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I.OBJECTIVOS GENÉRICOS

As tendências e os padrões mais relevantes indicam os espaços de oportunidade para o
negócio, reduzindo o risco e a incerteza de decisões estratégicas, sobretudo quando é
necessário desenhar e distribuir novos conceitos de produto.
O objectivo é assim fornecer intelligence para que se possam desenvolver novos produtos
e serviços a introduzir no mercado. Por essa razão é prioritário que conheçam as
necessidades e os padrões relevantes dos alvos preferenciais e dos principais projetos de
valor acrescentado, que quando cruzados criam um quadro de padrões de tendência que
devem ser identificados de modo a rastrear as novas ofertas às reais expectativas não
satisfeitas no mercado.

1. Objectivos Específicos

·

Levantamento de informação sobre top opportunities/drivers de investimento por
país;

·

Recolha de dados e informação secundária referente às top opportunities/drivers
de investimento por país;

·

Recolha de dados e informação primária referente às top opportunities/drivers de
investimento por país;

·

Organização e cruzamento de dados e informação secundários sobre as top
opportunities/drivers de investimento por país – aplicação de modelo de
intelligence para definição do contexto de investimento favoráveis;

·

Análise e interpretação da intelligence produzida para as top opportunities/drivers
de investimento por país;

·

Definição de rankings de prioridade para as top opportunities/drivers de
investimento por país.
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2. Outputs
Este estudo definirá um conjunto de espaços de oportunidade (segmentos de elevado
potencial) que deverão ser trabalhados em termos táticos numa fase posterior:

·

Rank1 de segmentos geográficos prioritários - setores de atividade de
educação, saúde, imobiliário- reabilitação e construção nova;

·

Cruzamento de 2ª ordem entre os ranks prioritários encontrados em termos de
segmentos de mercado, os ranks identificados em termos de geo-markets e
prioridades e linhas de ação das empresas.

1

Rank – constituem-se como quadros hierarquizados de segmentos de mercado, ordenados por ordem de

prioridade.

Cross raport – segmentos prioritários

10

NOTA METODOLÓGICA

Cross raport – segmentos prioritários

11

II. NOTA METODOLÓGICA

Procurou-se desenvolver para este estudo uma metodologia à medida baseada no rigor e
na fiabilidade dos dados. A metodologia será sustentada em dois pressupostos
fundamentais: a pluralidade e a complementaridade, quer em termos de recolha, quer
em termos de análise e tratamento, quer ainda em termos de apresentação de resultados.
Uma vez aplicado o modelo genérico de potencial baseado no cruzamento de um conjunto
de critérios de segmentação industrial – atractividade, competitividade e risco – que
permitiram hierarquizar os espaços de oportunidade existentes por país, torna-se
premente desenvolver uma tipologia de abordagem diferente, porém complementar.
Efetivamente, após a análise de identificação de geo-markets prioritários tendo em linha
de conta fatores adjuvantes e de risco, importa agora perceber, aplicando um modelo
similar, quais são os setores que apresentam maior oportunidades tendo em consideração
a identificação de fatores/variáveis de atratividade para diversos segmentos de mercado.
Deste modo será desenvolvido o modelo de cross raport para a identificação das TOP 5
opportunities, ou seja, dos 5 mercados de elevado potencial cruzando segmentos
geográfico e setores/áreas de atividade. Para o efeito, foi definida uma matriz de
atratividade que define um ranking hierarquizado de países mais atrativos para cada um
dos segmentos analisados - escolas, hospitais e imobiliário privado.
Em termos de tratamento, o estudo tem implícita a mesma lógica e metodologia
implementada no estudo geo-markets, ainda que com variáveis e indicadores diferentes,
orientadas para a identificação de potencial nos segmentos de saúde, educação e
imobiliário – reabilitação e construção nova.
Do ponto de vista do tratamento mantém-se implícita a utilização de técnicas de “filtro de
pertinência”, complementadas com outras técnicas qualitativas e quantitativas de
tratamento de dados e informação
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Bases de
Dados

