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MÍDIAS LOCAIS 

Egito anuncia câmbio flutuante e mercado já vive reflexos (28 de outubro) 

https://anba.com.br/egito-anuncia-cambio-flutuante-e-mercado-ja-vive-reflexos/ 

Por: ANBA 

Como parte das medidas para garantir a estabilidade macroeconômica e 
um crescimento sustentável e abrangente do Egito, o Banco Central do país 
anunciou a adoção do sistema de câmbio flexível para a libra egípcia em 
relação às moedas estrangeiras.  

O objetivo prioritário é que as cotações reflitam as forças da oferta e da 
demanda. O Banco Central busca a estabilidade de preços e também con-
firmou que cancelará gradativamente as instruções emitidas em fevereiro 
de 2022 que previam a obrigatoriedade de utilização de cartas de crédito 
em operações de financiamento de importação.  

Mercado para cafés especiais em expansão nos Emirados Árabes Unidos 
(28 de outubro) 

https://anba.com.br/mercado-para-cafe-especial-esta-efervescente-nos-emirados/  

Por: ANBA 

O mercado dos cafés especiais nos Emirados Árabes Unidos está em mo-
mento de expansão, apontou a embaixadora Eliana Zugaib, encarregada 
de negócios da Embaixada do Brasil em Abu Dhabi, durante a Semana do 
Café Brasileiro no país. A ação coordenada pela Embaixada junto à Câmara 
de Comércio Árabe Brasileira levou exportadores brasileiros para diferen-
tes câmaras de comércio e passou por seis dos sete emirados. Os eventos 
contaram com reuniões B2B e apresentações que reforçaram um contexto 
de oportunidades comerciais para o segmento. 
  

https://anba.com.br/egito-anuncia-cambio-flutuante-e-mercado-ja-vive-reflexos/
https://anba.com.br/mercado-para-cafe-especial-esta-efervescente-nos-emirados/
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Dubai entre os cinco melhores governos digitais globais (31 de outubro) 

https://www.arabianbusiness.com/industries/technology/dubai-ranks-among-top-5-in-global-digital-
governments-un-report 

Por: Arabian News 

De acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), que 
avaliou os governos digitais dos 193 estados membros, Dubai está entre os 
cinco melhores governos digitais, atrás somente de Berlim, Madri, Tallin e 
Copenhagen.  

Os governos digitais foram avaliados em 86 indicadores de desempenho 
relacionados a cinco critérios e o Índice de Serviço Online Local foi baseado 
em estrutura institucional, oferta de conteúdo, prestação de serviços, par-
ticipação e engajamento e tecnologia. 

Economias do Conselho de Cooperação do Golfo devem crescer 6,9% em 
2022 (31 de outubro) 

https://www.thenationalnews.com/business/economy/2022/10/31/gcc-economies-projected-to-
grow-69-in-2022-world-bank-says/ 

Por: The National 

As economias do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) devem crescer 
6,9% em 2022, seguido por um aumento do PIB de 3,7% e 2,4% em 2023 e 
2024. 

O crescimento deve ser impulsionado por indústrias mais fortes de hidro-
carbonetos e não hidrocarbonetos, de acordo com o Banco Mundial. 
Ainda, a produção econômica total dos países do CCG está projetada em 
cerca de US$ 2 trilhões em 2022 e se os países da região mantiveram o 
volume de negócios atual, espera-se que seu produto interno bruto com-
binado cresça para US$ 6 trilhões até 2050. 

  

https://www.arabianbusiness.com/industries/technology/dubai-ranks-among-top-5-in-global-digital-governments-un-report
https://www.arabianbusiness.com/industries/technology/dubai-ranks-among-top-5-in-global-digital-governments-un-report
https://www.thenationalnews.com/business/economy/2022/10/31/gcc-economies-projected-to-grow-69-in-2022-world-bank-says/
https://www.thenationalnews.com/business/economy/2022/10/31/gcc-economies-projected-to-grow-69-in-2022-world-bank-says/
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Dubai permanece como principal destino do mundo para investimentos 
estrangeiros diretos no primeiro semestre de 2022 (31 de outubro) 

https://gulfnews.com/business/dubai-remains-worlds-top-destination-for-fdi-projects-in-h1-2022-
1.91638474 

Por: Gulf News  

Dubai permaneceu como o principal destino de investimento estrangeiro 
direto do mundo no 1º semestre de 2022, atraindo 492 projetos durante o 
período, um aumento de 80,2% em relação ao primeiro semestre de 2021, 
no valor aproximado de US$ 3,72 bilhões. Em paralelo, os novos investi-
mentos geraram mais de 15 mil empregos no emirado, um crescimento de 
33,5% ainda em comparação ao mesmo período do ano anterior. 

