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OS CINCO SETORES ESTRATÉGICOS PARA O INVESTIMENTO 

 

I. O SETOR INDUSTRIAL 

 
 

 O desenvolvimento industrial visa promover a atividade industrial estabelecendo uma 
dinâmica territorial em torno de Centros Técnicos Industriais, consórcios e clusters para 
permitir a capacitação e diversificação de produtos dos setores industriais. 
 

Desenvolvimento estratégico dos setores industriais: No quadro das políticas de 
desenvolvimento da atividade industrial, os setores prioritários beneficiam de benefícios 
fiscais previstos na lei das finanças de 2015, especialmente em seu artigo 75.º que cita: 
Investimentos realizados em certas atividades relacionadas com as indústrias listadas 
abaixo se beneficiam de: 
o isenção temporária por um período de cinco (05) anos do imposto sobre o 

rendimento das pessoas coletivas (IBS) ou do imposto global sobre o rendimento 
(IRG) e do imposto sobre a actividade profissional (TAP); 

o um bónus de 3% sobre a taxa de juro aplicável aos empréstimos bancários. 
 

Os setores industriais que conferem direito ao benefício das disposições anteriores são: 
 

o Siderúrgicas e metalúrgicas; 
o Ligantes hidráulicos; 
o Elétrica e Eletrodomésticos; 
o Química industrial; 
o Mecânica e Automotiva; 
o Farmacêuticos; 
o Aeronáutica; 
o Construção e reparação naval; 
o Tecnologias avançadas; 
o Indústria alimentícia; 
o Têxteis e vestuário,  
o Couros e produtos derivados; 
o Indústria da Madeira e Mobiliário; 

 

Um esforço acrescido é mais particularmente investido no desenvolvimento de indústrias 
de transformação de matérias-primas, especialmente alimentícia, siderúrgica e, a jusante, 
de hidrocarbonetos, com o apoio de investidores nacionais e estrangeiros. Este esforço, 
que irá gerar valor acrescentado no desenvolvimento local dos recursos agrícolas, de 
mineração e minerais, permitirá o desenvolvimento de outros ramos da indústria local. 
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Quanto aos investimentos em processos industriais das atividades de subcontratação 
beneficiarão de um quadro de incentivos ao acesso a terra e ao financiamento e de um 
regime fiscal preferencial. Trata-se de promover as capacidades de diversificação 
económica incentivando, através de vantagens aduaneiras e fiscais, a substituição das 
importações improdutivas pela produção industrial nacional. 
 
Em termos de dinamização do investimento produtivo e melhoria do nível de atratividade 
do investimento direto estrangeiro (IDE), a revisão da norma 51/49 e o direito de 
preferência foram consagrados na Lei de Finanças Complementar para 2020. 
 
Eixos principais da estratégia industrial: Reforço do potencial industrial nacional, 
incentivando as empresas, em particular o setor privado, a participar mais amplamente 
no desenvolvimento do país, através de: 
 

o a implementação de políticas públicas para apoiar a atualização e 
modernização dessas empresas, particularmente em termos de tecnologia, 
gestão e treinamento de recursos humanos; 

o a concessão de facilitações sob a forma de preferência nacional concedida a 
empresas para entrar no mercado; 

o a criação e desenvolvimento de diversas estruturas de facilitação e apoio às 
empresas industriais. 
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II. O SETOR FARMACÊUTICO:  

 

 
 

A indústria farmacêutica argelina deu um salto qualitativo nos últimos anos graças ao 
apoio do Estado que proibiu a importação de medicamentos, cuja produção é feita 
localmente, e ao incentivo ao investimento privado. (Despacho de 5 JoumadaEthania 
1432 de 8 de maio de 2011 relativo à proibição de importação de produtos farmacêuticos 
e dispositivos médicos destinados à medicina humana fabricados na Argélia). 
 
O setor farmacêutico nacional tem trunfos para constituir um modelo de crescimento e 
diversificação de sucesso na economia argelina. 
 
A Argélia produz e cobre mais de 50% dessas necessidades de medicamentos, 
enquanto espera atingir os objetivos de cobrir 70% da demanda por meio da produção 
nacional e entrar nos mercados estrangeiros. 
 
O mercado farmacêutico argelino é um dos principais mercados da região África-Oriente 
Médio (MENA) graças ao vigoroso crescimento sustentado por quase 15 anos, que 
chega a em média 8% a cada ano. 
 
A Argélia já possui uma infraestrutura industrial substancial. 
 