· Filtragem

Informação

Profissionais

· Sumarização

Estratégica para

e Dados

· Representação

Decisão

gráfica

Qualitativos

Esquema conceptual técnica de “filtro de pertinência”

Após o tratamento dos dados serão encontradas diferentes formas de apresentar os
resultados, ainda assim, com um denominador comum que percorre todo o projeto: forte
dimensão gráfica dada à apresentação dos resultados, para que se interprete facilmente e
decida sobre a mesma. Desta forma bastante gráfica incrementa-se o carácter empírico da
percepção dos resultados, facultando a interpretação da informação e intelligence,
potenciando a sua utilização criativa.
Em suma, em termos de apresentação de Intelligence, serão representadas as matrizes
de resultados que respondem aos objetivos definidos, ao que se seguirá uma definição em
ranking na qual se evidenciarão as top opportunities, ou seja, os segmento de
mercado/setoriais com maior potencial para a Decisão Estratégica, que incluem a
definição das prioridades de ataque no mercado.
No final será apresentada uma grelha de cruzamento baseado no multicruzamento entre:

·

os principais geo-markets;

·

entre as top 5 opportunities sectoriais;

·

os objetivos e linhas de acção internas do grupo de instituições que compõe o
projeto.

Esta grelha triádica fornecerá a seleção dos mercado geográficos e dos segmentos de
mercado (setores) prioritários, aos quais se seguirá a identificação e caracterização de
buying centers e seriação de grandes projetos para o futuro nos mercados/segmentos
prioritários.
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III. ABORDAGEM DE INTELLIGENCE

1. Processo de Intelligence para Seleção de Segmentos de Mercado
Este estudo, tal como o estudo de geo-markets, parte da seleção de um conjunto base de
países que decorre das prioridades manifestas nos planos estratégicos e de ação das
empresas e dos contextos de mercados que se perfilam como interrogações. Mas para
além dessa dimensão, já conhecida, neste caso serão analisados segmentos/setores
específicos, aos quais serão aplicados filtros diferentes de acordo com pertinência e
especificidade de cada segmento em cada mercado.
Os segmentos de mercados/setores alvo de análise são:
·

Segmento de construção para a educação;

·

Segmento de construção para a saúde;

·

Segmento imobiliário – reabilitação.

Assim, para o caso da análise do segmento de construção para a educação e saúde parte-se
da mesma base de 40 países utilizada no estudo de geo-markets:
- Países analisados no segmento de construção para a educação e saúde:

Uruguai
Kuwait
Argentina

Turquia
França

Marrocos
Roménia
China

Irão

África de sul

Qatar
Angola

Gana

Paraguai
Venezuela

Cabo Verde

Equador
Argélia

Líbia

Polónia
Qatar

Bélgica

México
Holanda

Arábia Saudita
Estados Unidos da América

Perú

Brasil

Tunísia

Noruega
República Dominicana

Moçambique

Emirados Árabes Unidos
Nigéria

Angola

Chile

Colômbia

Senegal
Alemanha

Suécia

Reino Unido

No caso do segmento imobiliário – reabilitação, foi acordada entre os participantes a
pertinência de criar foco da análise deste segmento apenas no mercado europeu. Isto
porque, não só é aí que se encontra a estratégia empresarial e de internacionalização das
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instituições envolvidas no projecto, como este é sem dúvida o mercado que à partida
apresenta maior potencial, quando comparado com os mercados asiáticos ou africanos.
Desta forma, para o mercado europeu foram seleccionados 10 países, para os quais será
aplicado o modelo de cross raport, com variáveis de atratividade para o investimento e
desenvolvimento de projetos de reabilitação.

