
POR QUE A ARGÉLIA? 

 

 

1. Um mercado importante com pontos fortes específicos 

- O maior país da África e do mundo árabe 
- 9º maior país do mundo 
- Porta de entrada para a África 
- Posição geográfica favorável, próxima do mercado europeu 
- Acesso direto e rápido às metrópoles econômicas 
- Mercado local: 2.381.741 km² - 43,9 milhões de habitantes 
- Mercado fronteiriço: 125 milhões de habitantes 
- Considerável potencial de luz solar 
- Grandes reservas de petróleo e gás; potencial significativo para a exploração de gás de 
xisto. 
- Recursos naturais diversos e abundantes 
2.  Infraestrutura funcional e moderna que atende às normas internacionais 

- 127.000 km de estradas e rodovias (44ª maior rede do mundo, 3ª maior na África); 
- 34 aeródromos, incluindo 16 internacionais; 
- 51 infraestruturas marítimas, incluindo 11 portos comerciais e 41 portos de pesca; 
- 2ª maior rede ferroviária do continente africano, com 5300 km; 
- 1 metrô, 4 linhas de bonde e 3 linhas de bonde em construção; 
- 50 parques industriais. 
 



3. Uma força de trabalho qualificada, jovem e competitiva 

- 54% da população argelina com idade entre 15 e 35 anos; 
- 2.000.000 alunos matriculados na universidade a cada ano, incluindo 80.000 alunos de 
doutorado e mestrado; 
- 108 estabelecimentos universitários, incluindo 54 universidades; 
- 500.000 inscritos em formação profissional em 1.990 estabelecimentos de formação 
pública e privada. 
 
4. Custos competitivos e vantajosos dos fatores de produção 
 
- Salários: 200 a 1000 euros (o salário mínimo é fixado em 200 euros); 
- Eletricidade: 1 a 4 cêntimos de euro/KWh em média; 
- Gasolina: Gasolina Premium: 2,84 euros/L, Gasóleo: 1,83 euros/L; 
- Energia: 0,17 a 0,24 euros / thermie. 
 
5. Garantias e incentivos de investimento mais competitivos da região 
 
- Não retroatividade das leis; 
- Tratamento justo e equitativo; 
- Acompanhamento e apoio; 
- Proteção contra requisições administrativas; 
- Automaticidade dos benefícios; 
- Simplificação das formalidades; 
- Recurso institucional, jurisdicional e/ou arbitral; 
- Possibilidade de transferência de ativos; 
- Benefício cumulativo de diferentes regimes de apoio. 
 
6. Importantes vantagens fiscais e parafiscais que podem durar até 10 anos de  
isenção, dependendo da localização e da importância do projeto 
 
- Vantagens do direito comum: Vantagens decididas no âmbito do direito comum, em 
matéria de tributação, financiamento, encargos fundiários e encargos sociais; 
- Vantagens comuns: vantagens comuns a todos os investimentos elegíveis (Norte - Sul e 
Planaltos); 
- Vantagens adicionais: vantagens adicionais para o benefício de atividades privilegiadas 
e/ou geradora de empregos; 
- Vantagens excepcionais: vantagens excepcionais para investimentos de particular 
interesse para a economia nacional; 
- Importantes vantagens fiscais e parafiscais que podem durar até 10 anos de isenção, 
dependendo da localização e da importância do projeto. 



7. Assistência de financiamento através de bancos 
 
A- Financiamento 
- Concessão de empréstimos sem juros; 
- Bonificações de juros de 2, 3 e 4%; 
- A existência de empresas de leasing 
- Disponibilidade de fundos de investimento: 
- O Fundo Nacional de Investimento: 34% de participação em grandes projetos; 
- 05 fundos de investimento que cobrem todo o território: participação de até 49% no 
capital das PMEs. 
B- Possibilidades de recurso a instituições de garantia financeira 
- O Fundo de Garantia de Crédito ao Investimento "CGCI-Pme spa"; 
- O Fundo de Garantia de Empréstimos a PMEs "FGAR". 
C- Uma rede de 29 instituições bancárias e financeiras, incluindo: 
- 14 bancos privados 
- 6 públicos 
- 9 instituições financeiras 
 

            
 

Benefícios do Investimento 
 

Os projetos de investimento podem beneficiar de isenções e reduções de impostos 
dependendo da localização e do impacto dos projetos no desenvolvimento econômico e 
social. Três níveis de benefícios são fornecidos  
I. Comum aos investimentos elegíveis 
II. Complementar: em benefício de atividades privilegiadas e/ou geradoras de 
empregos. Em primeiro lugar, existem incentivos fiscais e financeiros específicos 
estabelecidos pela legislação em vigor, em favor das atividades turísticas, industriais e 
agrícolas. 
Essas vantagens não podem ser combinadas com aquelas conferidas pela Lei de 
Promoção de Investimentos, caso em que o incentivo mais vantajoso é aplicado. 



O segundo tipo de benefícios adicionais diz respeito aos investimentos que criam mais de 
cem (100) empregos permanentes, realizados fora das zonas a serem promovidas, para 
os quais a duração dos benefícios de isenção fiscal é fixada em cinco (05) anos. 
 

III. Excepcionais: investimentos de particular interesse para a economia nacional 
1. Fase de realização: Todas as vantagens comuns de realização; concessão, de 

acordo com a legislação em vigor, de isenções ou reduções de direitos 
aduaneiros, impostos, taxas e demais imposições de natureza fiscal, de 
subsídios, auxílios ou apoio financeiro, assim como todas as facilidades 
susceptíveis de serem concedidas. 
Possibilidade, após acordo do Conselho Nacional de Investimentos (CNI), de 
transferir as vantagens da realização aos contratantes do investidor beneficiário, 
encarregados da realização do investimento, por conta deste último. 

2. Fase de operação: 
Prorrogação por um período de até dez (10) anos, da duração dos benefícios 
operacionais comuns, Concessão do regime de isenção de impostos para bens e 
materiais utilizados na produção de bens beneficiados pela isenção do imposto 
sobre o valor acrescentado. 

 

O balcão único descentralizado: este é um desmembramento da Agência Nacional de 
Desenvolvimento de Investimentos, a nível local, criada nas 58 wilayas. Ela reúne, além 
dos executivos da própria Agência, os representantes das administrações que intervêm 
uma vez ou outra no processo de investimento. 
O balcão único tem por objetivo ser o único interlocutor do promotor, a fim de simplificar e 
facilitar as formalidades e procedimentos administrativos relacionados ao projeto de 
investimento. 
 

 


