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QUEM SOMOS? 

 



QUE PAÍSES REPRESENTAMOS? 



PERFIL DO PAÍS 

Fontes: Banco Mundial; Trading Economics, World Trade Organization; World 
Population Review 

DESIGNAÇÃO OFICIAL REINO DA ARÁBIA SAUDITA 
    
CAPITAL  RIYADH 
    

POPULAÇÃO  (2014) 
Cerca de 28 MILHÕES DE 
HABITANTES 
(APROX. 30% SÃO ESTRANGEIROS) 

  

POPULAÇÃO NA CAPITAL 
(2014) 

APROX. 6 MILHÕES DE HABITANTES 
 

ÁREA 
2.149.690 KM2  
(13.º MAIOR PAÍS DO MUNDO) 

  

PIB 2014  
(PREÇOS CORRENTES)  

746,2 MIL MILHÕES USD 

 
 
PIB PER CAPITA 2014 
(PREÇOS CORRENTES) 

 
24.161 MIL USD 

 INFLAÇÃO 2014 
(PREÇOS DO CONSUMIDOR 
- % ANUAL)  

  2,7 % 



RELAÇÕES BILATERAIS COM PORTUGAL 

• Aumento das trocas comerciais entre Portugal e a Arábia Saudita ao 
longo dos últimos anos;  

• A variação média anual das importações foi de 20% entre 2009 - 2013; 

• A variação média anual das exportações no mesmo período de 5 anos 
foi de 24%; 

• Portugal como cliente tem sido estável, variando entre a 30º e a 35º 
posição, adquirindo cerca de 0,3% das exportações da Arábia Saudita;  

• Como fornecedor, Portugal tem vindo a ganhar quota, ocupando, em 
2014, a 44ª posição (com 0,14%) das importações do Reino. 

 

Fonte: INE 



 

• Registou-se um aumento das trocas comerciais entre os dois países: 

• As exportações aumentaram 11,98% de 2014 para 2015 (Janeiro-Novembro): de 102.160.084€ 
para 114.397.775€ ; 

• As importações cresceram 2,64% no mesmo período: de 682.600.689 € para 700.645.031€. 
 

• O saldo da balança comercial entre os dois países é tradicionalmente deficitário para Portugal, já 
que grande parte da energia (petróleo) que Portugal adquire é proveniente do Reino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

RELAÇÕES BILATERAIS COM PORTUGAL 



Fonte: INE 

RELAÇÕES BILATERAIS COM PORTUGAL 



• Está entre as 20 maiores economias do mundo 

• Planos de Desenvolvimento Económicos anuais (2015-2019), atribuindo a 
quase todos os sectores da actividade Económica  (papel crescente do Sector 
Privado)  

• Adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC) em 2005 

• Diversificação da Economia: a tendência de desenvolvimento de indústrias 
não-petrolíferas 

• Sector privado não-petrolífero:  forte impulsionador da actividade económica  

• A actual Estratégia de Crescimento da Arábia Saudita baseia-se em factores 
promotores do crescimento, nomeadamente:  

• O investimento; 

• O emprego;  

• O comércio, a concorrência e a competitividade. 

 

  

CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA DO PAÍS 



10.º Plano de Desenvolvimento Quinquenal (2015-2019) centra-se em áreas como: 

 

• Diversificação da economia; 

 

• Transição para uma economia baseada no conhecimento; 

 

• Incremento da produtividade nacional, através de melhorias na educação; 

 

• Incremento da produtividade nacional, na indústria e do aumento na capacidade produtiva do sector 
privado e das empresas públicas. 

