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I. INTRODUÇÃO 

 
Com uma população a atingir os 100 milhões de habitantes, a 

República Árabe do Egito é um país de grandes desafios e grandes 

oportunidades, um país em transição, que se está a reinventar e a 

empreender reformas profundas das suas estruturas económicas. 

  

 Enquadramento Histórico 

A riqueza proporcionada pelo rio Nilo, juntamente com o isolamento parcial proporcionado pelos 

desertos a leste e a oeste, permitiram o desenvolvimento de uma das maiores civilizações do 

mundo. Em 3200 a.C. surgiu o primeiro reino unificado com uma sucessão de dinastias a governar 

o Egito nos três milênios seguintes. A última dinastia nativa caiu para os Persas em 341 a.C., que 

por sua vez foram substituídos pelos Gregos, Romanos e Bizantinos.  

Foram os Árabes que introduziram o islamismo e a língua árabe no século VII e que governaram 

pelos seis séculos seguintes.  

Uma casta militar local, os mamelucos assumiram o poder em 1250 e continuaram a governar após 

a conquista do Egito pelos turcos otomanos em 1517.  

A conclusão do Canal de Suez em 1869 elevou o Egito a ponto estratégico no panorama do 

transporte marítimo mundial. Ostensivamente e de forma a proteger os seus investimentos na 

região, o Reino Unido assumiu o controlo do governo do Egito em 1882, mas a lealdade nominal 

ao Império Otomano continuou até 1914. Em 1952 o Egito adquiriu soberania total do Reino Unido.  

Inspirados pela revolução tunisiana de 2010 que ditaram a Primavera Árabe, grupos da oposição 

egípcia lideraram manifestações e greves de trabalhadores em todo o país, culminando com a 

demissão do presidente Hosni Mubarak em 2011. As Forças Armadas do Egito assumiram a 

liderança nacional até à constituição de um novo parlamento no início de 2012. Nesse mesmo ano, 

Mohammed Morsi, candidato da Irmandade Muçulmana, venceu as eleições presidenciais. No 

entanto, na sequência de violentos protestos em 2013 contra o governo, as Forças Armadas 

egípcias intervieram e destituíram Morsi do poder. Em janeiro de 2014, a maioria dos eleitores 

aprovaram uma nova Constituição por referendo e em maio de 2014 foi eleito o General Abdul 

Fatah Khalil Al-Sisi como 7º Presidente do Egito.  

Com uma população em rápido crescimento (a maior dos países árabes), a limitação da terra arável 

e a dependência do Rio Nilo continuam a sobrecarregar aos recursos e as populações. Um 

ambicioso plano de reformas económicas e estruturais, acompanhado pelo lançamento de 

grandes projetos de infraestruturas e de um novo quadro regulatório para o investimento 

estrangeiro, fazem do Egito um mercado emergente e atrativo.  

FIGURA 1: BANDEIRA DA REPÚBLICA 

ÁRABE DO EGITO. 
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FIGURA 2 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA EGITO 

 

Designação Oficial: República Árabe do Egito 

 

Área (Km2) 997 739 (31º) IDH 0.691 (111º) 

População (milhões de hab.) 96,728 (2017) 
Crescimento 
Demográfico 

2.45% (2017) 

Densidade Demográfica 
96hab/km2 

(2017) 
Risco de Crédito 6 

População Economicamente 
Ativa 

62.49% Risco do País CCC 

Capital Cairo Unidade Monetária Libra egípcia (EGP) 

Principais Cidades Alexandria, Gizé 
Taxa de Câmbio 
(média) 

1 EUR = 21.0089 EGP 
(2017) 

Língua Oficial Árabe Fuso Horário UTC +2h 

PIB US$ mil milhões 332.3 PIB per capita US$ 3,648.6 

Global Competitiveness 
Index (WEF) 

100º (2017) PIB (PPP) % PIB mundial 0.95% 

Fonte: CIA - Central Intelligence Agency; Global Competitiveness Index; aicep – Portugal Global.  
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FIGURA 3 - MAPA DA REPÚBLICA ÁRABE DO EGITO 
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III.1. Geografia e Clima 

 
 Localização, Superfície e Divisão Administrativa 

O Egito está localizado no Norte da África, na fronteira com o Mar Mediterrâneo, entre a Líbia 

(1115 km) e a Faixa de Gaza (13 km) e Israel (208 km), o Mar Vermelho, a norte do Sudão (1276 

km) e inclui a Península do Sinai na Ásia.  

Com uma superfície total de 1 001 450 km2 e com uma linha de costa de 2 450 km, o Egito está 

dividido administrativamente em 27 províncias administradas por governadores nomeados pelo 

Presidente da República. 

 

 Previsões meteorológicas 

O país é muito quente no Verão (Junho a Setembro), ultrapassando frequentemente os 40º e 

temperado no Inverno (Outubro a Maio). Em dezembro as previsões para o Cairo são as seguintes:  

 

 

 

III.2. Cultura de negócios, grupos étnicos, língua e religião 
 

A segurança económica constitui, na atualidade, um dos pilares da segurança dos Estados modernos e 

desenvolvidos, sabendo‐se que os métodos tradicionalmente associados à espionagem político‐militar têm 

sido recorrentemente utilizados também ao nível da espionagem económica.   

O furto de know‐how e de informação sensível de uma organização é um ato ilícito e de concorrência desleal 

que se pode traduzir em prejuízos significativos para as empresas e para o país.  

No mundo empresarial nem sempre aqueles que nos contactam são quem dizem ser. Poderão ter alguma 

agenda encoberta para, a longo prazo, nos envolverem, de forma consciente ou inconsciente, para acesso a 

informação confidencial, sensível ou privilegiada da organização. 

Neste sentido, é imperioso que a classe empresarial em Portugal desenvolva uma cultura e procedimentos 

de segurança na utilização de equipamentos informáticos e de comunicação, transporte de informação 

sensível da organização, entre outros. 

