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Os estados do Golfo têm em curso projectos de saúde 
no valor de 10 mil milhões de USD. 

Este sector deverá receber um investimento da ordem 
dos 60 mil milhões de USD até 2025 visto que a 
necessidade de instalações e de serviços continua em 
rápido crescimento. 

As autoridades estão fortemente empenhadas na 
introdução de tecnologias de ponta nos cuidados 
de saúde o que permitirá, a médio e longo prazo, 
nivelar ou mesmo ultrapassar os padrões dos países 
desenvolvidos.

As doenças relacionadas com o estilo de vida são as que 
mais preocupam actualmente dado que a prevalência 
de problemas cardiovasculares, diabetes e obesidade é 
grande.

A população desta região poderá alcançar os 57 milhões 
em 2015 e é jovem – a grande maioria tem menos de 
29 anos. No entanto, esta proporção será alterada nos 
próximos dez anos pela rápida taxa de crescimento da 
faixa populacional acima dos 65 anos. De acordo com 
a Organização Mundial de Saúde, a esperança de vida 
aumentou cerca de quatro anos durante as duas últimas 
décadas e os custos per capita dos cuidados de saúde 
para a terceira idade são elevados.

Assiste-se actualmente a uma crescente intervenção 
do sector privado na área da saúde, tradicionalmente 

Sessões de Esclarecimento sobre as 
Potencialidades e Oportunidades 
dos Mercados Árabes

A CCIAP deu início em 2012 a uma nova 
abordagem destinada a aproximar as 
instituições e os empresários portugueses 
da realidade do mercado dos países 
Árabes. Graças à generosa colaboração 
de Exmos. Senhores Presidentes de 
Câmara foi possível organizar sessões de 
esclarecimento destinadas às associações 
e empresas do respectivo Concelho. 

Até ao momento visitámos os Municípios 
de Évora, Viseu, Proença-a-Nova, 
Guimarães, Santo Tirso, Moita, Santarém 
e Coimbra, entre outros, tendo recolhido 
em cada sessão uma significativa adesão 
do tecido associativo e empresarial local.

Estas acções apresentam os objectivos e 
campos de actuação da CCIAP, informação 
sobre as relações económicas e comerciais 
entre Portugal e os Países Árabes, 
formas de abordagem destes mercados, 
potencialidades e oportunidades para 
as empresas portuguesas e um espaço 
reservado às perguntas e respostas.

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

ESTADOS DO GOLFO INVESTEM 
FORTEMENTE NA SAÚDE
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reservada ao estado, não só através da criação 
de unidades hospitalares próprias mas também 
da gestão dos estabelecimentos públicos.

A Arábia Saudita possui um dos maiores e mais 
desenvolvidos mercados de serviços de saúde 
da região, tendo alocado para esse efeito 23 mil 
milhões de USD no orçamento de 2012. O seu 
plano quinquenal (2010-2014) inclui uma verba 
de 73 mil milhões de USD para a construção 
de 121 hospitais, 700 unidades de cuidados 
primários e 400 serviços de urgência hospitalar. 

O Qatar incluiu no seu último orçamento 
anual uma dotação superior a 2 mil milhões de 
USD destinada a projectos de saúde e planeia 

implementar um programa electrónico pioneiro 
em todos os hospitais e clínicas do país.

Os Emirados Árabes Unidos deverão gastar cerca 
de 5 mil milhões de USD em tecnologia avançada 
de saúde até ao final de 2013. Os programas de 
medicina preventiva e diagnóstico precoce são 
prioritários assim como a rápida expansão da 
capacidade hospitalar. 

