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O reforço dos transportes é uma das prioridades chave 
em Omã. Cerca de 15 mil milhões USD foram atribuídos à 
expansão da rede actual. A extensão do país, a dispersão 
dos centros urbanos e industriais e o crescimento dos 
sectores de hidrocarbonetos e mineração obrigam a 
uma melhor interconexão dos transportes existentes e 
à construção de novas infra-estruturas. Este programa 
de investimentos é considerado essencial para o 
crescimento e diversificação da economia e o Plano de 
Desenvolvimento Quinquenal 2011-2015 atribui-lhe 
quase metade do seu orçamento.

Novas redes viárias estão projectadas, entre as quais 
uma auto-estrada com 265 km de extensão e que tem 
um custo previsto de 2.6 mil milhões USD. A capital, 
Muscat, receberá um novo aeroporto internacional, 
cujos trabalhos já estão bastante adiantados, devendo a 
primeira fase estar pronta para iniciar o processamento 
de passageiros e carga nos finais de 2013. Por seu lado, 
estão a ser construídas infra-estruturas aeroportuárias 
em várias cidades a fim de possibilitar a ligação 
aérea entre a maioria dos principais centros urbanos. 
Simultaneamente, grandes projectos marítimos estão a 
avançar com a construção de novos portos e a ampliação 
e modernização dos existentes.

A rede ferroviária nacional está em fase de concepção. 
Deverá ter 1.000 km de extensão, um custo estimado em 
5 mil milhões USD e começar a operar em 2018._ 

Fonte: Global Arab Network

Visita de Homens de Negócio do 
Egipto a Portugal

De 16 a 19 de Setembro deslocou-se a 
Portugal uma Delegação de Homens de 
Negócio do Egipto, enquadrados pela 
Federação das Câmaras de Comércio do 
Egipto, e representantes da Autoridade 
Geral para o Investimento (GAFI) e da 
Câmara de Comércio de Sharkia. Integraram 
a Delegação várias empresas dos sectores 
do couro e curtumes, têxteis, construção, 
tintas e vernizes, segurança e protecção de 
incêndios.

Os trabalhos tiveram início na sede da 
CCIAP, pelas 10h00 do dia 17, com a 
abertura dos trabalhos pelo Presidente 
da CCIAP. Seguiram-se as intervenções de 
Sua Excelência o Embaixador do Egipto, do 
representante da FEDCOC, do representante 
da DGAE e a apresentação das empresas 
Egípcias e Portuguesas.

A CCIAP teve o prazer de oferecer um almoço 
no Hotel Tivoli em honra da Delegação.

A partir das 15.00 decorreram os encontros 
bilaterais entre as empresas portuguesas, 
cerca de 40, e as suas homólogas egípcias. 
O segundo dia foi igualmente dedicado a 
encontros bilaterais, realizando-se diversas 
visitas a fábricas e empresas portuguesas 
fora de Lisboa.

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

NOVA REDE DE TRANSPORTES EM OMÃ
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Apesar de 43% dos projectos de construção dos 
países do Conselho de Cooperação do Golfo 
(CCG) ainda não terem atingido a fase de execu-
ção, os Emirados Árabe Unidos continuam a ser o 
maior mercado da construção naquela área geo-
gráfica

De acordo com o relatório da BNC Network , ape-
sar da conjuntura económica internacional, até 
Agosto de 2012 o valor total dos projectos de 
construção em andamento na região do Golfo 
era de 1.68 biliões USD. 

Do total de projectos em análise, os projectos em 
execução representam um valor de cerca de 490 
mil milhões USD; por outro lado, os projectos de 
construção em fase de adjudicação represen-
tam um valor de 82 mil milhões USD; os projec-
tos de construção em fase de projecto técnico 
representam um valor de 125 mil milhões USD, 
enquanto os projectos em fase de concepção e 
planeamento representam um valor de 265 mil 
milhões USD. Contudo, aproximadamente 43% 
(723 mil milhões USD) ainda não atingiram a fase 
de execução.