No estrangeiro o ambiente é mais hostil, sendo mais fácil os Serviços de Informações locais atuarem em prol 

dos interesses do seu país. 

Fonte: Programa de Segurança Económica, Serviço de Informações de Segurança. 

 

  

PREVISÕES 3 Dez 4 Dez 5 Dez 

Temperatura máxima (°C) 21 22 23 

Temperatura mínima (ºC) 10 12 12 

Chuva (mm) 0 0 0 
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 “Cultura de Negócios” no Egito - Precauções na Abordagem 

Um conhecimento da “cultura de negócios”, atitudes e etiqueta é uma boa maneira de estabelecer boas 

relações interpessoais, que facilitam o processo de negociação e podem, muito bem, determinar o sucesso 

ou insucesso do mesmo.  

 Os empresários egípcios apreciam uma apresentação completa e bem informada dos 

produtos e atividades económicas que desenvolve. Sugere-se que os documentos incluam 

duas datas: a gregoriana (ocidental) e a Hijrah (árabe); 

 É útil ter um agente egípcio para fazer negócios. Uma pessoa intermediária local poderá 

acelerar o processo de negócio; 

 Os negócios não prosseguirão até que a contraparte sinta empatia pessoal. O lado social tem 

importância nas relações comerciais; 

 Não use táticas de alta pressão, no entanto os egípcios geralmente são negociadores duros; 

 O ritmo de negócios é mais lento no Egito do que na cultura ocidental, não deve esperar 

resultados imediatos. Manter em espera os parceiros comerciais externos é uma prática 

comum; 

 Nenhum negócio é realizado às sextas-feiras - o dia sagrado dos muçulmanos. A maioria das 

pessoas também não trabalha às quintas-feiras; 

 Antes de marcar uma reunião, verifique se não é o período do Ramadão. As horas de trabalho 

para os escritórios comerciais e governamentais são encurtadas durante esse período; 

 Não se surpreenda se, em algum momento, a parte egípcia levantar a voz, por norma é a forma 

de argumentar e discutir os assuntos; 

 Tópicos de conversação apreciados incluem as conquistas egípcias - antigas e modernas, a 

reputação positiva dos líderes egípcios, o algodão egípcio ou o desporto; 

 Durante os diálogos evite perguntar por membros femininos família e não comente assuntos 

relacionados com Israel, a não ser que surja por iniciativa do lado egípcio; 

 A pontualidade no Egito não é considerada uma prioridade, podendo a contraparte egípcia 

chegar atrasada para uma reunião; 

 Nas refeições os muçulmanos rigorosos não consomem álcool ou carne de porco. Certifique-

se da disponibilidade de bebidas não alcoólicas no caso de convidar egípcios para um evento; 

 Não "limpe" o seu prato. É considerado educado deixar uma pequena porção de comida - 

significa que está satisfeito; 

 Não deve adicionar sal à comida, especialmente em casa de egípcios, pode ser considerado 

uma ofensa. 

 

 

 Grupos étnicos: 
Egípcios 99.6%, outros 0.4%. 

 

 Língua:  
Árabe (oficial), Inglês e Francês são usualmente faladas. 

 

 Religião:  
Muçulmanos 90% (maioritariamente sunitas), Cristãos 10% (maioritariamente Ortodoxos 

Coptas). 
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III.3. Estrutura política e administrativa 
 

O Egito tem a mais antiga tradição parlamentar contínua no mundo árabe, com a primeira 

assembleia popular fundada em 1866. Atualmente, vigora a Constituição aprovada por referendo 

em 2013, assente num sistema legal misto baseado na lei civil e penal napoleónica, na lei religiosa 

islâmica e com algumas influências das leis da era colonial.  

Poder legislativo assente em sistema parlamente unicameral - Câmara dos Representantes, com 

596 lugares elegíveis a cada 5 anos (448 membros eleitos diretamente pelo sistema de 

candidatura uninominal, 120 membros eleitos com quotas para mulheres, jovens e cristãos eleitos 

em círculos eleitorais por maioria simples e 28 membros indicados pelo Presidente da República). 

Principais partidos políticos: Free Egyptians Party - 65 lugares, Nation’s Future Party - 53 lugares, 

New Wafd Party - 36 lugares e Homeland’s Protector Party - 18 lugares. 

 

 

Sistema Político República Semipresidencialista 

Data da Constituição 19 de janeiro de 2014 

Chefe de Estado Abdel Fattah al-Sisi (desde 8 de Junho de 2014) 

Primeiro-Ministro Sherif Ismail (desde 12 de Setembro de 2015) 

Feriado Nacional 23 Julho - Dia da Revolução  

  

 

 

 

 

     

 

 

 

                        Abdel Fattah al-Sisi       Sherif Ismail                             

                    Presidente da República                                           Primeiro-Ministro                        
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IV. DADOS DA ECONOMIA DO EGITO 
 

Principais Indicadores Macroeconómicos da República Árabe do Egito 

 Unid. 2014a 2015a 2016a 2017b 2018b 2019c 

PIB preços de mercado1 109USD 300.8 316.8 268.9 181.1 232.2 288.5 

PIB per capita USD 3 360 3 460 2 870 1 890 2 430 2 870 

Crescimento real do PIB Var.% 2.9 4.4 4.3 3.7 4.1 4.2 

Saldo do sector público %PIB -11.4 -11.0 -12.4 -10.8 -10.0 -9.3 

Dívida pública %PIB 93.2 97.5 111.2 104.4 97.7 93.7 

Exportações de bens e 
serviços1 

109USD 42.9 41.8 27.8 24.5 31.5 34.8 

Exportações de bens e 
serviços2 

Var.% -10.9 -0.6 -14.5 -9.3 8.5 1.7 

Importações de bens e 

serviços1 

109USD 68.2 68.6 52.7 42.6 42.6 44.3 

Importações de bens e 
serviços2 

Var.% 0.1 0.6 -1.9 -5.4 -4.7 -1.6 

Saldo da balança corrente %PIB -1.9 -5.9 -8.9 -5.9 -2.5 -2.2 

Dívida externa %PIB 13.5 15.9 27.7 36.4 34.2 31.2 

Taxa de inflação (média) % 10.1 10.4 13.8 22.8 17.4 12.5 

Fontes: The Economist Intelligent Unit (EIU); Fundo Monetário Internacional (FMI); aicep Portugal Global. Egito - Ficha de Mercado 
(Agosto 2017). 
Notas: (a) Valores atuais; (b) Estimativas; (c) Previsões; 