O Kuwait vai construir nove hospitais até 2016 
e encontra-se presentemente a desenvolver 
políticas e legislação a fim de incentivar uma 
maior participação do sector privado nos 
cuidados de saúde._

Fonte: AMEinfo

Em Julho de 2012 as quinze maiores empresas 
de engenharia e construção a operar nos 
Estados do Golfo nos sectores do petróleo, gás 
e petroquímica tinham contratos no valor de 
115 mil milhões de USD, o que representa um 
aumento expressivo relativamente aos 93 mil 
milhões de USD do ano anterior. 
As empresas coreanas dominam largamente 
este mercado – em 2012 detêm 61% do volume 
de trabalho contra 50% em 2011 – e ocupam 

sete lugares na lista das dez maiores empresas 
do ramo. As empresas japonesas, à semelhança 
de muitas das suas congéneres europeias e 
americanas, têm enfrentado sérias dificuldades 
perante a concorrência coreana e perderam 
uma significativa percentagem de contratos. 
Para se manterem no mercado algumas firmas 
procuram subir na cadeia de valor recentrando-
se nos projectos de engenharia.
Em 2012 a lista das quinze maiores empresas 
do ramo no mercado dos Estados do Golfo 
é composta por: 1º Samsung Engineering 
(Coreia), 2º Saipem (Itália), 3º Hyundai 
Engineering & Construction (Coreia), 4º Daelim 
Industrial Company (Coreia), 5º GS Engineering 
& Construction (Coreia), 6º SK Engineering 
& Construction (Coreia), 7º JGC Corporation 
(Japão), 8º Samsung Corporation (Coreia), 9º 
Doosan Heavy Industries & Construction (Coreia), 
10º Petrofac Limited (Reino Unido), 11º Tecnicas 
Reunidas (Espanha), 12º Technip (França), 13º 
Tecnimont (India), 14º J Ray McDermott (Estados 
Unidos), 15º Punj Lloyd Limited (India)._

Fonte: MEED

ANÁLISE DO MERCADO
DO PETRÓLEO E GÁS NOS 
ESTADOS DO GOLFO
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As maiores cidades da Arábia Saudita estão 
em fase adiantada de preparação das suas 
redes de metropolitano e Riyadh  deverá 
iniciar a construção dos 175 km de linha ainda 
este ano. A cidade de Jeddah já viu aprovada 
a primeira fase do plano de metro._

Fonte: ConstructionWeek 

O mercado da construção e obras públicas 
da região é um dos mais atractivos do mundo 
devido à sua dimensão e às reformas estruturais 
destinadas a aumentar a produtividade 
dos sectores não petrolíferos e a responder 
satisfatoriamente às necessidades crescentes 
das populações. Algumas previsões indicam 
que mais de 4 biliões de USD (1x102) serão 
investidos até 2020 em projectos de construção 
o que representa um aumento de quase 80% 
relativamente ao investimento corrente. A 
Região deverá ser responsável por mais de 4% 
do mercado mundial no decorrer da próxima 
década.
O aumento do investimento de capital na 
construção resultou, na maioria dos casos, numa 
transformação completa do ambiente urbano. 
Cidades como Dubai, por exemplo, são hoje 
radicalmente diferentes do que eram apenas há 
dez anos graças a um dispêndio em projectos 
superior a 900 mil milhões de USD. 
Os estados do Golfo, só por si, adjudicaram 
contratos no valor de 40 mil milhões de USD 
no primeiro trimestre de 2011, 47% dos quais 
no sector da energia. O claro crescimento do 
mercado de projectos nesta região iniciou-se em 
2004 e tem-se mantido relativamente estável 
desde 2006, podendo ser dividido em duas 
grandes fases: entre 2005 e 2008 foi em larga 
medida dominado pela construção imobiliária; 
desde o final de 2008 orientou-se para um muito 
maior investimento em infra-estruturas.
A Arábia Saudita representa actualmente 
46% dos projectos de investimento da Região 
do Médio Oriente e Norte de África e deverá 
continuar a liderar o mercado da construção e 
obras públicas._

Fonte: TradeArabia, MEED, ConstructionWeek

O Bahrain vai investir cerca de 7 milhões de USD 
em infra-estruturas destinadas a impulsionar 
o desenvolvimento da agricultura nas quais 
se incluem a construção de laboratórios 
agrícolas e veterinários, a contratação de 
quadros qualificados e o recurso à perícia 
estrangeira.