- Países analisados no segmento imobiliário- reabilitação:
França
Roménia

Noruega

Alemanha

Bélgica

Holanda

Polónia

Espanha

Suécia

Reino Unido

Como mencionado anteriormente, neste caso foram selecionadas um conjunto de variáveis
para a aplicação do modelo de intelligence. Cada uma das variáveis diz respeito a
indicadores de atratividade referente a cada um dos segmentos analisados.
Da relação e cruzamento das variáveis (quantitativas e qualitativas – que em muitos casos
são já indicadores ponderados que envolvem o cruzamento ex-ante de diversas variáveis)
foram criadas as bases de comparação para cada um dos países e para cada um dos
segmentos, o que possibilitou a identificação de padrões gerais, targets e ranks de
segmentos prioritários, respetivamente.
OS RESULTADOS SÃO OBTIDOS:
No caso do segmento de construção para a educação e saúde:
·

Pela comparação relativa da posição de cada país face ao total dos
197 países analisados a nível mundial;

No caso do segmento imobiliário – reabilitação:
·

Pela comparação relativa da posição de cada país face ao total dos 10
países analisados;

Em ambos os casos, cada país assume um valor relativo para cada indicador e o rank final
assume o valor de atratividade relativo de cada um dos países analisados entre si. De
seguida são descritas cada uma das variáveis por segmento:
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A) VARIÁVEIS ANALISADAS NO SEGMENTO DE REABILITAÇÃO
- Indexantes envolvendo contextos de potenciação da reabilitação
·

Precaridade habitacional severa;

·

Superlotação;

·

Menor sobrecarga custo da casa;

·

1 Ocupante + de 65 anos;

·

Número de casas vazias;

·

Número de habitações.

B) VARIÁVEIS ANALISADAS NO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO – CONSTRUÇÃO DE
ESCOLAS, UNIVERSIDADES E CAMPUS CIENTÍFICOS
- Indexantes envolvendo contextos macrodemográficos para potenciação de
construção no segmento da construção
·

Novos entrantes na escola;

·

Rácio professor vs aluno;

·

Investimento educação/ PIB%;

·

Investimento público em educação;

·

Literacia;

·

Crescimento populacional 2020.

C) VARIÁVEIS ANALISADAS NO SEGMENTO DE SAÚDE – CONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS,
CASAS DE SAÚDE

·

Densidade de médicos por 100hab;

·

Densidade de camas por 100hab;
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·

% Investimento público saúde - infra-estruturas;

·

% Investimento saúde - infra-estruturas/PIB;

·

Taxa de mortalidade 2020.
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IV. CROSS RAPORT – SCORING DE SEGMENTOS PRIORITÁRIOS

1. Modelo de ranking para construção sustentável por segmento

De seguida apresentam-se na tabela os indicadores que compõem a matriz de atratividade,
com os diferentes indicadores utilizados e o peso de cada um na definição da atratividade
relativa dos segmentos analisados (educação, saúde e imobiliário).
Com a aplicação deste modelo integrado de avaliação da atratividade do país, por
sector/área de atividade, alcança-se o ranking do segmento em cada país. Esse resultado
permitirá a hierarquização de prioridades e a definição clara da sua atratividade e
potencial intrínseco.
Cada país vs segmento obterá um scoring por cada indicador e um rank relativo global
para o segmento, por aglomeração e cruzamento dos indicadores específicos de cada
segmento.

- Indexantes de atratividade no segmento imobiliário – reabilitação

INDICADORES

PESO

Precaridade habitacional severa

30

Superlotação

25

Menor sobrecarga custo da casa

15

1 Ocupante + de 65 anos

18

Número de casas vazias

7

Número habitações

5
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- Indexantes de atratividade segmento de construção na educação

INDICADORES

PESO

Novos entrantes escola

15

Rácio professor aluno

15

Investimento educação/ PIB

10

Investimento público em educação

30

Literacia

7

Crescimento populacional 2020

23

- Indexantes de atratividade segmento de construção na saúde

INDICADORES

PESO

Densidade de médicos por 100hab

18

Densidade de camas por 100hab

22

% Investimento público saúde - infra-estruturas

32

% Investimento saúde - infra-estruturas/PIB

10

Taxa de mortalidade 2020

18

De seguida serão apresentadas os resultados obtidos pela aplicação do modelo de
avaliação de potencial de segmentos comparados. Nos gráficos de sistematização de
resultados assume-se que o valor 1 é o objetivo e valor máximo a atingir (aplica-se a todos
os indicadores), o intervalo de majoração existe em 1-100.
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2. Potencial Comparado do Segmento de Mercado Imobiliário – Reabilitação