(1) Preços correntes; (2) Preços constantes; 
 

Crescimento Real do PIB (%)    Comércio Externo de Bens (109 USD) 

 
Notas: (a) Valores atuais; (b) Estimativas; (c) Previsões; aicep Portugal Global. Egito - Ficha de Mercado (Agosto 2017). 
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Principais Clientes - 2016           Principais Fornecedores - 2016 

 Posição Quota%  Posição Quota% 

EAU 1º 12.6 China 1ª 13.0 

Arábia Saudita 2º 7.8 Alemanha 2ª 8.7 

Itália 3º 6.5 EUA 3ª 5.3 

Turquia 4º 6.4 Itália 4ª 4.6 

Reino Unido 5º 4.7 Turquia 5ª 4.3 

Portugal 39º 0.40 Portugal 53º 0.19 

Fonte: ITC -  International Trade Centre. aicep Portugal Global. Egito - Ficha de Mercado (Outubro 2017). 
 

Principais Produtos Exportados - 2016         Principais Produtos Importados - 2016 

 % 
Total 

 % 
Total 

Combustíveis e óleos minerais 14.4 Combustíveis e óleos minerais 14.3 

Pérolas naturais ou cultivadas; pedras preciosas 11.8 Máquinas e equipamentos mecânicos 9.1 

Máquinas e equipamentos elétricos 6.8 Veículos automóveis 7.9 

Frutas 5.3 Máquinas e equipamentos elétricos 7.0 

Plásticos e suas obras 5.2 Cereais 5.4 

Fonte: ITC -  International Trade Centre. aicep Portugal Global. Egito - Ficha de Mercado (Outubro 2017). 

 

Lista de principais fatores problemáticos na realização de negócios no Egito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2017. 
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V. RELAÇÕES BILATERAIS ENTRE PORTUGAL E O EGITO 
 

 Relações Diplomáticas 

 Em 24 de junho de 1953 Portugal reconhece a República do Egipto; 

 Em 25 de fevereiro de 1958, Portugal reconhece a República Árabe Unida (RAU); 

 Corte de relações diplomáticas e consulares com a Republica Árabe Unida em 30 de 

junho de 1963; 

 Reatamento das relações diplomáticas em 25 de fevereiro de 1975, altura em que à 

República Árabe Unida tinha já sucedido a República Árabe do Egito; 

 A 31 de março de 1981 é assinado no Cairo, Acordo cultural, científico e técnico; 

 A 20 de março de 1983 é assinado no Cairo, Acordo comercial e de cooperação 

turística; 

 A 20 de abril de 1993 assina-se em Cairo, Acordo de cooperação económica, 

industrial e técnico-científica; 

 A 28 de abril de 1999 assina-se no Cairo, Acordo entre Portugal e o Egipto sobre a 

promoção e a proteção recíprocas de investimentos. 

 

 Visita de Estado a Portugal do Presidente da República Árabe do Egito, Abdel Fattah El Sisi 

O Presidente da República Árabe do Egito, General Abdel Fattah El Sisi, realizou uma visita de 

Estado a Portugal, de 21 a 22 de novembro de 2016. 

Tratou-se da primeira visita de Estado realizada a Portugal vinte e quatro anos depois da última 

visita de Estado do Egito a Portugal, de forma a marcar o futuro do relacionamento bilateral entre 

os dois países. Esta visita com uma forte componente político-diplomática incluiu também os 

importantes vetores da economia, da investigação e da defesa. 

Para além dos encontros institucionais e de reuniões de trabalho entre os Presidentes do Egito e 

de Portugal, o Presidente El Sisi teve encontros com o Presidente da Assembleia da República, com 

o Primeiro-Ministro, com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, com empresários 

portugueses e com representantes do mundo científico e académico. 

 Visita de Estado ao Egito do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa 

Sua Excelência o Presidente da República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, realizou uma visita de 

Estado ao Egipto nos dias 11, 12 e 13 de Abril de 2018. Para além de um encontro com o Presidente 

do Egito, al Sisi, o Presidente da República foi ainda recebido pelo Presidente do Parlamento e pelo 

Primeiro-Ministro. 

Durante a visita foi assinado um Memorando de Cooperação entre a Zona Económica do Canal de 

Suez e a Aicep Global Parques, assim como um protocolo tripartido entre a Universidade de Ain 

Shams, o Instituto Camões e a Universidade de Porto, que prevê o estabelecimento de uma 

Licenciatura de Português e Estudos Portugueses naquela Universidade. 

O Presidente encerrou igualmente a primeira reunião do “Egyptian-Portuguese Business Council”, 

no qual a idD participou e que contou com a presença de várias empresas Egípcias e Portuguesas, 

de vários setores. 
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O Presidente teve ainda oportunidade de se encontrar com o Papa Tawadros II, da Igreja Copta e 

com o Sheikh da al Azhar, em cuja antiga Universidade proferiu um discurso intitulado: “Vision of a 

Professor and a Teacher”. 

