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QUEM SOMOS? 

 

• Associação sem fins lucrativos / Entidade de Utilidade Pública - Fundada em 1977; 

• Parceria oficial com a Liga dos Estados Árabes, União das Câmaras Árabes; 

• Objectivo: Desenvolvimento das Relações Económicas, Comerciais, Industriais e 
Culturais entre Portugal e os 22 países da Liga Árabe; 

• Auxílio e apoio à internacionalização das Empresas; 

• Prestação de vários serviços; 

• Acções e Eventos.  
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PAÍSES QUE REPRESENTAMOS 
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PERFIL DE PAÍS 
 

Fontes: FMI 

 
Designação oficial República Árabe do Egipto 

 
Capital  Cairo 
 
População  (2016) Cerca 91 milhões de habitantes 

 
Área 1.001.450  km2 

 
PIB 2015 
(preços correntes)  330.16 mil milhões usd 

 
PIB per capita 2015 
(preços correntes) 3,709.5 usd 

 
 Inflação 2016 
(% anual)   10.2 % 
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RELAÇÕES BILATERAIS COM PORTUGAL 

• Aumento das trocas comerciais entre Portugal e o Egipto ao longo dos últimos anos; 

• Em 2016, o Egipto ocupou a 43ª posição no ranking dos principais clientes das exportações 
portuguesas e a 54ª posição no ranking dos principais fornecedores de Portugal; 

•  Como cliente, Portugal ocupou, em 2015, a 38ª posição no ranking dos principais 
importadores do Egipto e, como fornecedor, foi 56º de entre os principais exportadores 
para o Egipto; 

• Acordos bilaterais com Portugal: 

- Acordo sobre a Promoção e a Protecção Recíprocas de Investimentos; 

- Acordo de Cooperação Económica, Industrial e Técnico-Científica; 

- Acordo de Cooperação Turística. 

 
 

Fontes: INE, ITC 
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RELAÇÕES BILATERAIS COM PORTUGAL 

• Entre 2015 e 2016 (Jan/Dez), verificou-se um aumento de 10,6% nas exportações 
Portuguesas para o Egipto; 

• Relativamente às importações Portuguesas do Egipto, registou-se uma diminuição de 
13,6% entre 2015 e 2016 (Jan/Dez); 

• Nos últimos dois anos, o saldo da balança comercial foi positivo para Portugal, tendo 
efectivamente quase que triplicado entre 2015 e 2016. 

Fontes: INE(dados provisórios) 

2016 2015 

Exportações (€) Importações (€) Exportações (€) Importações (€) 

Total 114.077.371 78.575.590 103.143.180 90.929.216 

Balança Comercial 35.501.781 12.213.964 
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RELAÇÕES BILATERAIS COM PORTUGAL 

Fontes: INE 

Exportações de Portugal (2016) € % 

Papel e cartão e seus artigos 51.450.273 45% 

Máquinas e aparelhos eléctricos 8.301.847 7% 

Produtos químicos orgânicos 8.068.249 7% 

Reactores nucleares, caldeiras, 

máquinas, aparelhos e instrumentos 

mecânicos, e suas partes 7.688.739 7% 

Combustíveis minerais, óleos 

minerais e produtos da sua 

destilação; matérias betuminosas; 

ceras minerais 7.234.233 6% 

Outros produtos  31.334.030 27% 

TOTAL 114.077.371 100% 

Importações de Portugal (2016) € % 

Peles e couros 30.860.361 39% 

Algodão 15.529.637 20% 

Plástico e suas obras 9.373.787 12% 

Veículos automóveis, tractores, 

ciclos e outros veículos terrestres, 

suas partes e acessórios 6.298.208 8% 

Açúcares e produtos de confeitaria 5.734.274 7% 

Outros produtos 10.779.323 14% 

TOTAL 78.575.590 100% 
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RELAÇÕES BILATERAIS COM PORTUGAL: O PAPEL 

DA CCIAP EM 2016 

• VISITA DE DELEGAÇÃO DE HOMENS DE NEGÓCIO DO EGIPTO; 
 

• SESSÃO: “BUSINESS OPPORTUNITIES IN EGYPT”; 
 

• PARTICIPAÇÃO NO “2ND EGYPTIAN INVESTMENT FORUM”; 
 

