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QUE PAÍSES REPRESENTAMOS?

PERFIL DO PAÍS

QATAR

DESIGNAÇÃO OFICIAL

ESTADO DO QATAR

CAPITAL

DOHA

POPULAÇÃO (2015)

2.5 MILHÕES DE HABITANTES

POPULAÇÃO NA CAPITAL
956 MILHARES DE HABITANTES
(2015)

ÁREA

Fontes: CIA World Factbook; Countrymeters; World Bank; Indexmundi ; Ministry of Development Planning and Statistics

11,586 KM2

PIB 2014
(PREÇOS CORRENTES)

USD 210.1 MIL MILHÕES

PIB PER CAPITA 2014
(PREÇOS CORRENTES)

USD 60.796.47

INFLAÇÃO 2014
(% ANUAL)

3.0 %

A ECONOMIA QATARI
•

É uma economia estável com uma baixa taxa de inflação;

•

Possui um dos rendimentos per capita mais elevados do mundo e vastas
reservas de gás natural, sendo o principal exportador de gás natural liquefeito
(GNL);

•

É uma economia diversificada com inúmeras oportunidades de negócio e de
investimento nos mais variados sectores;

•

Tem melhorado os serviços públicos de modo a aumentar a qualidade de vida
dos seus cidadãos;

•

É uma economia competitiva, fruto das revisões legislativas ao longo dos anos
que instituíram um ambiente económico cada vez mais propício ao
investimento.

Fonte: INE; Ministry of Economy and Commerce of the Satet of Qatar; Qatar Chamber

RELAÇÕES BILATERAIS COM PORTUGAL
• O Qatar ocupava, em 2014, a 81ª posição no ranking dos principais
clientes de Portugal, sendo que ocupava, no mesmo período, a 84ª
posição no ranking dos principais fornecedores de Portugal;
• Portugal, como cliente, ocupava, em 2014, a 36ª posição no ranking dos
principais importadores de produtos provenientes do Qatar; e como
fornecedor, ocupava a 47ª posição no ranking dos principais
exportadores de produtos para o Qatar.

ACORDOS RELEVANTES
• Acordo entre a República Portuguesa e o Estado do Qatar para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento (17 de Abril de 2012);

• Acordo de Cooperação Económica, Comercial e Técnica entre o Governo da República Portuguesa e
o Governo do Estado do Qatar (12 de Janeiro de 2012);
• Acordo entre o Governo da República Portuguesa e o Governo do Estado do Qatar sobre a
Promoção e a Protecção Recíproca de Investimentos (11 de Junho de 2010).
Fonte: INE

RELAÇÕES BILATERAIS COM PORTUGAL
• Entre 2014 e 2015 (Jan-Nov), registou-se uma ligeira diminuição das exportações portuguesas para o
Qatar, passando de aproximadamente 17 milhões para 16 milhões de €;
• As importações portuguesas do Qatar registaram um aumento no mesmo período (Jan-Nov), passando
de aproximadamente 16 milhões a 17 milhões de €;
• O saldo da balança comercial de Portugal com o Qatar foi positivo em 2014 (Jan-Nov), tendo-se
invertido no período homólogo de 2015.

2014
(Jan-Nov)

Total (€)
Balança Comercial (€)
Fonte: INE

2015
(Jan-Nov)

Exportações (€)

Importações (€)

Exportações (€)

Importações (€)

17 341 848

16 023 031

16 064 706

17 064 429

1 318 817

-999 723

RELAÇÕES BILATERAIS COM PORTUGAL
EXPORTAÇÕES
2015 (Jan-Nov)
Outros produtos minerais não metálicos
Artigos de vestuário
Mobiliário
Metais de base
Produtos metálicos transformados, excepto máquinas e equipamento
Outros produtos
TOTAL

€

%

2 971 444
2 137 905
1 736 058
968 470
940 686
7 310 143

18,50%
13,31%
10,81%
6,03%
5,86%
45,50%

16 064 706

100,00%

IMPORTAÇÕES
2015 (Jan-Nov)
Produtos químicos
Artigos de vestuário
Equipamento Eléctrico
Produtos metálicos transformados, excepto máquinas e equipamento
Couro e produtos afins
Outros produtos
TOTAL
Fonte: INE

€

%

16 627 314
263 791
60 002
39 081
24 260
49 981

97,44%
1,55%
0,35%
0,23%
0,14%
0,29%

17 064 429

100,00%

CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA DO PAÍS
•

A economia do Qatar caracteriza-se essencialmente por:
Abertura

• Abertura ao
investimento
estrangeiro, às
importações e
colaboradores
estrangeiros.