 Embaixadora de Portugal no Egito, Madalena Fischer 

 

- Embaixadora de Portugal no Egito (desde dezembro de 2015); 

- Chefe do Gabinete do Vice-Primeiro-Ministro (2013-2015); 

- Chefe de Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros (2012-2013); 

- Conselheira na Embaixada de Portugal em Berlim, Alemanha (2008-2012); 

- Assessora diplomática do presidente da Assembleia da República (2005-2008); 

- Primeira-secretária da Embaixada de Portugal em Islamabad, Paquistão (2001-2003); 

 Mensagem da Embaixadora de Portugal no Egito 

Provavelmente estará ainda presente na cabeça de muitos de nós as imagens da Revolução de 

2011 na Praça de Tahrir, no Cairo, quando milhões de jovens egípcios saíram às ruas em busca de 

mudança e de um futuro melhor. 

Um dos desafios maiores é responder aos anseios e expectativas de uma população extremamente 

jovem – 34,2 por cento tem menos de 15 anos – a crescer cerca de dois milhões por ano, com tudo 

o que isso implica em termos de prestação de serviços públicos, ao nível da saúde, educação e 

habitação, mas também segurança e emprego. 

Depois da revolução de 2013, o Egito, com a ajuda da comunidade internacional, retomou o normal 

funcionamento das suas instituições, tendo efetuado, com sucesso, eleições presidenciais em 

2014 e legislativas em 2015.  

Podemos dizer que o processo de mudança do Egito passa atualmente por quatro vetores 

fundamentais: revisão do quadro regulatório da atividade económica, lançamento de grandes 

projetos de infraestruturas, inclusão financeira e desenvolvimento de PME e aposta no 

desenvolvimento e expansão de acordos e parcerias comerciais. 

O lançamento de grandes projetos de infraestruturas constitui um dos outros vetores em que 

assenta o plano de desenvolvimento económico do país, como é o caso da emblemática “Zona 

Económica do Canal do Suez” – visa transformar a zona do Suez numa gigante plataforma logística 

e industrial. 

Finalmente, uma referência particular ao setor energético, que está a ser objeto de uma profunda 

transformação visando tornar o Egito num importante “hub” energético no Mediterrâne. 

Finalmente, e não menos importante, há que realçar o excelente relacionamento político entre 

Portugal e o Egito, que tem vindo a viver uma crescente aproximação. Desta forma, será possível 

desenvolvermos uma relação bilateral institucional mais estruturada e reforçada, abrindo caminho 

à cooperação entre Portugal e o Egito num conjunto de novos setores, desde a reforma 

administrativa, ao ambiente, à cooperação em matéria de PME, à saúde ou ao intercâmbio de 

estudantes e cientistas entre as nossas universidades. 

Fonte: Revista Portugal Global nº102, aicep – Portugal Global. Outubro de 2017. 
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 Relacionamento bilateral no domínio comercial entre Portugal e o Egito 

Portugal e o Egito têm uma relação comercial modesta, apresentando a balança de bens um saldo 

favorável ao nosso país. Em 2016, as exportações portuguesas de bens para o mercado egípcio 

atingiram 114 milhões de euros, enquanto as importações se situaram em 78,6 milhões de euros. 

 

Balança Comercial de Bens de Portugal com o Egito 2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Var% 

16/12a 

2016 
jan/out 

2017 
jan/out 

Var% 
17/16b 

Exportações 87.4 65.5 79.7 103.1 114.0 9.1 68.2 58.5 -14.2 

Importações 145.1 100.1 86.7 90.9 78.6 -13.3 46.6 58.4 25.2 

Saldo -57.7 -34.6 -7.0 12.2 35.5 -- 21.6 0.2 -- 

 Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística / Unidade: Milhões de euros 
Notas:  

a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2012 – 2016 
b) Taxa de variação homóloga 2016 – 2017: 

2012 a 2016: resultados definitivos; 2016: resultados provisórios; 2017: resultados preliminares 
aicep Portugal Global. Egito - Ficha de Mercado (Outubro 2017). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operadores Económicos Portugueses 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Exportadores para o Egito Nº Empresas 300 287 322 334 329 

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística. aicep Portugal Global. Egito - Ficha de Mercado (Outubro 2017). 
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Principais Grupos de Produtos: 

Exportados para o Egito em 2016   Importados do Egito em 2016 

 2016 
% Tot 

16 
 2016 

% Tot 
16 

Pastas celulósicas e papel 51.5 45.2 Peles e couros 30.9 39.3 

Máquinas e aparelhos 16.0 14.0 Materiais têxteis 19.8 25.2 

Químicos 9.5 8.4 Plásticos e borracha 9.4 11.9 

Minerais e minérios 7.3 6.4 Veículos e outro mat. 6.5 8.3 

Combustíveis minerais 7.2 6.3 Alimentares 5.8 7.3 

Plásticos e borracha 5.5 4.8 Químicos 2.3 2.9 

Agrícolas 4.9 4.3 Metais comuns 1.4 1.8 

Materiais têxteis 3.4 3.0 Máquinas e aparelhos 1.0 1.3 

Metais comuns 2.5 2.2 Agrícolas 0.7 0.9 

Madeira e cortiça 0.8 0.7 Minerais e minérios  0.3 0.4 

Instrumentos de ótica e precisão 0.7 0.7 Vestuário 0.2 0.3 

Alimentares 0.6 0.5 Madeira e cortiça 0.1 0.2 

Vestuário 0.5 0.5    

Veículos e outros mat. Transporte 0.5 0.4    

Peles e Couros 0.3 0.3    

Calçado 0.3 0.2    

Outros produtos 2.4 2.1 Outros produtos 0.1 0.2 

Total 114.0 100 Total 78.6 100 

Fontes: INE – Instituto Nacional de Estatística; Unidade: Milhões de euros; aicep Portugal Global. Egito - Ficha de Mercado (Outubro 

2017). 
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 Relacionamento bilateral no domínio da Defesa entre Portugal e o Egito 

Aquando da Comissão Bilateral Mista Portugal Egito, que teve lugar no Cairo (OUT17), ficou 

expressa a intenção de se criar um quadro favorável à cooperação bilateral na área da Defesa, 

tendo então sido realçado que se veria com muito interesse a acreditação de um Adido de Defesa 

PT nesse país, o que no entretanto já foi efetuado. 