2.1. Potencial Segmento de Mercado de Reabilitação – Polónia

Precaridade habitacional
severa
0

25
Número Habitações

50

Soperlutação

75

100
Menor sobrecarga custo
da casa

Número de Casas vazias

1 ocupante + de 65 anos

2.2. Potencial Segmento de Mercado de Reabilitação – França

Precaridade habitacional
severa
0
25

Número Habitações

50

Soperlutação

75

100
Menor sobrecarga custo
da casa

Número de Casas vazias

1 ocupante + de 65 anos
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V.CROSS INTELLIGENCE – RANKING DE SEGMENTOS PRIORITÁRIOS

Foi criado um ranking dos países mais atrativos por segmentos – imobiliário, educação e
saúde, tendo por base a aplicação do modelo de atratividade, isto é, identificaram-se quais
os segmentos mais atrativos tendo por base os atratores de mercado – indicadores que
potenciam a aposta ou identificação de oportunidades de construção nesses segmentos
nos diversos países.

Neste caso, são apresentados hierarquicamente os scores dos países mais atrativos tendo
por base o objetivo: internacionalização de produtos para a construção sustentável nos
segmentos imobiliário, educação e saúde.

Para cada um dos segmentos é apresentado o valor global de cada atribuído a cada país,
tendo por base o grau de atratividade do mesmo.

1. Rank Composto de Oportunidades de Mercado – Reabilitação

RANK COMPOSTO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO
REABILITAÇÃO

RANK

PAÍSES

SCORE

1

Polónia

25

2

França

28

3

UK

40

4

Suécia

46

5

Roménia

47

6

Espanha

48

7

Alemanha

55

8

Bélgica

61

9

Noruega

72

10

Holanda

73
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2. Rank Composto de Oportunidades de Mercado – Educação
RANK COMPOSTO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO
EDUCAÇÃO

RANK

PAÍSES

SCORE

1

Líbia

14,7

2

Gana

17,8

3

Senegal

24,1

4

Venezuela

24,4

5

Brasil

27,2

6

Arabia Saudita

27,3

7

México

28,4

8

Argentina

28,6

9

Moçambique

29,8

10

Chile

30,5

11

Nigéria

32,3

12

Reino Unido

32,7

13

Marrocos

33,5

14

China

34,5

15

Tunísia

36,0

16

Cabo Verde

36,3

17

Colômbia

36,6

18

Suécia

37,0

19

Irão

38,3

20

Noruega

38,4

21

Argélia

39,3

22

França

39,6

23

Africa do Sul

39,9

24

Equador

40,0

25

Espanha

40,4

26

UAE

41,8

27

Angola

43,0

28

Perú

43,0

29

Qatar

43,4

30

Polónia

43,9

31

EUA

43,9
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RANK COMPOSTO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO
EDUCAÇÃO

RANK

PAÍSES

SCORE

32

Kuwait

44,7

33

Bélgica

44,8

34

Paraguai

45,3

35

Alemanha

45,5

36

Uruguai

46,1

37

Holanda

46,4

38

Turquia

50,4

39

Roménia

56,8

40

República Dominicana

60,3

3. Rank Composto de Oportunidades de Mercado – Saúde
RANK COMPOSTO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO
SAÚDE

RANK

PAÍSES

SCORE

1

Qatar

26,8

2

EUA

28,9

3

EAU

29,3

4

Kuwait

29,8

5

Brasil

33,3

6

Arabia Saudita

33,3

7

Argélia

34,8

8

Reino Unido

35,0

9

Noruega

36,5

10

Chile

37,4

11

Alemanha

39,6

12

Marrocos

40,1

13

França

41,1

14

China

42,4

15

Holanda

44,2
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RANK COMPOSTO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO
SAÚDE