Estabilidade
• Baixa taxa de
inflação;
• Sistema fiscal
eficiente.

Fontes: INE; Ministry of Economy and Commerce of the Satet of Qatar; Qatar Chamber

Crescimento
•Crescimento
sustentável do PIB;
• Um dos
rendimentos per
capita mais altos
do mundo.

Diversificação
• Investimento
estratégico em
sectores como
Saúde, Educação,
Energias
Renováveis,
Indústria,
Turismo,
Agricultura, e
outros.

Competitividade
• O ambiente
económico entre
as empresas é
altamente
competitivo,
sendo
devidamente
regulado para o
efeito.

CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA DO PAÍS
•

14ª posição no Global
Competitiveness Index
2015-2016

Ambiente de Negócios:

(entre 140 mercados)

28ª posição no
Economist Intelligence
Unit 2015
(entre 82 mercados)

O QATAR
NO MUNDO

34ª posição no Index
of Economic Freedom
2016
(entre 178 mercados)

50ª posição no Global
Innovation Index 2015

68ª posição no Doing
Business Report 2016

(entre 141 mercados)

(entre 189 mercados)

Fontes: Heritage; World Bank Group; World Economic Forum; The Global Innovation Index; Economist Intelligence Unit; INE

CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA DO PAÍS

A Visão Nacional do Qatar – 2030
• Principal objectivo:

“Transformar o Qatar num País avançado até 2030, capaz de garantir o seu próprio desenvolvimento e
providenciar um elevado nível de vida a toda a população e gerações vindouras”.

Desenvolvimento Humano

Fonte: Qatar National Vision 2030

Desenvolvimento Social

Desenvolvimento Económico

Desenvolvimento Ambiental

CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA DO PAÍS

O Plano de Desenvolvimento Nacional do Qatar (2011-2016)
• Objectivos gerais dos 4 pilares de desenvolvimento do plano:
Desenvolvimento Económico
• Exploração sustentada dos recursos energéticos do País;
• Investimento em infra-estruturas e instituições;
• Investimento nos recursos humanos qualificados;
• Incentivo à competitividade económica.

Desenvolvimento Ambiental
• Construção de um sistema de gestão ambiental;
• Melhoria da qualidade do ar, redução dos desperdícios e aumento da reciclagem;
• Incentivo a uma urbanização mais sustentável;
• Promoção de programas de consciencialização da população.
Fonte: Qatar National Development Strategy 2011–2016

CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA DO PAÍS
O Plano de Desenvolvimento Nacional do Qatar (2011-2016)
• Objectivos gerais dos 4 pilares de desenvolvimento do plano (cont.):
Desenvolvimento Social
• Alargamento do sistema de protecção social a todos os Qataris;
• Fortalecimento do sistema judicial;
• Preservação da herança e cultura nacional;
• Promoção de eventos desportivos nacionais e internacionais.

Desenvolvimento Humano
• Investimento na formação de recursos humanos especializados no sector da saúde;
• Ampliação do sistema de saúde integrado;
• Investimento na educação e programas de formação para estimular a inovação e o
empreendedorismo.
Fonte: Qatar National Development Strategy 2011–2016

CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA DO PAÍS
O Investimento Estrangeiro no Qatar
•

O investimento estrangeiro em vários sectores requer um parceiro local – que deve possuir pelo menos 51% da
empresa;

•

Existem excepções no caso dos sectores prioritários, em que os investidores estrangeiros podem deter a empresa
a 100%, se aprovado pelas autoridades do Qatar;

•

Alguns sectores têm restrições;

•

Existe protecção contra a expropriação.
• Imóveis;
• Seguros;
• Bancos.

LEGISLAÇÕES IMPORTANTES
• Foreign Capital Investment in Economic Activities Law (N.º 13-2000);

• Commercial Companies Law (N.º 11-2015).
Fonte: Simmons & Simmons – Doing Business in Qatar

• Consultoria;
• Serviços técnicos;
• Tecnologias da informação;
• Cultura;
• Desportos e serviços de lazer;
• Serviços de distribuição;
• Agricultura;
• Manufactura;
• Saúde;
• Turismo;
• Recursos naturais;
• Energia e Minas.