Os Emirados Árabes Unidos continuam a ser o 
maior mercado de construção da região, totali-
zando um investimento de 690 mil milhões USD 
em projectos, incluindo 429 mil milhões USD em 
projectos que ainda não atingiram a fase de exe-
cução. 

O mercado da Arábia Saudita é o segundo maior 
mercado de projectos de construção na região, 
onde o valor total dos projectos de construção 
excedeu os 451 mil milhões USD, incluindo os 
projectos que ainda não atingiram a fase de exe-
cução e que representam cerca de 100 mil mi-
lhões USD. Em 2013 serão adjudicados projectos 
de construção no valor de 80 mil milhões USD, o 
que representa um aumento de 36% em relação 
ao ano de 2011.

O mercado do Koweit representa projectos de 
construção num valor de 196 mil milhões USD, 
incluindo os projectos suspensos e cancelados 
que totalizam um valor de cerca de 62 mil mi-
lhões USD. Por outro lado, o Qatar, que será o an-
fitrião do Campeonato do Mundo de futebol de 
2022, é o quarto maior mercado entre os seis paí-
ses do CCG, onde o total de projectos de constru-
ção excede 171 mil milhões USD e os projectos 
suspensos representam cerca de 69 mil milhões 
USD. 

Entre alguns dos maiores projectos aqui conta-
bilizados destacam-se: o projecto de desenvolvi-
mento dos caminhos-de-ferro dos Emirados Ára-
bes Unidos com um valor estimado de 10.8 mil 
milhões USD , o projecto de desenvolvimento do 
metro de Jeddah com um valor estimado de 35 
mil milhões USD, enquanto o investimento em 
projectos de energia e dessalinização terá um lu-
gar de destaque no desenvolvimento global do 
investimento na região. 

Apesar do abrandamento económico causado 
pela crise económica internacional a região do 
Golfo, depois da China, continua a representar 
um dos maiores mercados de construção do 
mundo.

As perspectivas para o lançamento de novos 
projectos de construção nos países do CCG são 
francamente positivas. As taxas de crescimento 
dos países do CCG prevêem-se elevadas a mé-
dio prazo, quer em termos do produto interno 
bruto, quer em termos do crescimento do sector 
da construção. Os governos dos países do CCG 
efectuaram um investimento aproximado de 2.9 
biliões USD no segundo trimestre de 2011, e o 
sector da construção representa 5,4% do PIB do 
conjunto destes países._

Fonte: Gulfnews

723 MIL MILHÕES USD EM PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO NOS PAÍSES DO 
CONSELHO DE COOPERAÇÃO DO GOLFO EM STAND BY
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A Argélia vai renovar e desenvolver a sua rede 
ferroviária. Este plano ferroviário trianual, 
orçado em cerca de 1.600 milhões USD, 
engloba a reabilitação do material existente, a 
aquisição de equipamento e a construção de 
novas linhas.

Trinta locomotivas deverão ser adquiridas 
durante este período, quatro previstas para 
2013, quinze para 2014 e onze para 2015. A 
SNTF (Sociedade Nacional dos Transportes 
Ferroviários da Argélia) procederá também à 
aquisição de dezassete vagões ferroviários de 
longa distância.

A qualidade do transporte de passageiros será 
melhorada através da compra de vinte loco-
motivas eléctricas de longa distância e trinta 
carruagens-cama para viagens nocturnas._

Fonte: North Africa United

O Plano de Desenvolvimento de Meca, 
iniciado em 2011, estende-se por 400 km2 a 
nordeste e noroeste da Mesquita. O projecto, 
avaliado em quase 27 milhões USD, tem como 
principal objectivo assegurar a segurança e o 
conforto dos milhões de peregrinos que todos 
os anos se deslocam a esta cidade. Trata-se 
da maior ampliação de sempre da Grande 
Mesquita e aumentará a sua capacidade para 
2.5 milhões de pessoas. O plano global para o 
desenvolvimento de Meca até 2028 está agora 
na última fase de preparação e engloba infra-
estruturas, serviços públicos, imobiliário e 
turismo.  