 

Fonte: G20 

CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA DO PAÍS 



Este Plano prevê, de entre outros objectivos:  

 

• O aumento do investimento público – infra-estruturas sociais, económicas e ambientais para fazer face às 
necessidades associadas ao aumento da população e para melhorar a qualidade dos serviços públicos; 

 

• O crescimento do peso do sector privado no PIB (a preços constantes de 2010) de 44.9% em 2014 para 50.6% 
em 2019; 

 

• O aumento da taxa de crescimento anual do sector das indústrias, como a das manufactoras de 8.36% em 2014 
para 10.58% em 2019 e do sector mineiro de 5.98% em 2014 para 8.56% em 2019; 

 

• Uma aposta nos sistemas de educação e formação; 

 

CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA DO PAÍS 



ESTRUTURA SECTORIAL DA ECONOMIA - REPARTIÇÃO DO PIB 

2% 

62% 

36% 

Agricultura

Indústria

Serviços

Fonte: Global Finance 



PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE &  
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO (2010 – 2020) 

 

Fonte: SAGIA  



• Sector promissor da economia saudita 

• Lucros provenientes do petróleo fomentaram um boom nos projectos 
de desenvolvimento petrolíferos e  não-petrolíferos; 

• Forte participação do sector privado, em alguns projectos; 

• Grandes investimentos planeados, nomeadamente:  

• Projectos Petroquímicos; 

• Produção de Electricidade; 

• Planos de Dessalinização de Água; 

• Projectos relacionados com o Gás-Natural; 

• Projectos de refinação (a ser considerados). 

 

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE &  
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 

ENERGIA 
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO  

Oportunidades de investimento ao longo de 
toda a cadeia de valor do sector da energia, 
num variado leque de subsectores: 

 

• Refinação de Petróleo em bruto 

• Petroquímicos 

• Fertilizantes 

• Electricidade e Água 

• Exploração mineira e processamento de 
minerais. 

 



 

• Localização estratégica e investimento de larga-escala em 
infra-estruturas – o Reino é um dos principais hubs de 
transportes e logística a nível mundial; 

• Sector em desenvolvimento, incrementado pelo rápido 
crescimento interno do país, muito associado à construção 
das Cidades Económicas; 

• Desenvolvimento de um sistema de nível internacional e 
multi-modal –  confere mais eficiência e maior ritmo ao 
mercado: sistemas de transporte estrategicamente 
localizados para a distribuição; 

• Acesso a combustíveis a preços reduzidos. 

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE &  
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 

TRANSPORTES & 
LOGÍSTICA Geral 

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO  

• Acessos sem paralelo ao mar e a terra, com 
ligações próximas à Europa, África, Ásia do Sul 
e de Este; 

• Vantagens substanciais em termos de 
custos, associadas aos baixos preços da 
energia; 

• Ambiente de negócios bastante estável, 
competitivo e liberal; 

• Investimentos de larga escala nos 
transportes rodoviários, ferroviários, 
marítimos e aéreos cerca de 100.000 milhões 
de USD. 

 

 



OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO (cont.) 

Portos: 

• Construção de 2 portos na Cidade Económica King Abdullah 
e na Cidade Económica Jazan; desenvolvimento e 
administração de um Parque Logístico adjacente ao porto 
Comercial de Yanbu; um 2.º Terminal de Contentores no 
Porto Comercial de Jubail. 

Aeroportos: 

• Expansão das infra-estruturas associadas ao transporte 
aéreo na Arábia Saudita; 

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE &  
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 

TRANSPORTES & LOGÍSTICA 
Portos - Aeroportos 



OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO (cont.) 

Ferrovias: 

• Os projectos incluem a ligação de 950 km entre Jeddah e 
Damman; 2.400km de ferrovia a ligar o Norte ao Sul do país; 
planeamento de implementação de sistemas de 
metropolitano ligeiro (Light Rail Transit Systems) dentro de 
cidades como Riyadh, Jeddah e Medina. 

Estradas:  

• Como resposta à crescente procura interna, acrescida do 
tráfego associado à construção das Cidades Económicas; 

• Design e supervisão de novas conexões e extensões de km de 
estrada e dos serviços rodoviários (incluindo os transportes 
públicos). 

 

 

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE &  
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 

TRANSPORTES & LOGÍSTICA 
Ferrovias - Estradas  



 

• Mais de 27 milhões de consumidores e um elevado número de 
empresas multinacionais – é o maior mercado das TIC no 
Médio Oriente.  