Até ao presente, a cooperação Portugal-Egito na área da Defesa tem revestido um carácter 

meramente pontual, não sendo, também por isso, enquadrada por qualquer instrumento jurídico. 

No entanto, ao longo de todo o ano de 2017, foi notório um interesse crescente do Egito por 

Portugal, em particular procurando explorar oportunidades de formação para as suas Forças 

Armadas e, ainda, oportunidades de negócio no quadro das Indústrias de Defesa. 

 

 Acordos Bilaterais Celebrados por Portugal com o Egito 

 

Designação Início Vigência 

Acordo sobre a Promoção e a Proteção Recíprocas de Investimentos 23.12.2000 

Acordo de Cooperação Económica, Industrial e Técnico-Científica 31.05.2010 

Acordo de Cooperação Turística 16.07.1984 
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VI. CARACTERIZAÇÃO NO DOMÍNIO DA DEFESA DO EGITO 
 

Estrutura Militar 

  

Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas Gen. Abdel Fattah al-Sisi 

Primeiro-Ministro Sherif Ismail 

Ministro da Defesa Gen. Sedky Sobhy 

Ministro da Produção Militar Mohamed El Assar 

Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas TGen. Farid Hegazy 

Chefe do Estado-Maior da Armada VAlm. Aziz Al-Sayed 

Chefe do Estado-Maior Força Aérea MGen. Helmy Hashem 

Chefe do Estado-Maior do Comando de Defesa Aérea MGen. Ibrahim Derag 

  

Fonte: Egyptian Ministry of Defense. 
 

 

 

 

         

      

      

 

 

 

 

 

  

Gen. Sedky Sobhy Mohamed El Assar TGen. Farid Hegazy 
Ministro da Defesa Ministro da Produção Militar CEMGFA 

VAlm. Aziz Al-Sayed MGen. Helmy Hashem MGen. Ibrahim Derag 
CEMA CEMFA CEMFDA 
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 Forças Armadas, Ministério da Defesa e Ministério da Produção Militar do Egito 

As Forças Armadas Egípcias são constituídas pelo Exército, Marinha, Força Aérea e Comando de 

Defesa Aérea.  

As Forças Armadas gozam de considerável poder e independência dentro do Estado com influência 

e liderança de projetos em diversas áreas económicas, nomeadamente construção de estradas e 

habitação, bens de consumo, fornecimento de água, equipamentos desportivos, equipamentos de 

saúde, entre outros, estando atualmente envolvidos em vários processos de aquisição e 

substituição de equipamentos, com um orçamento anual de Defesa de 4.4 mil milhões de dólares 

e cerca de 438 mil militares no ativo. 

Para além da estrutura tradicional (MDN/Forças Armadas) a estrutura governamental do Egito 

contempla ainda um Ministério especialmente dedicado à dimensão económica da Defesa: O 

Ministério da Produção Militar. Desde 2015, este Ministério encontra-se sob a tutela de Mohamed 

El Assar, que ocupou posições militares relevantes e de quem se diz próximo do Presidente Sissi. 

Importa salientar que o Ministério da Produção Militar foi constituído em 1954, pelo Presidente 

Gamal Abdel Nasser (Presidente da República, 1954-1970), como forma de incrementar a 

produção de armamento no Egito, contando atualmente com 20 empresas públicas sob sua tutela, 

com volumes de negócios estimados de 15 mil milhões de libras egípcias (725 milhões de euros) 

para o biénio 2018/19. As empresas públicas do Ministério de Produção Militar desenvolvem 

atividades de produção, construção e Engenharia, Transportes, Energia e Minas ou Indústrias 

Químicas. 

Sob o estímulo de Nasser, o setor da Defesa iniciou um processo de expansão do seu setor 

produtivo, passando do envolvimento nas áreas de natureza estritamente militar para setores e 

produtos englobando também o setor civil. Esta opção levou a que o setor da Defesa represente, 

na atualidade, uma fatia muito significativa da economia do país (com estimativas a apontarem 

para valores entre os 20 a 50%).  

Em termos genéricos, poderá dizer-se que a dimensão económica da Defesa se desenvolve em 

torno de três holdings principais, a saber: 

(i) O Ministério da Produção Militar, que supervisiona cerca de 20 empresas; 

(ii) O Ministério da Defesa, que controla mais umas dezenas de empresas; e, 

(iii) A Arab Organization for Industrialization (AOI), que tem na sua alçada cerca de 12 

empresas. 

Refira-se a propósito desta última holding, que a mesma foi estabelecida em 1975 como uma 

organização pan-árabe, detida pelo Egito, Arábia Saudita, UAE e Qatar, com objetivo de 

desenvolver e supervisionar o desenvolvimento da indústria de defesa doa países árabes. A partir 

de 1993, no entanto, o Egito tornou-se no único detentor da AOI, com o Estado egípcio a adquirir 

as participações dos outros países, ficando assim como único detentor da empresa. No presente, 

a AOI é uma das maiores organizações industriais do Egito com um alargado portfólio de atividades 

designadamente nos setores de defesa e de transportes, civis e militares. 
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Nos últimos anos os equipamentos da União Soviética estão a ser progressivamente substituídos 

por equipamentos mais modernos provenientes dos Estados Unidos da América, França e Reino 

Unido. O Egito é membro do fórum de Diálogo do Mediterrâneo da OTAN.  

A este propósito importa salientar que a União Europeia tem vindo a apoiar o Egito, como forma de 

mitigar o fluxo de migrações em solo Europeu mas também no combate ao terrorismo pela 

importância da posição geopolítica que o Egito ocupa. 

Recentemente, o Ministério da Defesa esteve envolvido em vários processos de aquisição, 

especialmente projetos nacionais, principalmente em projetos de infraestruturas dos Ministérios 

da Saúde, Transporte, Habitação e Juventude.  