RANK

RANK

RANK

16

Suécia

44,6

17

Colômbia

45,0

18

Bélgica

45,5

19

Irão

47,1

20

Argentina

47,2

21

México

48,4

22

Roménia

48,7

23

Africa do Sul

49,1

24

Equador

49,2

25

Espanha

49,8

26

Tunísia

51,5

27

Angola

52,9

28

Peru

53,0

29

Gana

53,4

30

Polónia

54,1

31

Venezuela

54,2

32

Senegal

55,1

33

Nigéria

55,2

34

Paraguai

55,9

35

Moçambique

56,1

36

Uruguai

56,9

37

Cabo Verde

57,3

38

Turquia

62,2

39

Líbia

70,2

40

República Dominicana

74,6
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4. TOP 5 Opportunities por segmento de mercado

De seguida são apresentados, comparativamente, os cinco países prioritário tendo por base os resultados do potencial, tendo por base a
aplicação das matrizes de atratividade

TOP 5 OPPORTUNITIES NO IMOBILIÁRIO
REABILITAÇÃO

TOP 5 OPPORTUNITIES PARA CONSTRUÇÃO
NA EDUCAÇÃO

TOP 5 OPPORTUNITIES PARA
CONSTRUÇÃO NA SAÚDE

RANK

PAÍSES

SCORE

RANK

PAÍSES

SCORE

RANK

PAÍSES

SCORE

1

Polónia

25

1

Líbia

14,7

1

Qatar

26,8

2

França

28

2

Gana

17,8

2

EUA

28,9

3

UK

40

3

Senegal

24,1

3

EAU

29,3

4

Suécia

46

4

Venezuela

24,4

4

Kuwait

29,8

5

Roménia

47

5

Brasil

27,2

5

Brasil

33,3
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ENVOLVENTE MACRO-ESTRUTURAL – PEST
MERCADOS PRIORITÁRIOS
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VI.ENVOLVENTE MACRO-ESTRUTURAL – PEST

Tendo por base as prioridades identificadas em termos de mercado geográficos e
segmentos de mercado, de seguida apresentam-se um conjunto de dados estruturados e
sistematizados sobre o contexto envolvente de cada mercado preferencial.
Os mercados a que correspondem as prioridades de elevado potencial e que serão alvo da
análise Pest são:
1. Arábia saudita
2. Kuwait
3. Qatar
4. Argélia
5. Marrocos
6. Reino unido
7. Holanda
8. Noruega
9. Suécia

Esta tipologia de informação permite obter um conjunto de conhecimentos distintos dos
explorados anteriormente no modelo de intelligence, mas ainda assim complementares.
Enquanto anteriormente foi possível comparar os mesmos dados e informação, cruza-la e
estabelecer posições relativas entre países, de seguida importa identificar e caracterizar os
princípios diferenciadores, os pormenores e especificidades de cada mercado.
No primeiro caso, trata-se de avaliar e seleccionar tendo por base os mesmos indicadores
e variáveis com o intuito de compreender e seleccionar os mercados que demonstram
maior atratividade relativa. No segundo caso, trata-se de analisar ao pormenor, de
descrever as diferenças, as constrições endógenas e as características distintivas.
Por esse facto, privilegiou-se neste capítulo uma abordagem macroestrutural que
evidencia para cada um dos 9 mercados geográficos preferenciais quais as principais
tendências e especificidades de cada mercado no campo político-legal, económico,
sociocultural e tecnológico.
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Para cada um dos mercados e cada um dos contextos da envolvente foram sistematizadas
as tendências de impacte negativo e positivo.
Com esta taxionomia e/ou modelo de análise, serão dessa forma identificados e
sistematizados um conjunto de dados e informação referente às variáveis que se seguem:

·

P-Variáveis Políticas/Legais:
Ø Condicionam a alocação de poder e providencia o enquadramento legal
da empresa na sociedade ou mercado em que se pretende posicionar.

·

E- Variáveis Económicas:
Ø Determinam as trocas de bens e serviços, dinheiro e informação na
sociedade, mercado ou país.

