
    

 

1 
 

 

 

CLIPPING DE NOTÍCIAS 

ESCRITÓRIO INTERNACIONAL DA CNA EM DUBAI 

 8 a 14 de outubro de 2022 



    

 

2 
 

MÍDIAS LOCAIS 

Novas rotas comerciais para abertura de mercados globais e alívio no 
congestionamento da cadeia de suprimentos (8 de outubro) 

https://www.wam.ae/pt/details/1395303090062  

Por: Emirates News Agency 

A DP World, multinacional de soluções logísticas dos Emirados Árabes Uni-
dos, adicionou mais de 23 mil milhas náuticas de novas rotas comerciais 
em todo o mundo nos primeiros três trimestres de 2022, incluindo cone-
xões entre Índia, Oriente Médio e África, conectando portos menores com 
Rotterdam na Europa e novas conexões entre América Latina, Europa e 
Ásia.  

As novas rotas oferecem novas oportunidades comerciais para os proprie-
tários de cargas, melhor acesso a bens e serviços para populações carentes 
e fornecem alternativas para rotas e portos globalmente congestionados 
em todo o mundo. 

Egito garante suprimento de trigo apesar da guerra na Ucrânia (8 de ou-
tubro) 

https://www.al-monitor.com/originals/2022/10/egypt-claims-wheat-self-sufficiency-despite-ukraine-
war 

Por: Al Monitor 

A guerra na Ucrânia, impactou a oferta global de trigo e elevou os preços 
internacionais para níveis recordes. O Egito, maior importador mundial de 
trigo, foi particularmente afetado. Nesse contexto, em comunicado re-
cente, o Ministro de Abastecimento e Comércio Interno do país, Ali Mose-
lhi, informou que após a compra de 3,5 milhões de toneladas de trigo de 
agricultores locais desde julho, bem como a importação de cerca de 465 
toneladas da Rússia, Romênia e Bulgária, o Egito apresenta reservas estra-
tégicas do cereal para cerca de 6 meses. 

https://www.wam.ae/pt/details/1395303090062
https://www.al-monitor.com/originals/2022/10/egypt-claims-wheat-self-sufficiency-despite-ukraine-war
https://www.al-monitor.com/originals/2022/10/egypt-claims-wheat-self-sufficiency-despite-ukraine-war
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População do Catar aumenta 13,2% no ano que antecede a Copa do 
Mundo (9 de outubro) 

https://english.aawsat.com/home/article/3920971/qatar-population-surges-132-year-leading-world-
cup 

Por: Asharq Al-Awsat 

A população do Catar se aproxima de 2,94 milhões de habitantes, depois 
que cerca de 370 milpessoas se mudaram para o país em 2021, com base 
em dados coletados em setembro e divulgados pela autoridade de estatís-
ticas local.  

Trabalhadores migrantes de baixa renda e outros estrangeiros, emprega-
dos em boa parte na indústria de construção, compõem a grande maioria 
da população do Catar, enquanto os cidadãos nativos somam cerca de 380 
mil pessoas. Após a Copa do Mundo, apopulação deverá diminuir cerca de 
1,2% em relação ao ano anterior e encolher para 2,5 milhões até 2027, 
prevê o Fundo Monetário Internacional. 

População saudita cresce 9,3% ao ano, chegando a 34 milhões em 2021 
(10 de outubro) 

https://saudigazette.com.sa/article/625866/SAUDI-ARABIA/Saudi-population-grows-93-annually-
reaching-34-million-in-2021 

Por: Saudi Gazette 

A população da Arábia Saudita atingiu 34 milhões de pessoas em 2021, de 
acordo com um relatório recente do Ministério da Saúde do país. Houve 
um aumento de 16,8% na população local durante os últimos dez anos 
(2012-2021), enquanto a taxa de crescimento anual foi de 9,3%.  