 Geoeconomia 

O Egito goza de uma posição geoestratégica única e privilegiada. A Ásia, a África, o Mediterrâneo, 

o Mar Vermelho, o Médio Oriente e a Bacia do Nilo são todas entidades geográficas das quais o 

Egito faz parte ou está na periferia. Essa multiplicidade é uma vantagem para o Egito, estando o 

atual governo a envidar esforços para tornar o Egito numa plataforma regional, proporcionadora 

de parcerias, cooperação e investimento (principalmente a nível externo).  

Dotado do maior exército do mundo árabe, continua a exercer influência sobre as regiões de que é 

charneira, como o Magrebe, Médio Oriente, África Subsariana e a Bacia do Mediterrâneo, 

capitalizando-a para se posicionar como interlocutor privilegiado e parceiro regional estratégico na 

área da Defesa. 

Ou seja, investir no mercado egípcio representa um fator multiplicador, uma vez que, além do 

amplo mercado interno, poderá significar uma posição privilegiada e de oportunidades de negócio 

nas regiões supra mencionadas onde o país mantém peso e influência.       

 Perfil das Forças Armadas 

  

Total de pessoal ativo 

Os números não são divulgados por serem considerados 

Segredo de Estado pelas Forças Armadas Egípcias; 

No entanto, dados disponíveis estimam em 479,000 os 

militares na reserva e 438,500 os militares, incluindo 

290,000- 320,000 conscritos1. 

Recrutamento 

18-30 anos de idade para o serviço militar conscrito 

masculino;  

obrigação de serviço: 18-36 meses, seguido de uma 

obrigação de reserva de 9 anos;  

Idade mínima 
15 anos  

Fonte: CIA - Central Intelligence Agency; DGPDN. 

                                                                 
1 Fonte: Military Balance 2017. 
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 Despesa Militar – Norte de África* (análise em preços constantes 1988-2016) 

 

Fonte: SIPRI “Military expenditure by country, in constant (2016) US$ m.”. 
*NOTA: As autoridades egípcias não tornam públicos os dados relacionados com a despesa e investimento militar. 
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VII. NOTÍCIAS RECENTES DO EGITO 
 

i. POLÍTICA INTERNACIONAL 

 ONU, Liga Árabe e Egito lamentam decisão dos EUA de cortar ajuda a refugiados palestinianos 
OBSERVADPR 01/09/2018: https://observador.pt/2018/09/01/onu-liga-arabe-e-egito-lamentam-decisao-dos-eua-de-cortar-

ajuda-a-refugiados-palestinianos/ 

 

 

ii. POLÍTICA INTERNA 

 Egito abate 19 presumíveis terroristas envolvidos em ataque a autocarro em Minya 
SAPO24 04/11/2018: https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/egito-abate-19-presumiveis-terroristas-envolvidos-em-ataque-a-

autocarro-em-minya 

 

 Sete mortos em ataque a autocarro de fiéis coptas no Egito 
SAPO24 02/11/2018: https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/sete-mortos-em-ataque-a-autocarro-de-fieis-coptas-no-egito 

 

 Egito prende economista após publicação de livro crítico sobre crises económicas e sociais do país 
EXPRESSO 22/10/2018: https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-10-22-Egito-prende-economista-apos-publicacao-de-

livro-critico-sobre-crises-economicas-e-sociais-do-pais#gs.=Rl5ys8 
 

 Egypt is The Latest Darling of Overseas Lenders 
Financial Times 11/10/2018: https://www.ft.com/content/bf31b088-9bf5-11e8-88de-49c908b1f264 

 

 Filhos de Mubarak detidos no Egito por fraude financeira 
DN 15/09/2018: https://www.dn.pt/mundo/interior/filhos-de-moubarak-detidos-no-egito-por-fraude-financeira-

9850677.html 
 

 Egipto condena 75 pessoas à morte por protestos a favor da Irmandade 
PUBLICO 08/09/2018: https://www.publico.pt/2018/09/08/mundo/noticia/egipto-condena-75-pessoas-a-morte-por-

protestos-a-favor-da-irmandade-1843459  
 

 Governo egípcio aprova lei para combater notícias falsas nas redes sociais 
OBSERVADOR 02/09/2018: https://observador.pt/2018/09/02/governo-egipcio-aprova-lei-para-combater-noticias-falsas-

nas-redes-sociais/  
 

 A barragem da discórdia entre os governos do Egito e da Etiópia 
DN 22/01/2018: https://www.dn.pt/mundo/interior/a-barragem-da-discordia-entre-os-governos-do-egito-e-da-etiopia-

9062773.html 
 

 

iii. DEFESA 

 Egypt Goes on an Arms Spending Spree 
Straford Worldview 09/10/2018: https://worldview.stratfor.com/article/egypt-goes-arms-spending-spree 

   

 From war room to boardroom. Military firms flourish in Sisi’s Egypt 
Reuters 16/11/2018: https://www.reuters.com/investigates/special-report/egypt-economy-military/ 

 

 Defence: Cyprus and Egypt to Boost Military ties as Energy Tensions Rise 
Financial Mirror: http://www.financialmirror.com/news-details.php?nid=35982  

 

https://observador.pt/2018/09/01/onu-liga-arabe-e-egito-lamentam-decisao-dos-eua-de-cortar-ajuda-a-refugiados-palestinianos/
https://observador.pt/2018/09/01/onu-liga-arabe-e-egito-lamentam-decisao-dos-eua-de-cortar-ajuda-a-refugiados-palestinianos/
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/egito-abate-19-presumiveis-terroristas-envolvidos-em-ataque-a-autocarro-em-minya
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/egito-abate-19-presumiveis-terroristas-envolvidos-em-ataque-a-autocarro-em-minya
https://www.publico.pt/2018/09/08/mundo/noticia/egipto-condena-75-pessoas-a-morte-por-protestos-a-favor-da-irmandade-1843459
https://www.publico.pt/2018/09/08/mundo/noticia/egipto-condena-75-pessoas-a-morte-por-protestos-a-favor-da-irmandade-1843459
https://observador.pt/2018/09/02/governo-egipcio-aprova-lei-para-combater-noticias-falsas-nas-redes-sociais/
https://observador.pt/2018/09/02/governo-egipcio-aprova-lei-para-combater-noticias-falsas-nas-redes-sociais/
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 Egypt and Russia Invite 13 Countries to Observe Counter-Terrorism Exercises 
The Defense Post: https://thedefensepost.com/2018/10/15/egypt-russia-monitor-counter-terrorism-exercises/ 