A criação do Ministério da Indústria Farmacêutica: A criação de um departamento 
ministerial de pleno direito para a indústria farmacêutica demonstra a importância de 
promover este setor estratégico, gerador de riqueza. Esta decisão atesta o interesse 
particular que as mais altas autoridades de nosso país têm por nossa indústria. 
 
Este novo ministério supervisiona os aspectos regulatórios que regem a indústria 
farmacêutica nacional para garantir a acessibilidade, disponibilidade, registro, importação 
e controle de preços dos medicamentos. 
 
Política da indústria farmacêutica na Argélia 
 
O Ministério da Indústria Farmacêutica tem implementado uma política mais operacional 
de investimento na área farmacêutica baseada em: 
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o assessoria na aquisição de redes comerciais destinadas a apoiar o comércio 
exterior de produtores argelinos; 

o a criação de polos de produção destinados à exportação como parte da 
localização de produtos inovadores e de alto valor agregado. 

 
Além dessas medidas, a ferramenta de produção nacional existente será protegida 
através de um melhor controle da ferramenta de produção e otimização do modelo 
comercial. 
 
A Argélia quer atingir 70% de cobertura das necessidades nacionais pela produção local 
até o final de 2021. Para isso, foram aplicadas medidas quantitativas de restrição à 
importação para reduzir a fatura de importação, por um lado, e proteger a produção 
nacional, por outro. 
 

Incentivo à indústria farmacêutica local 
 
A Argélia possui mais de 100 operadores e produtores de remédios. 
 

O desenvolvimento da indústria farmacêutica local é uma prioridade da política do Estado 
Argelino através de incentivos financeiros e fiscais aos lucros dos produtores que 
pretendam investir na produção local para a promoção de medicamentos genéricos, e o 
reforço da regulamentação a favor dos medicamentos genéricos. 
 
Promovendo a Indústria de Medicamentos Genéricos 
 
Na ambição de reduzir a conta de importação e criar uma indústria local dinâmica, o 
Estado voltou-se para uma política que visa promover e generalizar os medicamentos 
genéricos com o objetivo de impulsionar a produção local. 
 

A escolha dessa orientação para a promoção de medicamentos genéricos pode ser 
considerada eficaz, pois: 
 

o A Argélia aproveitou a transformação da indústria farmacêutica global, onde vários 
medicamentos de marca de grandes empresas farmacêuticas caíram no domínio 
público. A Argélia, como todos os países em desenvolvimento, optou pela produção 
de genéricos. 

o Essa escolha permite o acesso a tratamentos para toda a população e reduz o 
custo da assistência médica, pois os genéricos são mais baratos que os originais. 

o Ausência de atividade de pesquisa e desenvolvimento na maioria das empresas 
argelinas, que é a base da indústria farmacêutica moderna. 
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III. SETOR DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 

 
 

O programa nacional de energia renovável: A Argélia lançou um programa ambicioso 
para o desenvolvimento de energias renováveis e eficiência energética (EnR). Este 
programa baseia-se no desenvolvimento de recursos renováveis para alcançar uma nova 
era de energia sustentável. 
 

O programa EnR é de âmbito nacional e abrange a maioria dos setores de atividade. Sua 
implementação é colocada sob a égide do Ministério de Energia e Minas e permanece 
aberta aos operadores públicos e privados. 
 

O programa atualizado de energia renovável é instalar cerca de 22.000 MW de 
capacidade de energia renovável até 2030 para o mercado doméstico, com a opção de 
exportação como um objetivo estratégico, se as condições de mercado o permitirem. 
 

Está previsto um uso maciço de energias renováveis na Argélia, já que a participação 
destas energias no balanço energético nacional para os próximos anos atingiu um alto 
nível de demanda de energia, particularmente de eletricidade. Além disso, a pressão 
ambiental global no campo econômico e social é exercida através de convenções 
internacionais, normas e diretrizes vinculantes, particularmente no campo dos 
combustíveis fósseis para o uso de energias renováveis. 
 

Programa de Desenvolvimento de Energias Renováveis: 
 

Projetos de produção de eletricidade EnR dedicados ao mercado nacional para o 
período 2021-2030: 
 

O desenvolvimento da interconexão elétrica entre o Norte e o Saara (Adrar) permitirá a 
instalação de grandes usinas de energia renovável nas regiões de In Salah, Adrar, 
Timimoune e Bechar e sua integração no sistema energético nacional. Neste momento, a 
energia solar térmica pode ser economicamente viável. 
 

