
 

Oportunidades de investimento na Argélia 
 

1. Oportunidades de negócios no setor agrícola 

 

                                       
 

 Desenvolvimento de terras agrícolas. 

 Desenvolvimento de fazendas integradas. 

 Incentivo à parceria público-privada no âmbito de fazendas-piloto. 

 Desenvolvimento da mecanização agrícola. 

 Desenvolvimento de sistemas de irrigação com eficiência energética. 

 Desenvolvimento de técnicas de fertilização para fortalecer a produção de 

insumos nos diversos setores agrícolas. 

 A criação e desenvolvimento de viveiros modernos. 

 Desenvolvimento de culturas em estufa (estufas com várias capelas). 

 Desenvolvimento de culturas forrageiras (alfafa, hidropônicos, etc.). 

 A promoção da produção agrícola nos setores de ovinos, bovinos e 

caprinos, carnes brancas, frutas e legumes, bem como o setor leiteiro. 

 Promoção de produtos locais (tâmaras, azeites, uvas de mesa, etc.). 

 Desenvolvimento de capacidades de conservação e armazenamento a frio 

 Investimento no setor da indústria alimentícia.  

 Criação de unidades de processamento de frutas e legumes. 

 Criação de unidades de processamento para produtos lácteos e derivados 

 Criação de unidades de produção de fertilizantes. 

 Fabricação de produtos para medicamentos veterinários. 

 

2. Oportunidades de Negócios no Setor das Pescas e Recursos 

Pesqueiros 
 

 Aquisição de embarcações de pesca. 

 Aquisição de materiais e equipamentos de pesca. 

 Reabilitação e Remotorização de navios. 



 Unidades de apoio à ferramenta de produção (meios de carenagem, 

elevação e de secagem de navios, construção e reparação naval e 

fabricação de equipamentos de pesca). 

 Unidades de apoio à produção (cadeia de frio, câmaras frigoríficas e 

túneis de congelamento, processamento e distribuição). 

 Aquicultura marinha. 

 Aquicultura interior. 

 Aquicultura do Saara. 
 

3. Oportunidades de negócios no setor industrial 

 
 

 Siderurgia e metalurgia. 

 Ligantes hidráulicos. 

 Eletrodomésticos e eletrodomésticos. 

 Química industrial, farmacêutica. 

 Mecânica e automotiva. 

 Aeronáutica. 

 Construção e reparação naval. 

 Tecnologias avançadas. 

 Indústria alimentícia. 

 Têxteis e vestuário. 

 Couro e produtos derivados. 

 Indústria madeireira e moveleira. 
 

4. Oportunidades de negócios no setor de Turismo 

                         
 Hotelaria/Restaurante/Resort. 

 Hidroterapia. 

 Turismo à beira-mar. 

 Turismo nas montanhas. 

 Turismo no Saara. 

 Desenvolvimento e diversificação de produtos turísticos. 

 Desenvolvimento da Qualidade/Marca/Rotulagem. 



5. Oportunidades de negócios no setor de energia renovável 
 

 
 

Programa nacional: A integração de energias renováveis no mix energético 

nacional é um grande desafio na perspectiva de preservar os recursos fósseis, 

diversificar os canais de produção de eletricidade e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável. Graças ao programa de desenvolvimento de 

energias renováveis 2011-2030, estas energias estão no centro das políticas 

energéticas e econômicas da Argélia, em particular o desenvolvimento da 

energia fotovoltaica e eólica de grande escala, a introdução da biomassa 

(recuperação de resíduos), cogeração e energia geotérmica, e o 

desenvolvimento da energia solar térmica. 

A coerência do programa de energia renovável a ser realizado para as 

necessidades do mercado nacional sobre o no período de 2015-2030 é de 22 

000 MW, dos quais mais de 4500 MW serão realizados por 2020. 
 

A consistência do programa de energias renováveis a atingir para as 

necessidades do mercado nacional no período 2015-2030 é de 22.000 MW, 

dos quais mais de 4.500 MW serão alcançados até 2020. 
 

A distribuição deste programa por áreas tecnológicas é a seguinte: 
 

 Solar fotovoltaica: 13.575 MW 

 Energia eólica: 5010 MW 

 Solar térmico: 2000 MW 

 Biomassa: 1.000 MW 

 Cogeração: 400 MW 

 Geotérmica: 15 MW 



 

A realização do programa permitirá alcançar até 2030 uma participação de 

energia renovável de quase 27% no balanço nacional de produção de 

eletricidade. 
 

O volume de gás natural economizado pelos 22.000 MW em renováveis 

atingirá aproximadamente 300 bilhões de m3, ou seja, um volume equivalente 

a 08 vezes o consumo nacional do ano de 2014. 
 

De acordo com a regulamentação em vigor, a implementação do programa 

está aberta a investidores nacionais e estrangeiros dos setores público e 

privado. 
 

A implementação deste programa se beneficia da contribuição substancial e 

multiforme do Estado que intervém em particular através do Fundo Nacional de 

Energias Renováveis e a Cogeração (FNERC). 
 

Em apoio à implementação deste programa, o governo argelino criou o 

"Instituto Argelino de Energias Renováveis Instituto de Energias Renováveis 

(I.A.E.R)”, assim como uma rede de centros de pesquisa e desenvolvimento, 

tais como centros de desenvolvimento, como CREDEG, APRUE, CDER, 

UDES, etc. 
 

O plano para desenvolver o investimento em energia renovável: 
 

As capacidades de energia renovável serão instaladas de acordo com as 

especificidades de cada região: 
 

 Região Sul, para a hibridização das usinas existentes e o fornecimento 

de locais dispersos, levando em conta a disponibilidade de espaço e o 

importante potencial solar e eólico; 

 Região do Altos Planaltos pelo seu potencial de sol e vento com a 

possibilidade de aquisição de terrenos; 

 Região costeira de acordo com a disponibilidade de terrenos com a 

exploração de todos os espaços como telhados e terraços de edifícios e 

outros espaços não utilizados. 

 

A estratégia para o desenvolvimento das energias renováveis é acompanhada 

pelo estabelecimento de um Programa Nacional de Pesquisa (PRN) em 

Energias Renováveis, cujos principais objetivos científicos são avaliar as fontes 

de energia renováveis e dominar os processos de conversão, transformação e 

armazenamento dessas energias, e desenvolver o know-how necessário, 

desde o estudo até a implementação de instalações no local. 