 

 Defence Minister Sitharaman Visits Egypt, Holds Talks to Strength Security Cooperation 
The Times of India 21/09/2018: https://timesofindia.indiatimes.com/india/defence-minister-nirmala-sitharaman-visits-egypt-

holds-talks-to-strengthen-security-cooperation/articleshow/65904721.cms 

 

 Egypt’s Military Opened  Four New Schools in Sinai 
Daily News Egypt 18/10/2018: https://dailynewsegypt.com/2018/10/18/egypts-military-opened-four-new-schools-in-sinai/  

 

iv. RELAÇÕES PORTUGAL-EGITO 

 Governo condena ataque no Egito e reafirma "empenho na erradicação do terrorismo" 
EXPRESSO 04/11/2018: https://expresso.sapo.pt/politica/2018-11-04-Governo-condena-ataque-no-Egito-e-reafirma-

empenho-na-erradicacao-do-terrorismo#gs.rgreVi0 

 

 Portugal recebe em novembro cerca de 150 refugiados que estão no Egito 
EXPRESSO 18/10/2018: https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-10-18-Portugal-recebe-em-novembro-cerca-de-150-

refugiados-que-estao-no-Egito#gs.27yyyOQ 

 

 Marcelo Rebelo de Sousa vai à Corunha e ao Egito 
SAPO24 12/10/2018: https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/marcelo-rebelo-de-sousa-vai-a-corunha-e-ao-egito 

 

 Portugal vai ao Egito e à Turquia para receber mais 1010 refugiados 
DN 20/06/2018: https://www.dn.pt/portugal/interior/portugal-vai-ao-egito-e-a-turquia-para-receber-mais-1010-refugiados-

9491270.html 

 

 

  

https://thedefensepost.com/2018/10/15/egypt-russia-monitor-counter-terrorism-exercises/
https://timesofindia.indiatimes.com/india/defence-minister-nirmala-sitharaman-visits-egypt-holds-talks-to-strengthen-security-cooperation/articleshow/65904721.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/defence-minister-nirmala-sitharaman-visits-egypt-holds-talks-to-strengthen-security-cooperation/articleshow/65904721.cms
https://dailynewsegypt.com/2018/10/18/egypts-military-opened-four-new-schools-in-sinai/
https://expresso.sapo.pt/politica/2018-11-04-Governo-condena-ataque-no-Egito-e-reafirma-empenho-na-erradicacao-do-terrorismo#gs.rgreVi0
https://expresso.sapo.pt/politica/2018-11-04-Governo-condena-ataque-no-Egito-e-reafirma-empenho-na-erradicacao-do-terrorismo#gs.rgreVi0
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-10-18-Portugal-recebe-em-novembro-cerca-de-150-refugiados-que-estao-no-Egito#gs.27yyyOQ
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-10-18-Portugal-recebe-em-novembro-cerca-de-150-refugiados-que-estao-no-Egito#gs.27yyyOQ
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/marcelo-rebelo-de-sousa-vai-a-corunha-e-ao-egito


ANÁLISE DE MERCADO 

POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NACIONAL NA EDEX 2018 
 

3 A 5 DEZEMBRO 2018 
 

 
Página 23 de 27 

 
 
   

ORGANIZAÇÃO: COM A COLABORAÇÃO: 

 

VIII. VIAJAR PARA O EGITO 
 

 Regime de entrada e estadia 

Os vistos de entrada são obrigatórios para todos os viajantes, devendo os passaportes ter a 

validade de 6 meses ou mais. 

Desde janeiro de 2018, os vistos devem ser obtidos antes da viagem através de uma plataforma 

eletrónica www.visa2egypt.gov.eg, devendo o pedido ser efetuado com uma antecedência mínima 

de 7 dias. 

Durante um período transitório (de duração ainda não definida) os vistos continuarão a poder ser 

obtidos nas fronteiras. Aconselha-se porém todos os viajantes a efetuarem o pedido por via 

eletrónica. 

Em alternativa, os vistos para o Egipto também podem ser requeridos nas representações 

diplomáticas e consulares egípcias. 

Está em vigor um acordo para supressão de vistos diplomáticos e de serviço. 

Fonte: Portal das Comunidades Portuguesas – Conselhos ao viajante. 

 

 Condições de Segurança 

O Egipto vive um período político de transição, agravado por um cenário de incerteza económica e 

pelo aumento da criminalidade. Têm sido registados ataques esporádicos contra turistas, 

nomeadamente em janeiro de 2016, na cidade balnear de Hurghada, onde três nacionais europeus 

ficaram feridos na sequência de um ataque num hotel da referida estância e um ataque terrorista a 

um autocarro de turistas no Cairo, embora não se registassem vítimas. 

Neste contexto, desaconselham-se, em geral, as viagens não essenciais ao Egito, com exceção das 

viagens organizadas por operadores turísticos credíveis. 

 As manifestações nos grandes centros urbanos podem degenerar em atos de violência. 

 Embora a situação se apresente relativamente normalizada em alguns dos centros turísticos mais 

importantes do Mar Vermelho, em Luxor e Assuão, recomenda-se aos cidadãos nacionais que 

tomem todas as precauções. As deslocações devem realizar-se, sempre que possível, em grupos 

organizados. 