A estratégia da Argélia nesta área visa desenvolver uma verdadeira indústria de energia 
renovável associada a um programa de treinamento e capitalização de conhecimento, 
que eventualmente permitirá o uso da engenharia argelina local, particularmente em 
termos de engenharia e gestão de projetos. O programa de energia renovável, para 
atender as necessidades de eletricidade do mercado nacional, criará vários milhares de 
empregos diretos e indiretos. 
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Consistência do programa de desenvolvimento de energia renovável 
 

O programa de energia renovável a ser implementado para o mercado nacional no 
período de 2015-2030 é de 22.000 MW, repartidos por setor da seguinte forma: 
 

Solar fotovoltaica: 13.575 MW 
Energia eólica: 5010 MW 
Solar térmico: 2000 MW 
Biomassa: 1.000 MW 
Cogeração: 400 MW 
Geotérmica: 15 MW. 
 

Incentivos 
 

No nível regulatório, o Ministério de Energia adotou uma série de medidas de apoio 
destinadas a desenvolver as energias renováveis ligadas às redes, através do 
estabelecimento de um marco legal favorável e de um Fundo Nacional de Gestão 
Energética, Energia Renovável e Cogeração (FNMEERC), que é fornecido anualmente 
com 1% do royalty do petróleo e o produto de certos impostos (tais como 55% do imposto 
sobre atividades de queima). 
 

O enquadramento legal, instaurado em 2013, durante a 1ª fase de lançamento do 
programa nacional de desenvolvimento das energias renováveis, baseou-se, em 
particular, no mecanismo de tarifas de compra garantidas (Feed-in Tariff), cada vez 
menos praticado nos países desenvolvidos. 
 

Este sistema garante aos produtores de energia renovável o benefício de tarifas que lhes 
garantem um retorno razoável do seu investimento durante um período de elegibilidade 
de 20 anos. 
 

Os custos adicionais gerados por essas tarifas serão arcados pelo FNMEERC como 
custos de diversificação. 
 

Os incentivos previstos por diferentes leis são: 
o Aquisição e disponibilização de terrenos elegíveis para a instalação de centrais 

de energia renovável ; 
o Apoio em todo o processo de aquisição das autorizações necessárias; 
o Identificação do potencial de todas as regiões abrangidas pelas energias 

renováveis ; 
o A construção de projeto piloto em cada setor. 
o Criação de organismos e laboratórios de certificação e controlo de qualidade e 

desempenho de componentes, equipamentos e processos relacionados com a 
produção de eletricidade a partir de fontes renováveis e/ou sistemas de 
cogeração; 

o Apoio, através de um plano de recrutamento e formação de técnicos, pelos 
institutos de formação profissional e pela associação de universidades e 
organismos nacionais de pesquisa e a formação de engenheiros. 
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Eficiência energética 
 

O programa nacional de eficiência energética: O programa de eficiência energética 
obedece ao desejo da Argélia de promover um uso mais responsável da energia e 
explorar todas as formas de preservar os recursos e sistematizar o consumo útil e 
otimizado. 
 

O objetivo da eficiência energética é produzir os mesmos bens ou serviços, mas 
utilizando o mínimo de energia possível. Este programa inclui ações que favorecem o uso 
das formas de energia mais adequadas para diferentes usos e que exigem mudanças 
comportamentais e melhorias no equipamento. 
 

Este programa prevê a introdução de medidas de eficiência energética nos três setores 
da construção, transporte e indústria e também o incentivo à criação de uma indústria 
local para a fabricação de lâmpadas eficientes, aquecedores solares de água e 
isolamento térmico, incentivando o investimento local ou estrangeiro. 
 

Plano de Ação para a Eficiência Energética: A eficiência energética deverá 
desempenhar um papel importante no contexto energético nacional, caracterizado por um 
forte crescimento do consumo impulsionado, em particular, pelo setor doméstico com a 
construção de novas habitações, a construção de infraestrutura de utilidade pública e o 
renascimento da indústria. 
O programa concentra-se em setores de consumo que têm um impacto significativo na 
demanda de energia. Estes são principalmente edifícios, transportes e indústria. 
 

Para o setor de construção: O estabelecimento de uma indústria local de isolamento 
térmico e equipamentos de alto desempenho (aquecedores solares de água; lâmpadas 
economizadoras de energia) é um dos trunfos para o desenvolvimento da eficiência 
energética neste setor. 
 