• DELEGAÇÃO EGÍPCIA NO “IV FÓRUM ECONÓMICO PORTUGAL-PAÍSES ÁRABES”; 
 

• REUNIÃO COM SUA EXCELÊNCIA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA ÁRABE DO EGIPTO E COM 
EMPRESAS PORTUGUESAS.  
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CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA DO PAÍS 

• A extracção e exportação de petróleo, a agricultura e pescas bem como os impostos e as 
taxas alfandegárias cobrados sobre os navios que passam pelo Canal de Suez, são as 
principais fontes económicas do país; 

• O Egipto é um dos países mais populosos de África e do Médio Oriente e a terceira maior 
economia do Mundo Árabe; 

• Tem havido uma modernização do sistema económico nos últimos anos, através de um 
conjunto de reformas legais, fiscais, administrativas e aduaneiras; 

• O Egipto dispõe de um mercado de energia desenvolvido que se baseia no carvão, 
petróleo, gás natural e hidroeléctricas.  

Fontes: Global Innovation Index; World Economic Forum; The World Bank; Daily 
News Egypt;  World Trade Organization; UNCTAD - World Investment Report 2015 
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REPARTIÇÃO DO PIB 
 

Fontes: GAFI 
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CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA DO PAÍS 

• O Governo Egípcio tem vindo a apostar na melhoria do ambiente de negócios através da 
adopção de medidas e planos (a serem implementados até 2030); 

• Relativamente ao ambiente de negócios, ocupa a: 

• 122ª posição, entre 190 países, em termos de facilidade de fazer negócios (Doing 
Business 2017), destacando-se em: 

Abertura de empresa (39º) 

Obtenção de licenças de construção (64º) 

Obtenção de crédito (82º) 

• 144ª posição, entre 178 países, em termos de liberdade económica (Index of 
Economic Freedom 2017); 

Fontes: Global Innovation Index;; World Economic Forum; The World Bank; Daily 
News Egypt;  World Trade Organization; UNCTAD - World Investment Report 2015 
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CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA DO PAÍS 

O Plano Económico Quinquenal (2015-2019) prevê, entre outros objectivos: 

• Crescimento real do PIB em pelo menos 6%;  

• Maior ritmo na criação de postos de trabalho, de modo a fazer descer a taxa de 
desemprego para menos de 10%, dando particular atenção ao desemprego jovem; 

• Melhor desempenho das exportações; 

• Desenvolvimento dos recursos humanos do país, apoiado num aumento do investimento 
em saúde, educação e I&D (em cerca de 10% do PIB); 

• Aumento da produtividade nacional e contínuo investimento na melhoria das infra-
estruturas.  

 

Fonte: Ministry of Finance of Egypt 
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EXPORTAR E INVESTIR 

• Comércio internacional: 52 Acordos de Dupla Tributação; 111 Acordos de Promoção de 
Investimentos; 

• General Authority for Investment: Instituição que centraliza todos os processos de 
investimento no Egipto: One stop shop;  

• Exportações: Decreto-Lei nº 43 de 2016  prevê a necessidade de registo prévio junto do 
General Organization for Export and Import Control para  produtores de uma abrangente 
lista de produtos que pretendam exportar para o Egipto; 

• Enquadramento legal de Investimento:  

• Investment Guarantees and Incentives Law no. 8/1997 (com revisão em 2015, que 
introduz mais incentivos), 

• Companies Law no. 159/1981, 

• Capital Market Law no. 95/1992. 

 

Fonte: CCIAP; GAFI. 
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EXPORTAR E INVESTIR: Formas de entrar no mercado 

• Quatro formas legais de estabelecimento de Empresas:  Sociedade Anónima; Sociedade de 
Responsabilidade Limitada; Escritório de representação; Filial. 

• Incentivos e garantias da Lei de Investimento nº 8/1997: 

• Protecção contra a expropriação;  

• Pleno direito de repatriamento de lucros e dividendos; 

• Acesso a Comités de resolução de disputas/diferendos, administrados pela GAFI; 

• Acesso livre à terra no Alto Egipto; 

• Inexistência de requisitos de exportação. 

 

Fontes: GAFI 
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EXPORTAR E INVESTIR: Formas de entrar no mercado 

Principais provisões da Lei de Investimento nº 8/1997:  

• O direito de remeter os rendimentos auferidos no Egipto. 