·

S- Variáveis Socioculturais:
Ø Reflectem os valores, costumes e tradições da sociedade que
influenciam direta ou indiretamente a atividade e oferta da empresa.

·

T- Variáveis Tecnológicas:
Ø Traduzem o progresso técnico da sociedade. As Inovações tecnológicas
e de processo são importantes fatores de diferenciação no mercado se
forem devidamente exploradas.
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1. ARÁBIA SAUDITA

CONTEXTO POLITICO-LEGAL

+
·

O país é governado por um rei, e as
tradições religiosas têm a maior
importância em matéria de política;

·

O regime interno não tem permitido o
crescimento
de
instituições
democráticas. Os movimentos pródemocracia da Primavera Árabe têm
colocado as autoridades sauditas em
alerta, como resultado, as autoridades
intensificaram as regras relativas à
crítica
pública
às
políticas
governamentais;

·

O Ministério da Cultura e Informação
tem um sistema de censura aos meios
de comunicação, quer ao nível da
imprensa
escrita,
quer
nos
audiovisuais;

·

Não há partidos políticos, e a oposição
só pode ser feita fora do país;

·

O cenário político no país é frágil após
as revoluções na Tunísia e no Egito;

·

Os elevados níveis de desemprego
entre os jovens podem conduzir a
manifestações, que por sua vez podem
causar instabilidade;

·

Outro problema na paisagem política
diz respeito à sucessão, o que poderse-á tornar numa questão complicada.
O rei Abdullah, o príncipe Sultan,
príncipe Nayef têm sofrido de
problemas de saúde;

·

Questões de sucessão e as revoluções
radicais no Médio Oriente continuam a
representar grandes riscos;

·

A Arábia Saudita é vista como o
terreno fértil do extremismo islâmico.
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TENDÊNCIAS DE IMPACTE POSITIVO

TENDÊNCIAS DE IMPACTE NEGATIVO

-

·

Uma vez que nenhuma oposição ao
atual governo é tolerada e existem
fortes restrições aos media, a
paisagem política da Arábia Saudita
não deve sentir quaisquer mudanças
nos próximos anos. O regime do rei
Abdullah deve gozar de estabilidade
dada a sua popularidade e as suas
relações fortes com líderes religiosos;

·

O rei concentrou-se na modernização
e desenvolvimento do país;

·

Rei Abdullah introduziu reformas
como a concessão do direito de voto às
mulheres e sua nomeação para o
Conselho Shura consultivo em 2011;

·

A Arábia Saudita pretende expandir a
geração de energia renovável, criando
um setor de energia solar que será
capaz de fornecer 30% da sua
eletricidade em 2032;

·

O governo saudita destruiu as
principais células terrorista que
operavam dentro das suas fronteiras,
mas muitos jihadistas fugiram para o
Iémen vizinho, onde a Al Qaeda se
reagrupou para formar uma ala
regional que busca, entre outras
coisas, a queda da família real saudita,
aliada dos Estados Unidos;
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CONTEXTO ECONÓMICO

+
·

Embora o país continue sendo o maior
recetor de IDE entre os outros países
do Conselho de Cooperação do Golfo,
estas
entradas
têm
diminuído
significativamente;

·

Três
sectores
da
indústria
transformadora e 13 sectores de
serviços mantêm-se fechados ao
investimento estrangeiro, que incluem
investimento imobiliário em Meca e
Medina, determinados subsetores de
impressão e publicação, meios
audiovisuais e de serviços, os serviços
de transporte terrestre (excluindo o
transporte ferroviário interurbano), e
upstream petróleo;

·

Os investidores estrangeiros não têm
acesso a setores como a exploração de
petróleo, perfuração e produção. Além
disso o acesso a vistos é difícil o que
dificulta a entrada de estrangeiros no
mercado de trabalho saudita;

·

As restrições impostas reduzem a
flexibilidade das empresas e dificultam
a entrada de investimento estrangeiro;

·

Excessiva dependência das receitas do
petróleo;
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TENDÊNCIAS DE IMPACTE POSITIVO