ESTRUTURA SECTORIAL DA ECONOMIA DO QATAR

REPARTIÇÃO DO PIB (2014)
0,1%

31,9%

Agricultura
Indústria

Serviços
68%

Fonte: Ministry of Development Planning and Statistics

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE
EDUCAÇÃO
•

O Governo do Qatar lançou recentemente a iniciativa “Educação para uma Nova
Era”, para:
a) Desenvolver mais aprofundadamente a educação pública; e
b) Providenciar os melhores meios educativos – parte integrante do
desenvolvimento socioeconómico;

•

O Governo incentiva o estabelecimento de instituições privadas fornecendo-lhes
o apoio de que necessitam no campo da legislação e da supervisão.

Fontes: Qatar Ministry of Foreign Affairs; BBC News

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO & INVESTIMENTO
EDUCAÇÃO
Parcerias internacionais
• Estabelecimento de um sistema de educação de elevada qualidade, atingindo os
patamares da Visão 2030 no que concerne a uma economia baseada no
conhecimento.

Projectos
• Promoção do investimento estrangeiro e o estabelecimento de universidades
internacionais na Cidade da Educação de Doha.

Infra-estruturas & Equipamentos
• Incentivo ao estabelecimento de instituições de ensino privadas – primária,
secundário e ensino superior – devidamente equipadas;
• Construção de infra-estruturas.

Fontes: Qatar Ministry of Foreign Affairs; BBC News

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE
SAÚDE
•

Verifica-se um progresso considerável no sector da saúde no Qatar – melhores
dispositivos e equipamentos médicos e capacidade de atrair os melhores
quadros médicos e técnicos;

•

Ampliação da cobertura dos serviços de saúde e abertura de um grande número
de centros de saúde e hospitais em todo o país;

•

Interligação entre os serviços de saúde – cuidados primários de saúde e serviços
mais avançados de saúde oferecidos pelos grandes hospitais;

•

O Governo vai ainda alocar USD 8 mil milhões para incentivar a investigação na
área da saúde.

Fontes: Qatar Ministry of Foreign Affairs; Gulf Times; Arabian Gazette

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO & INVESTIMENTO
SAÚDE
Infra-estruturas
• Desenvolvimento de hospitais, laboratórios e centros de saúde.

Equipamentos & Mobiliário
• Fornecimento de equipamento médico e mobiliário para clínicas, hospitais e centros de saúde.

Produtos farmacêuticos
• Exportação ou fabricação de produtos farmacêuticos.

Formação & Investigação
• Criação de programas de formação especializada na área da saúde;
• Incentivos à investigação médica.

Fontes: Qatar Ministry of Foreign Affairs; Gulf Times; Arabian Gazette

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE
ENERGIAS
•

As indústrias do petróleo e do gás natural são sectores importantes para o
crescimento económico.

•

O Governo procura fortalecer os investimentos na área das energias renováveis, tal
como a energia solar, diminuindo a dependência das energias fósseis e
proporcionando mais oportunidades de negócio.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO & INVESTIMENTO
Manutenção & Reparação
• Manutenção, reparação e melhoria dos equipamentos e infra-estruturas
existentes.

Equipamentos
• Fornecimento de equipamentos, sobretudo para exploração da energia solar.
Fontes: Holland; Meed – Middle East Business Intelligence; Qatar Solar Energy; Ministry of Foreign Affairs

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE
TURISMO
•

O Qatar é um destino turístico de referência a nível mundial;

•

A organização de eventos desportivos e a renovação e construção de locais
próprios para o comércio e o lazer fazem aumentar o número de turistas a
visitar o Qatar:
Exemplos: 2022 FIFA World Cup; o Festival da Cidade de Doha (abertura:
Setembro, 2016) e o Centro Comercial do Qatar (abertura prevista: 2016);

•

Estima-se que as despesas do turismo aumentem até 2030: desenvolvimento
dos centros comerciais, resorts, cruzeiros de luxo, hotéis, restaurantes, entre
outros, para responder à crescente procura;

•

Investimentos na preservação da herança cultural: USD 5,7 Mil Milhões

•

O Governo pretende aumentar o número de turistas: de 30% em 2012 para 64%
em 2030.

Fontes: Qatar Tourism (Government); Oxford Business Group

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO & INVESTIMENTO
TURISMO
Projectos
• Desenvolvimento das infra-estruturas turísticas (hotéis, cruzeiros, restaurantes) e das infraestruturas de apoio;
• A 2022 FIFA World Cup proporcionará oportunidades para a hotelaria, sendo necessário
garantir 60,000 estadias para os visitantes esperados;
• Projectos de investimento para a zona costeira do Qatar;
• Desenvolvimento do turismo de negócios, um sector em crescimento.