• Possibilidade de abertura de empresas 100% de propriedade estrangeira. 

• Garantias contra confisco e nacionalização. 

• O direito à propriedade de terra. 

• O direito de manter contas bancárias em moeda estrangeira. 

• O direito de repatriamento de capital e de lucro. 

• Facilidades na contratação de recursos humanos egípcios. 

• Igualdade de tratamento, independentemente da nacionalidade. 

Fontes: GAFI 
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EXPORTAR E INVESTIR: Formas de entrar no mercado 

Outros regimes de investimento 

• Free zones, 

• Industrial zones, 

• Investment zones, 

• Special economic zones. 

Fontes: GAFI 
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EXPORTAR E INVESTIR: Formas de entrar no mercado 

Special Economic Zone: SEZONE 

• 10% de imposto de rendimento unificado (versus 20% fora da SEZONE) aplicável sobre o 
lucro das sociedades, sobre o rendimento das pessoas singulares e sobre as receitas 
provenientes de terrenos e edifícios não residenciais; 

• 5% imposto de rendimento (10% a 20% fora da SEZONE); 

• Serviço aduaneiro especial; 

• Custo de produção mais baixo na região MENA, em muitos sectores; 

• Acesso a mão-de-obra qualificada egípcia, a custos competitivos. 

Fontes: GAFI 
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PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE E 

OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 

Fontes: GAFI 
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AGRO NEGÓCIOS 

• Desde há muito que o Egipto é um hub agrícola, beneficiando do 
seu clima temperado e do facto de ser dos países da região que 
mais recursos hídricos possui;  

• O sector Agrícola é responsável por 16% do PIB Egípcio; 

• Egipto importa a maioria dos produtos alimentares, sendo o 
terceiro importador mundial de trigo; 

• O clima do país e a proximidade à Europa, ao restante continente 
Africano e ao Médio Oriente, fazem do Egipto um excelente 
mercado para o agro-negócio e para a indústria agro-alimentar;  

Fontes: GAFI, ITC. 
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AGRO NEGÓCIOS 

 

Oportunidades de Negócio 

• Elevado potencial para as exportações agro-alimentares (ex: produtos 
agrícolas embalados, sumos, leite, snacks, refeições pré-preparadas, 
doces, carnes congeladas, frutos do mar.); 

• Existência de planos para aumentar a área cultivável no país;  

• Dimensão do mercado egípcio: com perto de 90 milhões de 
consumidores, é um dos maiores em África e no Médio Oriente; 

• Apesar de a maior parte da procura de carnes de aves e bovina ser 
fornecida através da produção interna, prevê-se aumento da procura 
até 2018. Esta crescente procura deverá ser colmatada por via das 
importações. 

Fontes: GAFI 
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ENGENHARIA & ELECTRÓNICA 

 

• O sector da Engenharia é considerado uma parte do sector da 
indústria transformadora, e o maior contribuidor para o PIB; 

• Lançada em 2014 a Estratégia Nacional para a Indústria Electrónica 
prevê: 

• A criação de 30 mil postos de trabalho na produção destes 
produtos até 2020; 

• O aumento da contribuição da indústria electrónica para o 
PIB de 1.787 mil milhões USD para cerca de 7.817 mil milhões 
USD. 

Fontes: GAFI 
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ENGENHARIA & ELECTRÓNICA 

 

Oportunidades de Negócio 

• O Plano Estratégico 2014-2018 para este sector pretende que as 
exportações de produtos electrónicos cresçam de 2.6 Milhões de USD 
em 2015 para 3.4 Milhões de USD em 2018; 

• Crescente número de consumidores de produtos electrónicos 
(telemóveis, home video, gadgets electrónicos): 

• Taxas de penetração destes produtos a nível doméstico está também a 
crescer, nomeadamente ao nível dos PC, tablets, smartphones, etc.  

• Apoio governamental ao estabelecimento de empresas deste sector 
(ex. empresas que actuem ao nível dos Sistemas Micro 
Electromecânicos). 