TENDÊNCIAS DE IMPACTE NEGATIVO

-

·

O Ministro do Comércio e Indústria
criou uma nova cidade industrial de
Al-Khafgi, perto de Riad, em agosto de
2012. Esta cidade atraiu investimentos
na ordem dos 400 milhões de euros;

·

O governo saudita anunciou a 2 de
setembro de 2012 que uma central
siderúrgica será construída em Omã,
com capital de SAR1.5bn (300 milhões
e euros). A central terá capacidade
para produzir 1 milhão de toneladas
de aço por ano, para dar resposta à
crescente procura do metal Arábia
Saudita;

·

Em 2012, o orçamento da Arábia
Saudita, visava o desenvolvimento
sustentável,
o
que
requeria
investimentos em infraestruturas,
educação, saúde e projetos de
desenvolvimento social. 24% da
despesa total, foram destinados à
educação e formação;

·

A economia da Arábia Saudita tem
crescido consistentemente desde
2001;

·

Posição de exportação forte;

·

Houve um aumento de 45% nas
exportações em 2011 em relação a
2010. O aumento do valor das
exportações pode ser atribuído à alta
do petróleo. Exportações fortes
indicam que o país tem um nível
saudável de divisas e reservas;

·

Em Setembro de 2012 a Arábia
Saudita assinou 41 novos contratos no
valor de 582 milhões de euros para
ampliar a rede de estradas;
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CONTEXTO SOCIOCULTURAL

-

+

TENDÊNCIAS DE IMPACTE NEGATIVO

·

·

·

Apesar do rápido crescimento
económico, a economia da Arábia
Saudita continua a enfrentar o desafio
do desemprego. Em 2009 e 2010, a
taxa de desemprego situou-se em
10,0% e 9,5%, respetivamente;
O sistema de educação do país é
frequentemente acusado do seu
fracasso em qualificar os jovens
sauditas com as competências
necessárias, uma vez que os
programas são estruturados pelas
autoridades religiosas conservadoras;
O baixo desenvolvimento social
continua a ser um motivo de
preocupação;
A mão-de-obra da Arábia Saudita
inclui
muitos
imigrantes
que
preenchem vários tipos de trabalho.
No entanto, o sistema de kafala
(patrocínio) liga as autorizações de
residência
dos
trabalhadores
imigrantes ao seu empregador, e como
resultado, os trabalhadores são
explorados pelos empregadores.

Cross raport – segmentos prioritários

TENDÊNCIAS DE IMPACTE POSITIVO

·

·

Em 2012 o Orçamento previa a
construção de 742 novas escolas e 17
hospitais e centros de saúde;

·

O governo está a desenvolver um
sistema de ensino superior para
formar técnicos em engenharia e
investigação, para dar resposta às
indústrias
de
tecnologia
e
farmacêuticas;

·

O Plano Nacional de Ciência e
Tecnologia é o primeiro passo
significativo por parte do governo
para melhorar o setor da educação no
país;

·

A Arábia Saudita aprovou a primeira
lei de hipoteca para incentivar os
empréstimos bancários;

·

A Arábia Saudita não enfrenta o
desafio
do
envelhecimento
da
população, apena 3% da população
tem mais de 65 anos;

·

Posição
financeira
forte
para
conseguir
um
desenvolvimento
tecnológico.
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CONTEXTO TECNOLÓGICO

-

+
O sistema de ensino da Arábia Saudita
tem-se revelado insuficiente para
atender às necessidades tecnológicas
do país. Uma vez que as suas leis de
educação são baseadas em princípios
islâmicos, dando pouca atenção ao
ensino da matemática e das ciências.

·

Agora que o governo está a dar
prioridade ao ensino superior, o país
pode estar numa posição para
desenvolver a sua própria unidade de
investigação e desenvolvimento (I&D);

·

O país tem a meta de aumentar o
investimento em I&D para 3% do PIB
até 2020;

TENDÊNCIAS DE IMPACTE POSITIVO

TENDÊNCIAS DE IMPACTE NEGATIVO

·
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