No geral, mais de 30 milhões de TEP serão economizados até 2030, divididos da 
seguinte forma: 

 
o Isolamento térmico: o objetivo é alcançar um ganho acumulado estimado em mais 

de 07 milhões de TEP; 
o Aquecedor solar de água: o objetivo é economizar mais de 02 milhões de TEP em 

energia; 
o Lâmpada de baixo consumo (LBC): Os ganhos energéticos esperados até 2030 

são estimados em cerca de 20 milhões de TEP; 
o Iluminação pública: o objetivo é alcançar uma economia de energia de cerca de um 

(01) milhão de TEP, até 2030 e reduzir a conta de energia das comunidades. 
 

Para o setor de transportes: O programa visa promover os combustíveis mais 
disponíveis e menos poluentes, neste caso, GPLc e GNc : o objetivo é enriquecer a 
estrutura de abastecimento de combustíveis e contribuir para a redução da quota de 
gasóleo, para além de efeitos benéficos para a saúde e o ambiente. Isso resultaria em 
uma economia, até 2030, de mais de 16 milhões de TEP. 
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Para o setor da indústria: Para este setor, serão economizados mais de 30 milhões de 
TEP. Para maior eficiência energética, está previsto: 

 
o A generalização de auditorias energéticas e o monitoramento de processos 

industriais, o que permitirá identificar fontes substanciais de economia de 
energia e recomendar planos de ação corretivos; 

o O incentivo às operações de redução do consumo excessivo dos processos 
industriais, através do apoio do Estado ao financiamento destas operações. 

 
Em resumo, a implementação no terreno do programa nacional de eficiência energética 
reduzirá gradualmente o crescimento da procura de energia. Assim, a economia de 
energia acumulada seria de cerca de 93 milhões de TEP, dos quais 63 milhões de TEP 
até 2030 e o restante além deste horizonte. 

 
Isto mostra a importância deste programa de economia de energia, que envolve a 
implementação de uma série de medidas, incluindo o envolvimento das partes 
envolvidas, incluindo a indústria pública e privada, e a adaptação do quadro legal que 
rege a eficiência energética. 
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IV. SETOR DA AGRICULTURA 
 

 
 
 
Política de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
 
Linhas estratégicas da política agrícola e de desenvolvimento rural: A política 
agrícola e de desenvolvimento rural centra-se no reforço da segurança alimentar do país, 
reduzindo o desequilíbrio na balança comercial dos produtos agro-alimentares básicos e 
contribuindo eficazmente para a diversificação da economia nacional. 
 
Os esforços de desenvolvimento da agricultura e dos territórios rurais e da agricultura do 
Saara e de montanha serão orientados para a implementação de acções estruturadas, 
visando a ocupação harmoniosa dos territórios rurais, aliada à exploração sustentável 
dos recursos naturais, promovendo a iniciativa privada geradora de riqueza e emprego. 
 
Como tal, a Argélia quer transformar a agricultura num verdadeiro motor de crescimento 
económico global graças a uma intensificação da produção incluindo setores 
agroalimentares estratégicos e também graças à promoção de um desenvolvimento 
integrado de todos os territórios rurais. 
 

1. Objetivos a atingir até 2024: 
 

As áreas de desenvolvimento mantidas no âmbito do programa quinquenal 2020-2024 
referem-se a: 
 

o o desenvolvimento da produção agrícola através da expansão das áreas 
irrigadas; 
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o aumento da produção e produtividade; 
o a exploração racional das terras agrícolas 
o o desenvolvimento agrícola e rural nas zonas de montanha; 
o a preservação, o desenvolvimento e a valorização do património florestal; 
o o desenvolvimento agrícola e rural em zonas estepes e agropastoris; 
o o desenvolvimento e valorização nos territórios do Saara; 
o a integração do conhecimentos e da digitalização nos programas de 

desenvolvimento. 
 
 

2. Principais objetivos da agricultura argelina: 
 

o cobrir as necessidades alimentares básicas aumentando a produção e a 
produtividade agrícola; 

o o desenvolvimento de um novo modelo agrícola e rural, impulsionado pelo 
investimento privado e pelo surgimento de uma nova geração de produtores; 

o melhorar a competitividade dos produtos agroalimentares e florestais e a 
integração das cadeias de valor internacional; 

o o desenvolvimento sustentável e equilibrado dos territórios rurais, especialmente 
nas zonas montanhosas e do Saara; 

o a modernização da agricultura através da integração dos produtos do 
conhecimento e da digitalização. 