 Nestas circunstâncias, recomenda-se aos cidadãos nacionais que: 

1. Evitem qualquer viagem às áreas fronteiriças com a Líbia e o Sudão, bem como ao norte da 

península do Sinai.   

http://www.visa2egypt.gov.eg/
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2. Evitem a utilização de itinerários não balizados no Sinai e no Noroeste (perigo de minas no 

deserto líbio e na região de El-Alamein). Evitem de forma geral em qualquer circunstância Safaris 

no Deserto ou off-track, com especial destaque para o Deserto Ocidental e o Sinai. 

3. Evitem quaisquer viagens não essenciais ao sul da península do Sinai, às províncias do Delta e 

do Canal de Suez (com destaque para o eixo Port Saïd - Ismailia – Suez).   

4. Tenham particular cuidado nos locais de culto.   

5. Estejam sempre documentados e sigam as instruções que a polícia e o exército egípcios lhes 

transmitam.   

A travessia de zonas do Deserto do Sahara poderá revelar-se problemática e é desaconselhada, 

atenta a menor densidade de estruturas de apoio (saúde, transportes, comunicações, hotelaria e 

restauração). 

A fronteira de Rafah encontra-se sujeita a restrições (não podendo ser atravessada, sem 

notificação prévia das autoridades egípcias) e a zona fronteiriça com Gaza está sujeita a medidas 

de segurança. 

Qualquer aumento de tensão no Médio Oriente poderá ter impacto na situação interna egípcia pelo 

que deverão ser acatadas as recomendações das autoridades (polícia de turismo) e ser mantida 

uma atitude geral de precaução. 

A situação da segurança pública apresenta um risco de criminalidade médio. Recomenda-se que 

documentos de identidade sejam guardados no cofre do hotel, utilizando cópia dos mesmos. 

Prudência na utilização de cartões de crédito, devendo conservar-se os talões das compras. 

Emergência: 112 (Polícia); 126 (Polícia para Turistas); 123 (Ambulância). 

Fonte: Embaixada de Portugal no Egito. Conselhos ao viajante. 

 

 Transportes 

Devido ao reforço dos controlos de segurança nos aeroportos das principais cidades egípcias – 

após o atentado reivindicado pelo Daesh, de que resultou a queda de um avião da companhia russa 

Metrojet, proveniente de Sharm-el-Sheikh – recomenda-se aos viajantes que antecipem a sua hora 

de chegada aos aeroportos. 

O país tem uma boa rede de transportes aéreos, ferroviários e rodoviários. Os mini bus e as classes 

inferiores dos comboios são de evitar. Nas cidades é prática recorrer ao serviço de táxis, 

recomendando-se no Cairo os novos veículos brancos ou amarelos porque dispõem de taxímetros 

(se utilizar outros táxis convém negociar o preço antes do início do serviço). 

Fonte: Portal das Comunidades Portuguesas. Conselhos ao viajante. 

 

 Cuidados de Saúde 

Recomenda-se um seguro de viagem que cubra despesas médicas e de repatriação. Foram 

identificados alguns casos de gripe suína, segundo o Ministério da Saúde, e a presença do vírus da 
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poliomielite, pela primeira vez nos últimos oito anos. Assim, a vacina contra difteria / pólio / tétano 

é altamente recomendável, aconselhando-se igualmente para a hepatite A e febre tifoide. Sugere-

se a utilização de repelente contra insetos.  

Evitar alimentos crus ou pouco cozidos (exceto em restaurantes de maior qualidade). Não beber 

água da torneira mas de garrafas devidamente seladas e respeitar sempre as recomendações de 

higiene das autoridades locais.  

Não se deve ingerir água que não seja engarrafada e selada. É importante ter em mente que o gelo 

das bebidas pode não ser de água potável. São de evitar os legumes crus, mariscos, ostras e 

molhos. 

Deverá ser-se portador de um seguro de saúde com cobertura neste país, sendo aconselhável a 

subscrição de um seguro que preveja a evacuação médico-sanitária a partir da Índia. 

Fonte: Portal das Comunidades Portuguesas. Conselhos ao viajante. 

 

 Telecomunicações 

As telecomunicações funcionam de forma satisfatória. Existem cartões pré-comprados para as 

cabines que se encontram nas cidades. Os telemóveis portugueses podem ser utilizados, mediante 

roaming. O código DDI para o Egito é +20. 

Fonte: Portal das Comunidades Portuguesas. Conselhos ao viajante. 

 

 Corrente elétrica 

A corrente elétrica é de 220 volts, 50 Hz. As tomadas europeias de dois pinos são o padrão. 
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 Contactos Úteis 

Em Portugal   

Embaixada do Egito em Portugal 

Av. d. Vasco Da Gama, 8 Restelo 

1400-128 Lisboa 

Tel.: +351 213 301 018 | Fax: +351 213 017 909 

E-mail: egyptembassyportugal@net.novis.pt  

aicep Portugal Global 

Av. 5 de Outubro, 101 1050-051 

Lisboa Tel.: +351 217 909 500 

E-mail: aicep@portugalglobal.pt | www.portugalglobal.pt 

idD - Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais 

Av. Ilha da Madeira, nº35 K - 2ºB | Restelo Business Center 

1400-203 Lisboa 

Tel.: +351 215 885 020 

E-mail: geral@iddportugal.pt | info@iddportugal.pt  

 

No Egito 

Embaixada de Portugal no Egito 

25 Ahmed Heshmat 

Zamalek 

Cairo 

Tel.: +20 227 350 779/81 | Emergência: +20 106 851 1611 

E-mail: cairo@mne.pt | www.cairo.embaixadaportugal.mne.pt  

 

  

mailto:egyptembassyportugal@net.novis.pt
mailto:aicep@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:geral@iddportugal.pt
mailto:info@iddportugal.pt
mailto:cairo@mne.pt
http://www.cairo.embaixadaportugal.mne.pt/
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Ricardo Santos Lopes 

Diretor Desenvolvimento da BTID & Business Intelligence 

E-mail: ricardo.lopes@iddportugal.pt 
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