Recursos Humanos qualificados
• Oportunidades na formação de recursos humanos qualificados.

Fontes: Qatar Tourism (Government); Oxford Business Group

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO & COMUNICAÇÃO
•

O Qatar procura tornar o conhecimento a base da sua economia;

•

O Ministério dos Transportes e das Comunicações trabalha para melhorar o acesso
à informação digital no Qatar – Programa de Inclusão Digital;

•

O Programa de Inclusão Digital – tem por objectivo proporcionar acesso e formação
nas TIC;

•

O Ministério dos Transportes e das Comunicações está a desenvolver o sector das
TIC para sofisticar os negócios das PMGE;

•

Nos últimos 5 anos o investimento nas TIC tem aumentado rapidamente (sectores
público e privado).

Fontes: Qatar Ministry of Transport & Communications

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO & INVESTIMENTO
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO & COMUNICAÇÃO
Sectores Privado e Público
• Procura, pelo Sector Privado, de serviços de internet sofisticados;
• Aposta por parte do Sector Público na conectividade e nas tecnologias da informação.

Projectos
• Incentivo ao equipamento das escolas primárias e secundárias;
• Desenvolvimento do mercado das telecomunicações.

Recursos humanos qualificados
• Oportunidades na formação técnica de recursos humanos.

Exportação
• Oportunidades de exportação de novas tecnologias;
• Transmissão de conhecimento e know how nos serviços de e-government.
Fontes: Qatar Ministry of Transport & Communications

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE
AGRICULTURA & PESCAS
•

O sector agrícola no Qatar está a receber mais atenção por parte do Governo, que
procura apoiar os agricultores e incentivar os investimentos nacionais neste sector;

•

A pesca no Qatar é maioritariamente artesanal e a aquacultura tem vindo a ganhar
mais relevância nos últimos anos.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO & INVESTIMENTO
Modernização agrícola
• Desenvolvimento dos sistemas de irrigação modernos;
• Melhoria da qualidade da produção agrícola;
• Introdução de técnicas científicas e tecnológicas modernas;
• Diversificação dos padrões de produção no que toca aos mecanismos de organização e
de monitorização.

Modernização das pescas e aquacultura
• Desenvolvimento das técnicas de pesca;
• Melhoria das infra-estruturas de apoio à actividade piscatória;
• Introdução de técnicas e tecnologias modernas para a pesca e aquacultura.
Fontes: Embassy of Qatar in Rome; Ministry of Municipal Affairs and Agriculture

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE
CONSTRUÇÃO & IMOBILIÁRIO
•

A construção é um sector em rápido crescimento no Qatar, tendo o Governo
previsto um investimento de USD 200 mil milhões como parte do seu vasto
plano de expansão das infra-estruturas;

•

Existem diversas oportunidades de negócio para as Empresas, especialmente
nos sectores dos transportes, retalho, imobiliário, turismo e educação;

•

Estão a ser construídos 8 estádios para o Qatar receber o 2022 FIFA World Cup;

•

O sector imobiliário no Qatar é igualmente promissor – o rápido crescimento
económico e populacional torna necessário o desenvolvimento do sector
(retalho, residencial e comercial).

Fontes: Msheireb Properties; Oxford Business Group

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO & INVESTIMENTO
CONSTRUÇÃO & IMOBILIÁRIO
Projectos de construção
• Existem vários projectos relacionados com a 2022 FIFA World Cup – estádios, hotéis,
infra-estruturas de apoio;
• Construção de alojamentos para acomodar o crescimento do número de turistas.

Exportação
• Equipamentos e materiais de construção, tais como metais e cimento;

Serviços
• Fornecimento de serviços relacionados com o planeamento urbano.

Fontes: Oxford Business Group

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE
INFRA-ESTRUTURAS & LOGÍSTICA
•

Existem inúmeros projectos de infra-estruturas – tais como: o novo aeroporto
internacional, a rede nacional de ferrovias e metropolitano, o porto marítimo e um
projectos de construção de hotéis;

•

O Governo planeia investir USD 65 mil milhões para desenvolver infra-estruturas;

•

40% do orçamento do Qatar em 2015 foi dirigido para as infra-estruturas;

•

O Governo e o Sector Privado têm vindo a desenvolver o sector da logística,
estando em curso diversos trabalhos como a criação de instalações de
armazenamento adicionais e Zonas Francas;

•

Logistics Village Qatar – estabelece uma nova lógica de armazenamento,
distribuição, transmissão e logística e fornece uma ampla gama de soluções de
fornecimento em cadeia. Está estrategicamente bem posicionada, perto do
aeroporto, do novo porto de Doha e da principal área industrial do Qatar.