• Sociedade jovem e em rápido crescimento – mercado com cada 
vez mais conhecimentos tecnológicos; 

• Aposta sem precedentes por parte do sector público na 
conectividade e tecnologia da informação; 

• Liberalização na indústria das telecomunicações – aumento da 
concorrência e dos níveis dos serviços e da utilização.  

• Em curso um plano a 20 anos especificamente direccionado às 
TIC – difusão por todo o país; 

 

 

 

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE &  
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 

TELECOMUNICAÇÕES E 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 



PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE &  
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO 
 
• Maior mercado das TIC da região; 
• Privatização e acesso à OMC: oportunidades para o sector privado, apoiadas em incentivos ao investimento; 
• Parcerias de financiamento público-privadas; 

 
E AINDA:  
 
• Forte compromisso governamental com iniciativas  de portais de e-commerce e e-government; 
• Forte procura interna; 
• Investimento público massivo na conectividade das Economic Cities, o que constitui uma grande 

oportunidade para novos projectos, com potencial para alcançar milhões de utilizadores; 
• Investimento público em programas de novos conhecimentos, nas TIC’s. 
 

TELECOMUNICAÇÕES E 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 



SAÚDE 
 

• Maior mercado de consumidores de cuidados de saúde do Médio 
Oriente;  

• Expansão e envelhecimento da população saudita e processo de 
urbanização - milhões de novos consumidores dos serviços de saúde; 

• Investimentos públicos sem precedentes no apoio à prestação de 
cuidados de saúde e aos seus sectores complementares (tais como a 
investigação científica)  

• Até 2020, prevê-se a edificação de mais 120 hospitais, 400 centros de 
emergência e 700 centros de cuidados básicos; 

• Crescimento do sector a uma taxa média de 15%, com  forte presença 
da iniciativa privada; 

• Procura de RH qualificados - enorme dinâmica laboral e migratória. 

 

 

 

 

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE &  
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 



OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO 

• Rápido crescimento na dimensão do mercado; 

• Aumento considerável na procura por cuidados de saúde, suportado 
pelo investimento público e privado;  

• Oportunidade para dar resposta à procura interna ao longo da cadeia 
de valor da saúde: educação médica, investigação, instalações 
médicas, fornecimento de serviços médicos, etc. 

• Mudanças estruturais na prestação de serviços  

• Procura de parceiros internacionais por parte de hospitais privados, 
farmacêuticas e produtores de equipamentos médicos; 

• Necessidade de um abrangente sistema nacional de informações em 
matéria de saúde. 

 

 

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE &  
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 

SAÚDE 



 

• Representa cerca de 5% do PIB, com um crescimento anual entre os 
7% e 10% nos últimos anos, é dos sectores mais dinâmicos da actual 
economia saudita; 

• Forte crescimento populacional – grandes desafios ao Governo >> 
afectação de um enorme volume de capital à criação de novas infra-
estruturas e/ou à adaptação e modernização das já existentes; 

• Evolução nos sectores do comércio, da banca e dos negócios – 
construção de mais escritórios, centros comerciais, hotéis e outras 
instalações orientadas para os serviços e para os turistas; 

• Empresas estrangeiras cada vez mais activas neste mercado – medidas 
para facilitar a entrada no mercado. 

 

 

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE &  
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 

CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO  



OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO  
 
• A indústria da construção vai continuar a crescer nos próximos anos, alimentada 

por mega-projectos de construção; 
• Os projectos em curso representam cerca de 82.4% do total da actividade da 

construção civil; 
• As empresas a actuarem nestes sectores poderão ter acesso a diversas 

oportunidades: Empresas exportadoras por exemplo de minérios, ou placas de 
revestimento, de ferro e de aço, e outros materiais de construção, e em 2014, 
estes produtos alcançaram uma quota de 7,1% nas importações Sauditas; 

• Os grandes projectos de construção de infra-estruturas em curso representam 
excelentes oportunidades para as empresas de construção e outras empresas 
relacionadas com este sector. 