Israel e Bahrein preveem assinatura de acordo de livre comércio até o fim 
do ano (31 de outubro) 

https://www.thenationalnews.com/gulf-news/2022/10/31/israel-and-bahrain-hope-to-seal-free-
trade-deal-by-end-of-year/ 

Por: The National 

Há dois anos, Israel normalizou as relações diplomáticas com o Bahrein e 
seu vizinho do Golfo, os Emirados Árabes Unidos, e, desde então, ampliou 
as relações com o Marrocos, além de continuar as relações com a Jordânia 
e o Egito. Agora, o país prevê a assinatura de um acordo de livre comércio 
com o Bahrein até o fim de 2022 visando aumentar o comércio com o país 
árabe. 

Arábia Saudita relata superávit orçamentário de US$ 40 bilhões nos pri-
meiros nove meses de 2022 (31 de outubro) 

https://www.arabnews.com/node/2191226/business-economy 

Por: Arab News 

A Arábia Saudita registrou um superávit orçamentário de US$ 40 bilhões 
nos primeiros nove meses de 2022, segundo dados do Ministério das Fi-
nanças do país.  

https://gulfnews.com/business/dubai-remains-worlds-top-destination-for-fdi-projects-in-h1-2022-1.91638474
https://gulfnews.com/business/dubai-remains-worlds-top-destination-for-fdi-projects-in-h1-2022-1.91638474
https://www.thenationalnews.com/gulf-news/2022/10/31/israel-and-bahrain-hope-to-seal-free-trade-deal-by-end-of-year/
https://www.thenationalnews.com/gulf-news/2022/10/31/israel-and-bahrain-hope-to-seal-free-trade-deal-by-end-of-year/
https://www.arabnews.com/node/2191226/business-economy
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As receitas do petróleo caíram 8,5% no terceiro trimestre do ano, mas ti-
veram um salto de 55% em uma base anual. Em relação às receitas não 
petrolíferas do Reino, houve uma queda de 39% no terceiro trimestre de 
2022, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Olhando para as 
projeções para o ano de 2022, espera-se que o PIB real do país cresça 8%, 
enquanto a inflação deve ser de 2,6%. 

Emirados Árabes Unidos vão cultivar açafrãoem fazenda vertical local (1 
de novembro) 

https://www.khaleejtimes.com/uae/uae-to-grow-worlds-most-expensive-spice-in-the-largest-saf-
fron-vertical-farm-in-the-region 

Por: Khaleej Times 

No início deste ano, os Emirados Árabes Unidos anunciaram esforços para 
construir a maior fazenda vertical do mundo para aumentar a produção de 
alimentos do país e preparar seus sistemas agrícolas para o futuro. Dando 
mais um passo à frente, o país agora abriga uma das maiores fazendas ver-
ticais internas que cultivam açafrão na região. Localizada nas instalações 
da Veggitech em Al Zubair, no emirado de Sharjah, a fazenda vertical de 
última geração está pronta para produzir açafrão de alta qualidade e alto 
rendimento com tecnologia. 

Novo canal de importação de alimentos em Dubai (1 de novembro) 

https://www.khaleejtimes.com/uae/dubai-new-food-import-channel-to-make-groceries-cheaper-
fresher 

Por: Khaleej Times 

De acordo com anúncio feito na Conferência Internacional de Segurança 
Alimentar de Dubai, pela Dubai Municipality (DM), Dubai está introduzindo 
um novo canal (Green Channel) para facilitar e acelerar o acesso de alimen-
tos aos mercados do emirado. Para tanto, será utilizada tecnologia inova-
dora e análise de dados para reduzir o tempo necessário para inspecionar 
e liberar alimentos quando importados para a cidade, sem comprometer 
sua segurança. Além disso, os inspetores poderão aproveitar de 

https://www.khaleejtimes.com/uae/uae-to-grow-worlds-most-expensive-spice-in-the-largest-saffron-vertical-farm-in-the-region
https://www.khaleejtimes.com/uae/uae-to-grow-worlds-most-expensive-spice-in-the-largest-saffron-vertical-farm-in-the-region
https://www.khaleejtimes.com/uae/dubai-new-food-import-channel-to-make-groceries-cheaper-fresher
https://www.khaleejtimes.com/uae/dubai-new-food-import-channel-to-make-groceries-cheaper-fresher
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inteligência artificial e tecnologia de aprendizado de máquina para inspe-
cionar alimentos remotamente. 

 


