de Gestão da Qualidade, segundo a  nor-
ma ISO 17025.

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


