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EVENTOS CCIAP 2012
QATAR INVESTE EM
ENERGIAS RENOVÁVEIS
Apesar das vastas reservas de petróleo e gás
natural, o Qatar assumiu o compromisso de reduzir
as emissões de carbono e aumentar a produção
de energia sustentável, sendo um dos principais
defensores regionais da diversificação energética.
As projecções do Relatório da Agência Internacional
de Energia indicam que, em 2035, cerca de 30% das
necessidades energéticas globais serão supridas
através das energias renováveis. Metade dessa
energia será proveniente de centrais hidroeléctricas,
25% de origem eólica e 7,5% de geração solar. No
Médio Oriente, a geração de energia solar deverá
representar uma percentagem muito maior. O mesmo
relatório sublinha que, paralelamente à implantação
de fontes de energias renováveis, os países precisam
de encarar a adopção crescente de programas de
eficiência energética.
No Qatar, diversas entidades governamentais
analisam a melhor forma de maximizar o potencial
dos seus projectos de energia renovável. Sob a égide
do Programa Nacional de Segurança Alimentar, por
exemplo, estão a ser avaliados vários projectos de
geração de energia sustentável e, simultaneamente,
de racionalização das metodologias actuais a fim
de limitar o desperdício e reduzir as emissões de
carbono. A energia solar é uma das primeiras fontes
de energia alternativa a ser considerada, estando
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Em 2012 a CCIAP deu início a uma nova actividade intitulada “Prospecção Mercados Árabes”,
dando a conhecer o mercado Árabe junto das Câmaras Municipais, seus Munícipes e Associações
Empresariais de cada região.
Iniciámos o ano com um Almoço de trabalho em
honra de Sua Excelência o Primeiro-Ministro, Senhor Dr. Pedro Passos Coelho, e dos Embaixadores
Árabes residentes em Portugal.
Em Fevereiro, a convite de Sua Excelência o Ministro da Economia e do Emprego, Senhor Doutor Álvaro Santos Pereira, a CCIAP deslocou-se à Argélia.
Também em Fevereiro, o Presidente da Câmara de
Comércio e Indústria Árabe Portuguesa, Senhor
Engº. Ângelo Correia, recebeu uma comitiva da
Qatar Investment Authority.
Ainda em Fevereiro, a CCIAP levou a efeito uma
Missão Económica multissectorial aos Emirados
Árabes Unidos.
De 21 a 27 de Abril a CCIAP levou a cabo uma Missão Económica ao Kuwait e ao Qatar.
Numa iniciativa conjunta da Câmara de Comércio
e Indústria Árabe-Portuguesa e da Federação das
Câmaras de Comércio do Iraque, realizou-se de 25
a 26 de Junho em Lisboa, “O Primeiro Fórum Económico Portugal-Iraque”.
Em Setembro, a CCIAP teve o prazer de receber a
visita de uma delegação de empresários egípcios
de vários sectores de actividade, enquadrados
pela Federação das Câmaras de Comércio do Egipto.
Em Novembro, a CCIAP marcou presença no principal certame dedicado à promoção das exportações portuguesas, “Portugal Exportador 2012”.
Estas foram algumas das actividades concretizadas pela CCIAP no decorrer do ano de 2012.
Aos nossos associados, parceiros e amigos desejamos o maior sucesso para o ano 2013.
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prevista a construção de uma central solar no sul
do país que deverá produzir energia suficiente
para alimentar as estações de dessalinização de
água.
Em consonância com os objectivos de diversificação estabelecidos pelo documento de
planeamento estratégico “Visão 2030”, o Qatar pretende criar uma indústria solar de classe mundial que tenha potencial para se tornar
exportadora de conhecimento e tecnologia.

Simultaneamente, a Companhia Nacional de
Electricidade e Água está a trabalhar em conjunto com a empresa Tecnologias Solares do
Qatar a fim de implementar um quadro adequado para o desenvolvimento e uso eficaz da
energia solar. Os estádios a ser construídos para
acolher o Campeonato do Mundo de Futebol
2022 estão concebidos para utilizar a energia
solar na climatização durante o período de Verão, dado que as temperaturas podem atingir
50º centigrados._
Fonte: AMEinfo

CONTRATOS DE PETRÓLEO E GÁS EM 2013 NOS ESTADOS DO GOLFO

Dois grandes projectos no Koweit e em
Omã, com início agendado para 2013, deverão
desencadear um grande aumento do valor
dos contractos adjudicados no mercado do
petróleo, gás e petroquímicos dos países do
Conselho de Cooperação do Golfo. O montante
dos contractos em 2013 deverá ultrapassar 50
mil milhões USD, quase o dobro dos valores
previstos para este ano – 27 mil milhões USD.
Desde 2009, ano que registou a verba recorde
de 52 mil milhões USD, os níveis de adjudicação de contractos baixaram para 40 mil milhões
USD em 2010 e 25 mil milhões USD em 2011.