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE &  
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 

CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO  



CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO  
4 MEGA-CIDADES ECONÓMICAS 

 

Principais características destes mega-projectos: 

 

• Parcerias público-privadas; 

• Oportunidades de investimento nas infra-
estruturas, no imobiliário e na indústria;  

• Ambiente regulatório favorável. 

 

 

Complexos tecnológico-urbanos – promover a 
economia nacional e aumentar o nível de vida dos 
sauditas, através: 

• Do reforço da competitividade da economia 
saudita;  

• Da criação de emprego, da capacitação da 
população;  

• Do desenvolvimento regional; 
• Da diversificação da economia. 
 

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE &  
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 



CIDADES ECONÓMICAS  | King Abdullah Economic City 

  

Início: 2006 | Fim previsto: 2029 

Enfoque: portos e logística, indústria ligeira e serviços 

Tamanho: 168 milhões m2 

Investimento: US$ 27 mil milhões  

Emprego: 1 milhão de novos postos de trabalho 

Componentes do projecto: Porto Marítimo - Zona Industrial – Ilha Financeira – Zona Educacional - Resorts – 
Área Residencial  

 

 

 

 

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE &  
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 



CIDADES ECONÓMICAS  | Prince Abdulaziz Bin 
Musa’id Economic City   

 

Início: 2009 | Fim previsto: 2025 

Enfoque: logística, agro-negócios, minerais e materiais de construção 

Tamanho: 156 milhões m2 

Investimento: US$ 8 mil milhões  

Emprego: 55.000 novos postos de trabalho 

 

Componentes do projecto: Centro de Transporte & Logística – Porto 
Seco (Dry Port) – Aeroporto Internacional – Centro de Indústrias 
Petroquímicas – Centro de Negócios –  Centro de Conhecimento – 
Indústrias Agrícolas – Centro de Exploração Mineira – Área de 
Entretenimento  

  

 

 

 

 

Fonte: OCDE 

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE &  
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 



CIDADES ECONÓMICAS  | Knowledge Economic City 

 

Início: 2006 | Fim previsto: 2020 

Enfoque: indústrias baseadas no conhecimento e serviços 

Tamanho: 4.8 milhões m2 

Investimento: US$ 7 mil milhões  

Emprego: 20.000 novos postos de trabalho 

 

 

 

Componentes do projecto: Zonas Educacionais / Entretenimento - Parques temáticos - Centro Médico e 
de Bio-Tecnologia  Parque Tecnológico - Centro de Transportes Multi-modal - Área de Negócios - Souks - 
Complexo hoteleiro;  

 

  

 

 

 

 

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE &  
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 



CIDADES ECONÓMICAS  | Jazan Economic City 

 

Início: 2007 | Fim previsto: 2037 

Enfoque: energia e indústrias intensivas em trabalho 

Tamanho: 100 milhões m2 

Investimento: US$ 27 mil milhões  

Emprego: 500.000 novos postos de trabalho 

 

 

 

Componentes do projecto: Parque Industrial (ocupará 2/3 da cidade) – Porto Marítimo – Centro de 
Reacondicionamento e Distribuição de Produtos Agrícolas – Pescas – Centro Cultural e de Negócios – 
Áreas de Educação e Saúde  

  

 

 

 

 

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE &  
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 



OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO 

• Forte aposta do sector bancário no desenvolvimento 
tecnológico (ex. homebanking, rede de ATM); 

• Abertura do mercado de acções ao investimento estrangeiro 
em 2015; 

• Criação de fundos soberanos que acumularam grandes 
reservas, associados ao sucesso do sistema financeiro da 
Arábia Saudita.  