Uma central solar com capacidade para 100 MW, 
instalada numa área de 2.000 km2, começará a 
ser construída em 2013. Este projecto deverá 
permitir uma poupança de 587 milhões USD no 
orçamento geral da municipalidade e reduzir 
muito substancialmente o consumo de petróleo. 
A província de Meca prevê a construção de 
mais de 100 projectos de centrais solares nos 
próximos anos.

Uma cidade industrial deverá ser construída até 
2016, numa área de 5.000 km2, comportando 
cerca de 50 fábricas cujos produtos darão apoio 
directo às peregrinações._

Fonte: Construction Week

A Arábia Saudita prevê gastar 240 mil mi-
lhões USD em habitação até 2020. O mercado 
imobiliário continua a expandir-se, apoiado no 
crescimento populacional e no aumento da dis-
ponibilidade de alternativas de financiamento. 
Serão construídos 2.4 milhões de fogos nos pró-
ximos sete anos.

A nova legislação de crédito imobiliário contri-
buirá para impulsionar os empréstimos residen-
ciais, que deverão atingir este ano cerca de 16 
mil milhões USD. O estado atribuiu um financia-
mento a longo prazo de cerca de 67 mil milhões 
USD para projectos de habitação a preços con-
trolados.

De acordo com alguns estudos, este investi-
mento não será, contudo, suficiente para suprir 
a falta de habitação. A procura crescente no 
mercado imobiliário criará numerosas oportu-
nidades para bancos comerciais, promotores 
imobiliários e empresas de construção._

Fonte: Construction Week

ARGÉLIA INVESTE NA 
MODERNIZAÇÃO DA 
REDE FERROVIÁRIA

DESENVOLVIMENTO DA PROVÍNCIA DE MECA, ARÁBIA SAUDITA

BOOM NO MERCADO HABITACIONAL 
DA ARÁBIA SAUDITA
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  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.

  TUNISIA

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

  MARROCOS

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

  ARGÉLIA

Ref.: DZ-0287
Grupo empresarial propõe a exportação: 
Desodorizantes, águas de colónia, perfumes, 
coffrets e sabonetes.

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

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

Ref.: DZ-0288
Exportação/ Parceria -  Consultora internacio-
nal, oferece uma vasta gama de produtos e so-
luções completas para a agricultura.

  
  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-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. 

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
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  EGIPTO

Ref.: T11455731
Gasoduto: Aceitam-se propostas para 
exploração e extracção de gás e petróleo.

Ref.: T11455732
Gasoduto: Aceitam-se propostas para 
exploração e extracção de gás e petróleo.

  BAHRAIN

Ref.: T12467975
Turbinas a vapor: Ph I T/A Revisão de turbina a 
vapor - Desmontagem, inspecção, reparação, 
montagem, testes e comissionamento.

  ARGÉLIA

Ref.: T12460298
Máquinas e ferramentas para acabamento 
de metais: Aceitam-se propostas para  
fornecimento, instalação e comissionamento 
de máquinas e equipamentos para a produção 
de estruturas metálicas.

Ref.: T12413720
Equipamentos de transmissão: Aceitam-se 
propostas para aquisição de equipamentos de 
Frequência Modulada e Radiodifusão Sonora.

  ARÁBIA SAUDITA

Ref.: T12423800
Bloco de escritórios: Aceitam-se propostas para  
a Construção de Pátio Municípal.

Ref.: T12423801
Trabalhos  de paisagismo: Aceitam-se propostas 
para  a realização de melhoria e embelezamento 
das entradas de Município na Arábia Saudita.

Ref.: T12423805
Perfuração de poços de água: Aceitam-se 
propostas para    projecto de perfuração 
exploratória.

Ref.: T12423809
Trabalhos relacionados com aquedutos de 
distribuição de água: Aceitam-se propostas 
para   projecto de construção da rede de água.

  MARROCOS

Ref.: AO62012
Produção de comerciais de TV e spots de rádio 
relacionados com aconselhamento agrícola.

Ref.: 21973/B4/PIC 
Aceitam-se propostas para  fornecimento de 
cabo sinalização.

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