Fontes: GAFI 
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SAÚDE 

• O Egipto tem uma longa história na prestação de cuidados de 
saúde e na prática médica; 

• O sistema de saúde do país é dinâmico e os serviços de saúde são 
garantidos por três agentes: o Governo, o sector público e o sector 
privado;  

• O Governo tem em curso um ambicioso plano de reforma do 
sistema nacional de saúde, visando tornar-se ponto de referência 
regional ao nível dos cuidados de saúde e um destino “top” para o 
turismo e o investimento em saúde;  

• Actualmente, está na vanguarda da indústria de serviços de saúde 
da região, e acolhe alguns dos mais avançados institutos de 
investigação da região MENA. 

Fontes: GAFI 



Meeting Market Egipto 

SAÚDE 

 

Oportunidades de Negócio 

• Expansão das unidades de cuidados de saúde primários a todas as 
províncias do país;  

• Construção de novos hospitais; 

• Alargamento do sistema de seguro de saúde a todos os cidadãos;  

• Áreas fundamentais para o investimento neste sector:  

• Hospitais privados; Turismo de saúde; Programas de educação 
continuada, plataformas e software de saúde. 

Fontes: GAFI 
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INDÚSTRIA FARMACÊUTICA  

 

• A indústria farmacêutica tem vindo a crescer consideravelmente ao 
longo dos anos, mantendo uma boa performance económica 
graças aos investimentos feitos no desenvolvimento da sua 
capacidade produtiva;  

• Há um aumento de 10% na procura anual de medicamentos; 

• O Egipto tem a maior base de produção de medicamentos na 
região MENA; 

• As importações de produtos farmacêuticos deverão atingir os 2.4 
mil milhões USD em 2018, num aumento médio anual de cerca 
9.4%. 

Fontes: GAFI 
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INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

 

Oportunidades de Negócio 

• O Egipto é um dos principais exportadores de produtos farmacêuticos 
para os mercados Árabes, Asiáticos e Europeus;  

• As perspectivas promissoras: 

• Expansão da cobertura do sistema de saúde; 

• Aumento dos gastos privados em cuidados de saúde; 

• Modernização do sector da saúde; 

• Oportunidades de exportação de equipamento médico; 

• Criação de centros médicos privados. 

Fontes: GAFI 
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TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

• Desde 2000, foram postos em prática vários planos que visam 
desenvolver o sector das TIC no Egipto: 

• Plano Nacional de Comunicações (2000); 

• Estratégia para Construção da Sociedade da Informação 
(2003); 

• Estratégia Nacional para as Comunicações; 

• Tecnologias da Informação (2007);  

• A Estratégia Nacional das TIC prevê alargar o número de 
subscrições de banda larga e investir na fibra óptica;  

• Até 2020, o Governo prevê gastar mais de 18.5 mil milhões de USD 
no desenvolvimento das infra-estruturas de TIC.  

Fontes: GAFI 
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TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

 

Oportunidades de Negócio 

• A estratégia governamental de promoção da economia digital centra-
se em três grandes áreas:  

• Transformação do Egipto numa sociedade digital; 

• Desenvolvimento da indústria das TIC; 

• Estabelecimento do Egipto como hub digital global;  

• Para tal, aposta nas seguintes áreas:  

• Infra-estruturas básicas;  Conteúdos digitais; Design e fabrico de 
produtos electrónicos;  Ciber-segurança e e-Assinaturas;  

Fontes: GAFI 
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LOGÍSTICA E TRANSPORTE 

• O Egipto é hoje um dos mais importantes e estratégicos hubs da 
região no que concerne aos transportes e logística, graças às: 

• Redes de estradas e caminhos-de-ferro; 

• Infra-estruturas avançadas nomeadamente: portos marítimos 
e fluviais; 

• Aeroportos modernizados; 

• Localização geográfica privilegiada; 

• Canal do Suez. 

Fontes: GAFI 
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LOGÍSTICA E TRANSPORTE 

 

Oportunidades de Negócio 

• A via marítima é o meio mais barato de transporte, já que mais de 80% 
do volume do comércio mundial é efectuado por via marítima; 

• Devido à sua localização geográfica estratégica, o Canal de Suez é 
considerado a ligação marítima mais curta entre o Oriente e o 
Ocidente; e uma das rotas marítimas mais utilizadas do mundo;  

• Existência de um canal estratégico de navegação internacional que liga 
o mar Mediterrâneo, em Port Said, e o Mar Vermelho, em Suez; 

• O Egipto está a considerar o estabelecimento de 4 novos portos como 
parte dos planos de desenvolvimento. 