Fontes: BQ Magazine; Oxford Business Group; Logistics Village Qatar; Gulf Times

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO & INVESTIMENTO
INFRA-ESTRUTURAS & LOGÍSTICA
Construção de infra-estruturas
• Desenvolvimento das infra-estruturas portuárias e outras relacionadas com as vias
marítimas e aéreas;
• Expansão do Aeroporto Internacional de Hamad (custo total do projecto: USD 15.5 mil
milhões).
• Desenvolvimento da rede do metropolitano de Doha;
• Investimento no programa de desenvolvimento das linhas férreas do Qatar.

Exportação
• Exportação de equipamentos para os transportes.

Fontes: Gulf Times

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE
INDÚSTRIA
•

A indústria é o segundo pilar da economia do Qatar;

•

Os objectivos mais importantes para o Qatar neste sector são:
a) Expansão e optimização dos recursos naturais;
b) Diversificar as fontes de rendimento na indústria;

•

O Governo pretende aumentar a contribuição das indústrias das
manufacturas para o PIB, ajudando a criar uma “cultura industrial”;

•

O Qatar incentiva o sector a modernizar-se tecnologicamente de forma a
aumentar a sua competitividade internacional.

Fontes: Ministry of Foreign Affairs; Embassy of Qatar in Rome

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO & INVESTIMENTO
INDÚSTRIA
Recursos humanos & Formação
• Investimento no conhecimento dos recursos humanos, nas ciências, na matemática e
nas tecnologias.

Apoio à produção
• Fornecimento de informações relacionadas com técnicas de produção.

Exportação
• Exportação de equipamentos industriais.

Infra-estruturas
• Desenvolvimento das infra-estruturas industriais.

Fontes: Ministry of Foreign Affairs; Embassy of Qatar in Rome

PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVIDADE
AVICULTURA
•

Há uma grande procura de produtos avícolas, especialmente frango, pelo que este
tipo de produtos é maioritariamente importado;

•

Para suprimir esta lacuna, o Qatar lançou, em 2015, um projecto de criação de
aves que conta com a participação do Sector Privado;

•

O Governo pretende estabelecer parcerias com empresas estrangeiras para
responder à crescente procura de produtos avícolas.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO & INVESTIMENTO
Exportação
• Exportação de frango, seguindo os procedimentos Halal.

Parcerias
• Estabelecer parcerias com empresas estrangeiras para o desenvolvimento de projectos
na área.
Fontes: The Peninsula; Mordor Intelligence; Qatar Tribune

PORQUÊ INVESTIR NO QATAR?
Investir no Qatar é hoje em dia uma excelente oportunidade:
•

Recursos Humanos qualificados e maioritariamente jovens;

•

A Visão Nacional 2030 – estabelece um quadro legal de protecção ambiental
e apoia o uso de tecnologias limpas;

•

Benefícios da localização e dos meios de transporte comerciais
desenvolvidos – fácil acesso aos mercados do Médio Oriente, Europeu,
Africano e Asiático.

•

Abertura ao investimento estrangeiro – parcerias com empresas do Qatar e
investimentos em vários sectores;

•

Diversificação económica – sectores energético, da educação, da saúde,
banca, entre outros;

•

Investimento em infra-estruturas;

Fontes: Arabian Business; National Vision 2030; Santander Trade; CBQ Qatar; Ministry of Foreign Affairs

PORQUÊ INVESTIR NO QATAR?
Investir no Qatar é hoje em dia uma excelente oportunidade:
•

Leis de protecção aos investimentos e Acordos comerciais;

•

“State of the art” nos serviços de telecomunicações;

•

Despesas operacionais a baixos custos (gás, electricidade e água);

•

Isenção de imposto sobre as importações de pesados (máquinas e equipamentos);

•

Repatriação de lucros;

•

Isenção de impostos sobre o rendimento;

•

100% de detenção dos projectos agrícolas, industriais, de saúde e alimentação;

•

Economia Aberta e competitiva;

•

O Governo incentiva eventos desportivos nacionais e internacionais: 2022 FIFA
World Cup, entre outros;

•

Estabilidade Económica – mercado economicamente seguro.

Fontes: Arabian Business; National Vision 2030; Santander Trade; CBQ Qatar; Ministry of Foreign Affairs
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