A faixa etária abaixo de 15 anos representa cerca de um quarto dos habi-
tantes, ocupando a  base da pirâmide populacional. Destaca-se também 
que aproximadamente 43% da população atual corresponde a pessoas que 
não nasceram no país. 

https://english.aawsat.com/home/article/3920971/qatar-population-surges-132-year-leading-world-cup
https://english.aawsat.com/home/article/3920971/qatar-population-surges-132-year-leading-world-cup
https://saudigazette.com.sa/article/625866/SAUDI-ARABIA/Saudi-population-grows-93-annually-reaching-34-million-in-2021
https://saudigazette.com.sa/article/625866/SAUDI-ARABIA/Saudi-population-grows-93-annually-reaching-34-million-in-2021
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Por que a Copa do Mundo no Catar será uma vitória para toda a região 
do Golfo (11 de outubro) 

https://www.arabnews.com/node/2178751/sport 

Por: Arab News 

Mesmo antes da primeira Copa do Mundo de futebol a ser realizada no 
Oriente Médio começar no Catar em 20 de novembro, toda a região do 
Golfo está contando com um grande impulso no setor de viagens aéreas, 
turismo e hospitalidade. Espera-se que um fluxo de 1,2 milhão de visitantes 
adicione US$ 17 bilhões à economia do Catar ao longo do torneio.  

Além disso, devido às limitações de acomodações no país, boa parte dos 
torcedores devem procurar outros lugares da região para se hospedar. Du-
bai, por exemplo, será a principal porta de entrada, oferecendo de 60 a 80 
voos por dia para Doha. A capital de Omã, Mascate, e as cidades sauditas 
de Jeddah e Riad, também já estão preparadas para recepcionar um maior 
número de turistas no período. 

Gabinete dos Emirados Árabes Unidos aprova orçamento federal para o 
período 2023-2026 (11 de outubro) 

https://gulfbusiness.com/uae-cabinet-approves-2023-2026-federal-budget-with-total-expenditure-
of-dhs252-3bn/ 

Por: Gulf Business 

O Gabinete dos Emirados Árabes Unidos aprovou o orçamento federal 
2023-2026, com uma despesa total estimada de DHS 252.3 bilhões (US$ 
68,7 bilhões) e receita estimada de DHS 255.7 bilhões (US$ 69,6 bilhões). 
O desenvolvimento social e benefícios representam a maior proporção do 
orçamento federal dos Emirados Árabes Unidos para 2023, com 39,3%, se-
guidos pelos assuntos governamentais com 38% do orçamento. O restante 
foi distribuído para a infraestrutura e recursos econômicos, com 3,8%, e 
ativos financeiros e investimentos, com 3,4%. Outras despesas federais so-
mam 15,5% do orçamento. 

https://www.arabnews.com/node/2178751/sport
https://gulfbusiness.com/uae-cabinet-approves-2023-2026-federal-budget-with-total-expenditure-of-dhs252-3bn/
https://gulfbusiness.com/uae-cabinet-approves-2023-2026-federal-budget-with-total-expenditure-of-dhs252-3bn/
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Guia completo para conhecer o maior projeto de trem da região, a Etihad 
Rail (14 de outubro) 

https://www.thenationalnews.com/uae/transport/2022/10/13/what-is-etihad-rail-full-guide-to-the-re-
gions-biggest-train-project/ 

Por: The National 

A Etihad Rail, megaprojeto dos Emirados Árabes Unidos para ligar os cen-
tros comerciais, industriais e populacionais do país, oferecerá condições de 
transporte de mercadorias pesadas e transporte de milhões de passageiros 
entre as principais cidades locais até 2030. Quando concluída, a rede se 
estenderá por cerca de 1.200 quilômetros em todo os Emirados Árabes 
Unidos e espera-se contribuir para a redução das emissões de carbono em 
até 80%.  

 

https://www.thenationalnews.com/uae/transport/2022/10/13/what-is-etihad-rail-full-guide-to-the-regions-biggest-train-project/
https://www.thenationalnews.com/uae/transport/2022/10/13/what-is-etihad-rail-full-guide-to-the-regions-biggest-train-project/