• Sector financeiro altamente recomendado 
(em 2012, foi o mais estável sistema 
financeiro do Mundo, World Economic 
Forum); 
 

• Dependentes das flutuações da cotação do 
barril de petróleo; 
 

BANCA, MERCADO DE CAPITAIS E SISTEMA 
FINANCEIRO 
 

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE &  
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 



 

• Representa 2% do PIB do país (2014) e, apesar 
dos esforços para tornar o país menos 
dependente das importações de alimentos, 
continua a importar cerca de 70% das suas 
necessidades alimentares; 

• Aumento da população jovem – catalisador 
deste crescimento na procura por alimentos 
embalados importados do estrangeiro; 

• Conjunto de medidas e incentivos 
governamentais com vista à dinamização deste 
sector. 

 

  

 

 

 

 

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE &  
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 

AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO 

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO  
• O sector alimentar, nomeadamente quando 

trabalhado para o nicho gourmet/luxo, ainda 
que com uma quota reduzida no peso das 
exportações Portuguesas, tem vindo 
exponencialmente a ganhar destaque entre as 
exportações para este destino.  

• Os cereais ocupam uma quota razoável nas 
importações da Arábia Saudita  (3%). 

 



INDÚSTRIA & METAIS 

 

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO  

• Os principais grupos de produtos importados são 
máquinas e equipamentos mecânicos e eléctricos; 

• Estes bens são produzidos com elevada competência 
por muitas empresas portuguesas; 

 

 

 
 

• Produtos industriais representam mais de 
90% das exportações não-petrolíferas do 
Reino (10% do total das exportações); 

 
• Exporta estes produtos para cerca de 90 

países: produtos petroquímicos, plásticos, 
produtos de metal, materiais de 
construção e electrodomésticos. 
 

 

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE &  
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 



 

Investir na Arábia Saudita é hoje em dia uma excelente oportunidade porque: 
 
 

• Está entre as 20 maiores economias do mundo e maior economia da região MENA; 
 

• Tem um ritmo de crescimento económico elevado: cerca de 3.6% em 2014; 
 

• Detém preços baixos de energia para projectos de investimento; 
 

• É um dos principais destinos do Investimento Directo Estrangeiro no Mundo Árabe; 
 

• Estratégia de diversificação da economia: aposta em sectores como energia, construção, educação, saúde, TIC’s; 
• 24ª posição em termos de competitividade entre 144 economias (segundo o Global Competitiveness Index de 2014-15) 

e a 26ª em termos de facilidade em fazer negócios entre 189 economias (segundo o Doing Business Report de 2015); 
 

PORQUÊ INVESTIR NA ARÁBIA SAUDITA?  



 

Investir na Arábia Saudita é hoje em dia uma excelente oportunidade porque: 
 
• Ocupa o 3.º lugar do ranking mundial de “liberdade fiscal” e é o  3.º sistema fiscal mais benéfico do 

mundo; 
 

• Localização estratégica -  fácil acesso a diferentes mercados – europeu, asiático e africano; 
 

• Alto poder aquisitivo do mercado saudita - enorme liquidez e ritmo de expansão contínua; 
 

• Riyal Saudita é das moedas mais estáveis do mundo; 
 

• Transferência de capital e de lucros ao exterior, baixas taxas de inflação e acordos assinados relativos à 
promoção e protecção de investimentos; 

 

• 2015: assinatura da Convenção para o fim da dupla tributação de impostos entre Portugal e a Arábia 
Saudita. 

 

PORQUÊ INVESTIR NA ARÁBIA SAUDITA?  



AO SERVIÇO DO TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS E ÁRABE DESDE 1977 

CONTACTOS 
Avenida Fontes Pereira de Melo, 19 – 8º | 1050-116 Lisboa | Portugal 

T: +351 213 138 100 | F: +351 213 138 109 | E: info@cciap.pt | W: WWW.CCIAP.PT 

Fontes: 
Banco Mundial 
 

G20 
 

Global Finance 
INE - Instituto Nacional de Estatística 

 

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
 

SAGIA – Saudi Arabian General Investment Authority 
 

Trading Economics 
 

World Trade Organization 
 

World Population Review 
Council of Saudi Chambers  

 