As previsões para 2013 estão, contudo, dependentes da concretização da quarta refinaria no
Koweit, estimada em 14 mil milhões USD, e do
projecto de gás não convencional tight gas em
Omã, avaliado em 15 mil milhões USD.
No entanto, uma série de outros grandes
projectos serão adjudicados durante os dois
próximos anos. É o caso dos novos complexos
petroquímicos no Qatar, de contractos
adicionais na refinaria saudita de Jizan e de
importantes explorações offshore em Abu
Dhabi._
Fonte: AMEinfo

www.cciap.pt

2

PARCERIA
CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA ÁRABE-PORTUGUESA

Nº288 | Newsletter Mensal | Dezembro 2012

NOVA CIDADE TURÍSTICA NO DUBAI

KOWEIT CONSTROI HOSPITAIS

O Koweit destinou 3.5 mil milhões USD à
construção de nove hospitais que fornecerão
3.500 camas. O contrato para a construção do
primeiro hospital será assinado nas próximas
semanas. Situa-se em Al Jahra e terá uma
capacidade de 1.000 camas._
Fonte: Construction Week

O Dubai anunciou a construção de uma nova
cidade turística. Este projecto ambiciona tornarse o centro do turismo familiar, das artes, da
cultura e do empreendedorismo para mais de 2
mil milhões de pessoas.
Inclui um enorme parque público, 30% maior
do que o Hyde Park de Londres, e a maior
extensão de galerias de arte do Médio Oriente
e Norte de África. O maior centro comercial do
mundo - Mall of the World - fará parte deste
novo empreendimento e terá capacidade para
receber 80 milhões de visitantes por ano. O
Mall of the World estará ligado a um centro de
entretenimento a criar em colaboração com
a Universal Studios International, o maior da
região, que deverá atrair 6 milhões de visitantes
por ano. O desenvolvimento de instalações
para fornecer um ambiente integrado para
o empreendedorismo e inovação na Região
constitui outra vertente da nova cidade,
designada por Mohammed bin Rashid City.
Serão construídos cerca de cem hotéis e vários
campos de golfe.
A calendarização prevista, o valor e o financiamento não foram ainda revelados.

ARGÉLIA INVESTE EM PROJETOS DE
PETRÓLEO E GÁS NATURAL

A companhia estatal Sonatrach vai investir
80 mil milhões USD até 2016 em projectos de
petróleo e gás natural. Desse montante, 14
mil milhões USD destinam-se à construção de
cinco grandes refinarias.
A Argélia tem a 4ª maior reserva de petróleo
do continente africano. Em 2012 já foram
investidos 10 mil milhões USD e estão
previstos 15 mil milhões USD para 2013. O
país pretende aumentar a sua capacidade de
produção de petróleo através da captação de
investidores estrangeiros e parcerias.
Fonte: Algeria News & Press Reviews

Fontes: Arabian Business; Arab News
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OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
		KOWEIT

Ref: KW-0036
Aço/Construção Civil: fabricação de aço,
pré-engenharia de construção de aço, préengenharia Steel Design, Fornecimento e
Construção no Iraque.
Ref: KW-0037
Empresa de Trading - Principais Produtos:
Comutadores de válvulas de pressão,
aço inoxidável, tubos de aço e carbono,
acessórios para tubos Flange.
Ref: KW-0038
Empresa com uma grande variedade de
produtos de limpeza e desinfectantes:
purificadores
de
ar,
insecticidas,
pulverizadores deo, sprays de tinta e antiestáticos, para limpeza de forno, para
mobiliário, detergentes líquidos entre
outros.

		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 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.
Ref: SA-0116
Importação de materiais de construção em
geral, acabamentos em madeira, importadores, armazenistas, grossistas e retalhistas
de produtos diversos dando enfase a produtos de aço e madeira.

		ARGÉLIA
Ref: DZ-0355
Produtos propostos a exportação: Amêndoas amargas sem casca.
Ref: DZ-0371
Produtos propostos a exportação: Ervilhas.
Ref: DZ-0372
Produtos propostos a exportação: Batatas.
Ref: DZ-0373
Produtos propostos a exportação: Trufas.
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CONCURSOS PÚBLICOS
		LÍBANO
Ref.: LB-T12432240
Imobiliário - Saúde

Ref.: P102376
Prestação de serviços de consultoria para
a gestão das finanças públicas, gestão
de recursos humanos e tecnologia da
informação.

		DJIBOUTI

Ref.: LB-T12417793
Projecto de 269 luxuosos apartamentos residenciais - 200.000 m².

Ref.: 127144-(R)
Perfuração exploratória geotérmica (GEF).

Ref.: LB-T12388675
Imobiliário - Residencial / comercial

		JORDÂNIA

		SUDÃO
Ref.: EuropeAid/133385/C/SER/SD
Prestação de assistência técnica para a
gestão eficaz e eficiente do componente
para pequenos agricultores sob o programa
de segurança alimentar do Sudão (SFSP).
		

		COMORES
Ref.: EuropeAid/133298/D/SER/KM
Contratação de assistência técnica para
os departamentos Nacionais Oficiais do
Comores.

Ref.: JO-T12836587
Contadores de água - aquisição e instalação
por empreiteiros de projectos de rede
de água para construção residencial e
comercial, que será abastecida pelo sistema
público de água.

		ARGÉLIA
334571, EuropeAid/133561/D/SER/DZ
Assistência técnica para aumentar as
capacidades dos professores e gestores
no maior sector de educação e pesquisa
científica.
Mais INFORMAÇÕES em:
www.cciap.pt | cciap@cciap.pt | +351 212 138 100
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35 ANOS AO SERVIÇO DAS RELAÇÕES ECONÓMICAS
E CULTURAIS ENTRE PORTUGAL E OS PAÍSES ÁRABES.