Fontes: GAFI 
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MINAS 

 

• O Egipto é uma terra rica em recursos minerais: feldspato, areia 
branca, ouro, areia de vidro, dolomita, calcário, argila basalto, 
enxofre, quartzo, barita, fosfatos faramikoli, carvão, pedras 
ornamentais e sal, entre outras;  

• Através do Canal do Suez passa uma grande parte do comércio 
global de petróleo bruto, produtos petrolíferos e gás liquefeito. 

Fontes: GAFI 
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MINAS 

 

Oportunidades de Negócio 

• A Autoridade de Recursos Minerais está a preparar a reexploração da 
mina de carvão El Maghara; 

• Concursos internacionais no campo da mineração; 

• Estudos exploratórios dos minérios metálicos no Sinai e no Vale do Sul 
(com um custo total estimado de 1.251 milhões USD). 

Fontes: GAFI 



Meeting Market Egipto 

PETROQUÍMICOS 

 

• A indústria petroquímica desempenha um papel vital no 
desenvolvimento e crescimento económico do País; 

• O Governo implementou uma estratégia que visa acelerar o 
desenvolvimento desta indústria; 

• A prioridade da EChem Ltd é melhorar o crescimento da indústria 
petroquímica através da implementação do Plano Nacional de 
Petroquímica, que visa optimizar a utilização de gás natural em 
produtos de valor acrescentado; 

• Este Plano abrange 14 complexos, incluindo 24 projectos e 50 
unidades de produção durante os próximos 20 anos. 

• Este sector produz mais de 6 milhões de toneladas de produtos 
petroquímicos por ano. 

Fontes: GAFI 
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PETROQUÍMICOS 

 

Oportunidades de Negócio 

• O sector petroquímico é um dos mais dinâmicos na economia Egípcia: 

• Tendo o maior sector de refinação no continente Africano, é um dos 
principais mercados para os lubrificantes em África; 

• O Egipto abastece cerca de 50 países, com produtos petroquímicos 
sendo a Europa o principal destino das exportações Egípcias; 

•  O Egipto está no top 10 dos países que mais usam o gás natural como 
combustível automóvel; 

• Com uma abundante oferta de matérias-primas a baixo preço, o Egipto 
tem uma das mais competitivas indústrias de fertilizantes do mundo. 

Fontes: GAFI 
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ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 

• Dadas as crescentes necessidades energéticas do Egipto, o 
Governo traçou objectivos em matéria de energias renováveis: 

• Até 2020, 20% da energia deverá provir de fontes renováveis; 

• Previsão de Investimento entre 100 a 120 milhões de USD; 

• Prevê-se que os custos com a energia solar desçam ao longo 
dos próximos anos e o Egipto espera tornar-se num mercado 
competitivo neste domínio; 

• Governo egípcio adoptou nova legislação que estabelece novas 
tarifas para as energias renováveis, de forma a estimular os 
investimentos em fontes de energia alternativa. 

Fontes: GAFI 
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ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 

Oportunidades de Negócio 

• A abundância de terra, sol e ventos  e o compromisso do Governo em 
aumentar a produção de energias renováveis fazem do Egipto um 
mercado extremamente atractivo; 

• Vários projectos em curso, apostando em diferentes fontes de energia 
renováveis: 

• Energia solar, 

• Energia eólica, 

• Sistemas fotovoltaicos. 

Fontes: GAFI 
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TÊXTEIS 

 

• O Egipto possui a única indústria têxtil verticalizada no Médio 
Oriente, detendo todo o processo de produção – desde o cultivo 
do algodão à produção de fios, tecidos e roupas;  

• O sector desempenha um papel extremamente importante na 
economia Egípcia: 

• É responsável por 30% do emprego; 

• Representou 14.9% das exportações não-petrolíferas (2015);   

• O sector privado detém cerca de 90% das empresas de vestuário e 
os restantes 10% são detidos pelo sector público; 

• O sector público detém 50% das empresas de produção têxtil. 