Fonte: TradeArabia

PROJECTOS DE METRO NA
ARÁBIA SAUDITA

MERCADO DA CONSTRUÇÃO NA 
REGIÃO DO MÉDIO ORIENTE E 
NORTE DE ÁFRICA

BAHRAIN INVESTE NO REFORÇO
DA AGRICULTURA
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Mais INFORMAÇÕES em:
www.cciap.pt  |  cciap@cciap.pt  |  +351 212 138 100

  SÍRIA

Ref: SY-0050
Grande importador e distribuidor na área 
de materiais de construção e transporte, com 
predominância de materiais como mármore, 
granito, madeira, ferro e outros para construção, 
procura parceiros de negócios na mesma 
indústria.

  ARGÉLIA

Ref.: DZ-0313
Produtos propostos a exportação: 
aromatizantes alimentares líquidos e em 
pó, aromatizantes salgados, emulsões para 
refrigerantes, produtos de melhoramento para 
pão e óleos essenciais destilados. 

Ref.: DZ-0306
Produtos propostos a exportação: tâmaras e 
sumos de fruta.

Ref.: DZ-0307
Produtos propostos a exportação: tâmaras 
biológicas.

Ref.: DZ-0310
Produtor de essências aromáticas, propõe 
para exportação  os seus produtos, com 
predominância em emulsões aromáticas.

Ref.: DZ-0312
Produtos propostos a exportação: manteiga 
de cacau, massa de cacau, cacau em pó, bolo de 
cacau.

  ARÁBIA SAUDITA

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-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.

Ref.: SA-0130
Oportunidades de investimento no sector da 
educação, desde a construção aos recursos 
humanos.

Ref.: SA-0131
Oportunidades de investimento no sector 
da energia para fabricantes de plástico, com 
predominância no mercados de exportação, e 
de resinas diversificadas.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
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  TUNISIA

Ref.: TN - 120035
Aceitam-se propostas para fornecimento, 
montagem, instalação e comissionamento 
de uma máquina de lavagem de comboios 
eléctricos 25kV, bem como de peças para 
reposição.

  MARROCOS

Ref.: T11689744
Rede de rádio: Aceitam-se propostas para 
projectar, desenvolver, testar e operar, uma 
rede de rádio GSM-R ao longo dos caminhos-
de-ferro ONCF.

 
Ref.: T11670420
Aceitam-se propostas para conceber 
produtos promocionais de consciencialização, 
informação e educação em prol da Direcção de 
Parceria, Cooperação e Comunicação. 

Ref.: 05/DEP/2012
Aceitam-se estudos para, elaboração de um 
caderno de encargos aplicáveis ao trabalho 
de ventilação mecânica controlada (VMC) em 
edifícios públicos.

Ref.: 03/2012 
Aceitam-se propostas para a monitorização 
e vigilância de  edifícios  e  escritórios  

administrativos da Cidade Universitária Souissi 
II em Rabat. 

Ref.: 06/2012
Aceitam-se propostas para fornecimento e 
instalação de um simulador de navegação, 
pesca e manobras de ISPM para Agadir.

Ref.: 14/2012/DGI
Aceitam-se propostas para “Solução de Apoio à 
Verificação” (SAV).

  KUWAIT

Ref.: T11902723
Serviços de engenharia electromecânica: 
Aceitam-se propostas de engenharia, aquisição 
e construção de obras preparatórias para o 
Projecto de Combustíveis Limpos no MAA e 
Refinarias do MAB.

  ARÁBIA SAUDITA

Ref.: SA - T11904966
Extintores de incêndio, pistolas de pulverização, 
jactos de vapor: Aceitam-se propostas para 
gradação e substituição da Fase I e Plantas R.O.  
dos Sistemas de Protecção Catódica.

Ref.: SA - T11892870
Pré-Qualificação para obras de construção de 
vários edifícios e casas individuais: Aceitam-
se propostas para a construção de residências 
para funcionários do Hospital Baish.

CONCURSOS PÚBLICOS
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