 
 

3. Principais vantagens da agricultura argelina: 
 

 Ampla diversidade de ambientes agroclimáticos; 
 Baixo uso de produtos químicos; 
 Um grande mercado (local e próximo dos mercados externos: bacia 

mediterrânica, países africanos); 
 Possibilidade de produção e colocação no mercado durante todo o ano e fora da 

estação; 
 Uma vasta gama de produtos; 
 Produtos de alta qualidade e até mesmo orgânicos. 

 
 

4. Atividades agrícolas a serem desenvolvidas: 
 

No quadro dos programas em curso, o sector da Agricultura atribui grande importância à 
modernização da agricultura através do desenvolvimento dos setores agrícolas 
reforçando as capacidades humanas e a inovação, consolidando os sistemas 
fitossanitários e dos animais (veterinário) e preservando os recursos naturais, em 
particular das florestas, pastorícia e áreas de estepe. 
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As atividades agrícolas a serem desenvolvidas são aquelas que têm como objeto: 
 

o Aumento da produção agrícola; 
o Desenvolvimento da pecuária e da produção local de carne; 
o Valorização do potencial florestal. 
o Atividades que promovam a integração agroindustrial; 
o Atividades no setor do leiteiro. 

 

No que diz respeito à agricultura de montanha, as atividades a serem desenvolvidas 
no ambiente montanhoso são: 
 

o intensificação das culturas existentes e extensão da fruticultura; 
o a criação de pequenas unidades de criação; 
o promoção dos produtos locais e do comércio rural; 
o o incentivo de pequenas empresas e jovens líderes de projetos para obras 

de infraestrutura básica e desenvolvimento em áreas de montanha. 
 

No que diz respeito à agricultura do Saara: a opção pelo desenvolvimento dos 
territórios do Saara está fortemente afirmada na abordagem do governo, que dá 
particular atenção ao desenvolvimento destes espaços, através da implementação de um 
ambicioso programa de desenvolvimento baseado em: 
 

o o desenvolvimento das pastagens do Saara para o desenvolvimento da criação 
de camelos e caprinos através de ações de construção e/ou reabilitação de 
pontos de água e cobertura sanitária do gado; 

o valorização dos produtos de camelo através da criação de pequenas unidades 
de serviço, matadouros, mini-lacticínios e artesanato; 

o a reabilitação de sistemas de oásis tradicionais e o desenvolvimento de acções 
estruturantes; 

o a proteção e rejuvenescimento dos palmeirais, a reabilitação das foggaras, a 
aquisição de sistemas de irrigação que economizam água e a renovação dos 
sistemas de drenagem; 

o a reabilitação dos perímetros agrícolas e do sistema moderno de oásis 
reforçando os mecanismos de apoio à utilização de energias renováveis. 
 

5. Modalidades de Financiamento em benefício do Setor Agropecuário: 
 

o Apoio concedido em Contas de Alocação Especial C.A.S; 
o Programas financiados por concurso final do Estado (do orçamento do 

equipamento); 
o Subsídios concedidos sobre os orçamentos, especialmente para o preço dos 

cereais e do leite; 
o Créditos subsidiados: RFIG (crédito de campanha) e crédito Ettahadi (crédito 

de investimento); 
o Um Fundo Garantidor de Crédito Bancário FGA, destinado a garantir o crédito 

agrícola; 
o O estabelecimento do sistema de seguro agrícola, destinado a garantir a 

produção e as operações agrícolas. 
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V. SETOR DE TURISMO 
 

     
 
Pelos efeitos esperados na Argélia, o turismo deixou de ser uma escolha, tornou-se uma 
prioridade econômica nacional.O turismo é um vetor fundamental para o desenvolvimento  
socioeconômico. 
 
Neste contexto, o SDAT é um instrumento que traduz a vontade do Estado de valorizar 
as potencialidades naturais, culturais e históricas do país e colocá-lo ao serviço do 
"desenvolvimento turístico" da Argélia para elevá-lo ao posto de destino competitivo. 
 
O novo posicionamento do turismo argelino: as cinco (05) dinâmicas fundadoras. 
 
1. Plano de Destino Argélia: Aumentar a atratividade e notoriedade do Destino 

Argélia: O novo conceito de turismo argelino é baseado nos bens naturais e 
construídos do país e nas tendências atuais do turismo mundial.  
 