Fontes: GAFI 
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TÊXTEIS 

 

Oportunidades de Negócio 

• A estratégia do Governo passa por fomentar as exportações para o 
mercado Europeu de vestuário, através de um aumento na qualidade 
dos produtos;  

• O Plano Estratégico Sectorial (2014-2018) ambiciona alcançar 2.080 
milhões de USD de exportações de tecelagem, 2.300 milhões de USD 
em Readymade Garments e 1.070 milhões de USD em homewear até 
2018;  

• O Governo Egípcio está activamente a tentar atrair novos 
investimentos privados para os segmentos a montante desta indústria. 

Fontes: GAFI 
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RETALHO 

 

• A grande, jovem e relativamente urbanizada população Egípcia 
criou um enquadramento cada vez mais atractivo para retalhistas 
nacionais e internacionais; 

• O sector do retalho é compostos por 173 empresas, com um 
investimento total de 246.20 milhões de USD (Março 2016); 

• O mercado do retalho está a passar por um gradual processo de 
modernização. 

Fontes: GAFI 
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RETALHO 

 

Oportunidades de Negócio 

• O crescimento populacional e o aumento dos rendimentos levarão a 
um significativo aumento do consumo neste sector; 

• O total de gastos das famílias, no sector do retalho, crescerá a uma 
média anual de 4.7% nos próximos 5 anos, atingindo 135 mil milhões 
de USD em 2020. 

Fontes: GAFI 
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TURISMO 

 

• O cluster do turismo no Egipto é o maior no Norte de África e um 
dos mais vibrantes a nível global; 

• Ao longo de mais de um século, atraiu diversos investidores 
internacionais de renome; 

• Recebeu cerca de 9 milhões de turistas em 2014 e prevê que, no 
futuro próximo, esse número suba para os 14 milhões/ano;   

• O Egipto tem como meta o aumento da contribuição do turismo 
para o PIB para além dos actuais 3.2%; 

• A cidade de Luxor no Egipto abriga cerca de 1/3 das antiguidades 
do mundo. 
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TURISMO 

 

Oportunidades de Negócio 

• O turismo de lazer é o principal segmento de mercado, mas turismo de 
negócios está em franco crescimento. O Egipto também é um destino 
popular de turismo religioso; 

• Em 2014, o Governo decidiu direccionar cerca de 136 milhões de USD 
para investimentos em infra-estruturas relacionadas com o sector do 
turismo: 

• Apesar de existirem várias cadeias hoteleiras de 5* nacionais e 
internacionais, há uma margem considerável para investimento em 
hotéis de 3* e 4*. 
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IMOBILIÁRIO E CONSTRUÇÃO 

 

• A tendência demográfica representa um grande potencial em 
termos de procura; 

• O Governo tem procurado melhorar o ambiente de negócios para 
o sector imobiliário, de modo a incentivar o investimento 
estrangeiro;  

• O Imobiliário é um dos sectores que mais contribuem para o 
crescimento económico. 
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IMOBILIÁRIO E CONSTRUÇÃO 

 

Oportunidades de Negócio 

• Tendência crescente na procura de imóveis; 

• A par do crescimento do sector da construção, também outras 
indústrias relacionadas têm boas perspectivas de evolução: metais, 
cimento, mobiliário, electricidade, entre outras; 

• Os projectos sob a forma de parcerias público-privadas têm estimulado 
a construção de infra-estruturas, sobretudo nos sectores da energia e 
dos transportes;  

• Vários projectos em curso para construção de novos edifícios. 
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GRANDES PROJECTOS DE 

INFRA-ESTRUTURAS 

 

PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DO CANAL DO SUEZ 

• Investimento: 7.147 mil milhões USD  

• Projecto para desenvolver 72 km de via marítima 
paralela ao longo do existente Canal de Suez, entre o 
Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, 

• Projectado para ampliar a capacidade de trânsito e 
aumentar a actividade industrial na área; 

• Permitirá que os navios naveguem simultaneamente 
em ambas as direcções em grande parte da extensão 
do Canal, e irá dobrar a capacidade do Canal de Suez 
de 49 para 97 navios por dia. 
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GRANDES PROJECTOS DE 

INFRA-ESTRUTURAS 

 

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DA COSTA NOROESTE 

• Este Projecto é a terceira iniciativa do Plano Estratégico 
Nacional para o Desenvolvimento Urbano; 

• Irá gerar um crescimento económico anual de, pelo 
menos, 12% e criar 1,5 milhões de oportunidades de 
emprego. 
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GRANDES PROJECTOS DE 
INFRA-ESTRUTURAS 

 

PROJECTO TRIÂNGULO DOURADO 

• Este Projecto irá capitalizar os recursos naturais e 
riqueza mineral da Região entre Qena, Quseir e 
Safaga, ao mesmo tempo que desenvolverá a área 
para  oportunidades  de cariz industrial, comercial e 
agrícola, ligadas ao turismo 

Fontes: GAFI 



Meeting Market Egipto 

GRANDES PROJECTOS DE 

INFRA-ESTRUTURAS 

 

PROJECTO DESENVOLVIMENTO DO ALTO EGIPTO MAR 
VERMELHO 

• Investimento:  1.8 mil milhões EGP 

• Desenhado para ser implementado em seis fases 
durante 25 anos. 

• Projecto inclui grandes centros de serviços regionais 
na Governadoria de Sohag. 
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GRANDES PROJECTOS DE 
INFRA-ESTRUTURAS 

 

CONSTRUÇÃO DA NOVA CIDADE CAPITAL DO PAÍS 

• Investimento:  45 mil milhões USD 

• Conclusão prevista para 2022 

• Cidade ocupará 700 Km2   

• Localizada a 50 km do Cairo, será casa de 7 milhões 
de habitantes 

• Servirá de sede das instituições governamentais e 
financeiras 
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GRANDES PROJECTOS DE 

INFRA-ESTRUTURAS 

 

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DO EAST PORT SAID 

• Investimento:  Cerca de 335 milhões USD 

• Prevê a construção de um novo canal  de 9,5km; 

• Este novo canal faz parte de um projecto de 
desenvolvimento mais amplo do Canal de Suez, que 
visa aumentar o acesso marítimo através da 
hidrovia; 

• Os planos para o desenvolvimento do porto incluem: 
a criação de uma área industrial, um centro de 
logística e uma zona residencial; 
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GRANDES PROJECTOS DE 

INFRA-ESTRUTURAS 

 

CIDADE MÉDICA DE ALEXANDRIA 

• Investimento:  Cerca de 893 milhões USD 

• Prevê o estabelecimento de uma cidade médica 
integrada na zona Ocidental de Alexandria: hospitais 
e clínicas, centros de recuperação, centros de I&D, 
laboratórios, centro para educação médica; 

• Estão também previstos empreendimentos 
comerciais, hoteleiros e zonas administrativas; 

• Espera-se que este projecto crie mais de 10.000 
oportunidades de emprego directas na cidade e mais 
de 20.000 indirectas (especialmente durante a fase 
de construção). 
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PORQUÊ O EGIPTO?  

Investir no Egipto é hoje em dia uma excelente oportunidade 
porque: 

• Localização geográfica estratégica – Canal do Suez é “chave” nas 
ligações e nos transportes marítimos – fácil acesso aos mercados 
do Mediterrâneo, do Médio Oriente e de África; 

• Proximidade e acesso preferencial ao mercado global através de 
acordos comerciais com a Europa, África e Médio Oriente. 

• Economia aberta e diversificada; 

• Recursos energéticos abrangentes que oferecem janelas de 
oportunidade em vários sectores (sobretudo o da construção); 
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PORQUÊ O EGIPTO?  

• Apelo e incentivo ao investimento estrangeiro (IDE); 

• Legislação sobre IDE permite a possibilidade de repatriação de 
lucros e dividendos; 

• Políticas fiscais competitivas; 

• As Zonas Francas existentes no país oferecem inúmeros 
benefícios e incentivos: 

• Livre escolha da actividade de investimento; 

• Nacionalidade do capital sem restrições; 

• Liberdade de escolha do formato legal da empresa; 

• Dimensão populacional elevada e a crescer representa 
abundância de recursos humanos e um vasto mercado de 
consumidores. 
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GRANDES PROJECTOS DE INFRA-ESTRUTURAS 
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Contactos: 
Avenida Fontes Pereira de Melo, 19 – 8º | 1050-116 Lisboa-  Portugal 
T.: +351 21 313 81 00 | F.: +351 21 313 81 09 | E.: info@cciap.pt | WWW.CCIAP.PT 

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
ÁRABE-PORTUGUESA 

 
HÁ 40 ANOS O SEU PARCEIRO DE 
NEGÓCIOS NO MUNDO ÁRABE! 
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