Ele define 07 setores que precisam ser promovidos: 
 
o Turismo interno. 
o Turismo "deserto" do Saara (entre os "must" do planeta). 
o Turismo Marítimo (no segmento da costa mediterrânica). 
o Turismo de Cidade (com subsetores variados e complementares: lazer 

periurbano e compras de diversão, turismo de negócios, descoberta de centros 
urbanos, etc.). 

o Turismo Termal e de Bem-Estar. 
o Turismo Cultural e de Eventos. 
o Turismo de Nichos, constitutivo do turismo moderno (mergulho, caça, escalada, 

raid, maratona, etc.). 
 
2. O desenvolvimento de Investimentos: Os 05 pré-requisitos para o investimento: 

 
o Preservação e valorização dos locais turísticos; 
o Classificação e estudo das Zonas de Expansão Turística; 
o Remediação de terrenos; 
o Acessibilidade e manutenção; 
o Reconstituição do estoque de terras. 
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3. O Plano de Qualidade do Turismo (PQT). 
 

o Um ambiente internacional cada vez mais competitivo; 
o À espera de uma melhor relação qualidade/preço; 
o Clientes para conquistar ou reconquistar; 
o Expectativas cada vez mais elevadas de hospitalidade, higiene e segurança por 

parte dos turistas, nacionais ou internacionais; 
o Padrões internacionais em forte evolução. 

 

4. Transversalidade: articulação da cadeia turística e Parceria Público-Privada. A 
abordagem adotada: 

 

o Classificação organizada. 
o Criar uma parceria entre os operadores que atuam na cadeia de produção e 

distribuição de produtos turísticos. 
o Assegurar a consistência da oferta turística, no quadro de uma parceria 

associando todos os intervenientes. 
 

5. Mobilizar o financiamento operacional: Este plano está orientado para o apoio às 
atividades turísticas e aos investidores, através de: 

 
o Parcerias com as instituições financeiras e os bancos; 
o Ligando promotores e investidores com os banqueiros e financiadores para 

garantir arranjos de projetos confiáveis; 
o Apoio e acompanhamento dos promotores e transportadores de projetos de 

investimento turístico, junto dos serviços envolvidos na obtenção das diversas 
autorizações administrativas necessárias ao lançamento dos projetos; 

o Uma série de medidas financeiras e económicas concedidas pelo Estado 
(incluídas nas leis financeiras). 

 

Agência Nacional de Desenvolvimento do Turismo (ANDT): é um Estabelecimento 
Público de natureza Industrial e Comercial. A missão da ANDT é: 
 

o Assegurar a proteção e preservação das Zonas de Expansão Turística (ZET); 
o Identificar a carteira de terrenos no âmbito do Domínio Privado do Estado 

(DPE) para sua concessão; 
o Exercer o direito de preferência em benefício do Estado sobre imóveis 

particulares situados nas Zonas de Expansão Turística (ZET); 
o Realizar estudos e desenvolvimento de terrenos destinados a atividades 

turísticas, hoteleiras e termais; 
o Assegurar ou providenciar a conservação e manutenção das instalações e 

equipamentos comuns. 
 

O que é uma Zona de Expansão Turística (ZET)? A Zona de Expansão Turística é 
classificada como terreno turístico que, em virtude do património que contém, está 
protegido por lei, sendo o seu uso reservado exclusivamente para atividades turísticas.  
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A Zona de Expansão Turística está sujeita a um Plano de Desenvolvimento Turístico 
(PAT) que determina o espaço construtivo especificado por um programa de 
infraestruturas a realizar. O terreno turístico classificado a nível nacional tem 205 ZET 
que totalizam uma área terrestre de 53197,63 Ha. 
 
Quais são os incentivos ao investimento turístico? 
 
Benefícios relacionados ao acesso à terra. Os termos da concessão são os 
seguintes : 
 
o A taxa anual de arrendamento é fixada pela autoridade local competente a 1/20 do 

valor de mercado do terreno concedido. 
o A redução do valor da taxa de arrendamento é definida da seguinte forma: 

1. 90% durante o período de realização do investimento que pode ser estendido de 
1 (um) ano a 03 (três) anos; 

2. 50% durante o período de operação que pode variar de 01 (um) ano a 03 (três) 
anos; 

3. Por um dinar simbólico por metro quadrado (m2) por um período de dez (10) anos 
e 50% do valor da taxa estadual além desse período para projetos de 
investimento localizados nas wilayas que serviram para a execução de programas 
no Sul e nos Altos Planaltos; 

4. Por um dinar simbólico por metro quadrado (m2) por um período de quinze (15) 
anos e 50% do valor da taxa estadual além desse período, para projetos de 
investimento localizados nas wilayas do Grande Sul (LFC 2009). 

 

 


