
Revista NORDESTE – Na sua 
opinião, como andam os 

negócios e a realidade 
contemporânea dos 

Países de Língua 
Portuguesa, a par-
tir de Portugal em 
eleição, Brasil em 
desmonte, Angola 
rearrumando pro-

cessos, etc?

Internacional

Empresário português contribui e expõe novo timing do 
País sede da Copa de 2022 criando excelência, melhoria 

de vida e mudando rumo do mundo árabe

Por WALTER SANTOS

odo português que se preza 
cuida muito bem de sua terra 
mas não esquece de valorizar 
o saldo da lusofonia espa-

lhada pelo mundo.  É o que faz com 
excelência o empresário Nuno Anah-
ory, um dos expoentes da Comunida-
de dos Países de Língua Portuguesa, 
muito envolvido com perspectivas de 
negócios entre os Paises. Nos últimos 
tempos, ele tem se credenciado como 
grande articulador para investimentos 
e sucesso da Copa do Mundo no CA-
TAR. Com exclusividade, ele falou 

para a Revista NORDESTE.

T
Nuno Anahory: Acredito no enorme 
potencial de desenvolvimento de ne-
gócios, dentro dos estados membros 
da CPLP, num contexto de cada vez 
maior interesse e atratividade da co-
munidade empresarial internacional 
sobre cada um, e para a CPLP no 
seu todo . Um bom exemplo desta 
dinâmica, é o recente pedido formal 
dos EUA para se constituírem com 
país observador 
da CPLP.
 
NORDESTE – 
Quais os maio-
res desafios da 
CPLP, agora dis-
pondo de uma 
base influente 
das mulheres?
Nuno Anahory: 
A FME-Fede-
ração das Mulheres Empresárias e 
Empreendedoras da  CE-CPLP, foi 
constituída em 2016, e desde então 
tem-se constituído como um polo 
dinamizador de promoção e cone-
xão de parcerias e negócios dentro da 
CPLP, onde em cada país membro se 
dinamizam uma série de iniciativas 

que agregam o empresariado nacional 
e internacional.Temos de destacar, o 
Fórum Internacional da Mobilidade 
e Inovação, organizado pela FME 
CE-CPLP (Federação das Mulhe-
res Empresarias e Empreendedoras 
da Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa), em Lisboa, no dia 23 de 
Setembro, que  juntou mis de 250 pes-
soas na área empresarial, dentro dos 

9 países membros 
CPLP e dos países 
observadores da 
CPLP, como ele-
mento de promo-
ção e dinamização 
de negócios.

N O R D E S T E  – 
Quem são os 
grandes investi-
dores do Catar e 

o que está sendo construído até lá?
Nuno Anahory: Em 2010, o Qatar 
conquistou a organização do mun-
dial de futebol de 2022, facto que se 
constituiu como uma enorme sur-
presa no mundo global. Esta con-
quista, enquadra-se na estratégia de 
posicionamento e afirmação do Qa-

UM EXEMPLO LUSITANO 
FAZENDO DO CATAR UMA 

REFERÊNCIA GLOBAL

“ACREDITO NO 
ENORME POTENCIAL 

DE DESENVOLVIMENTO 
DE NEGÓCIOS DENTRO 
DOS PAÍSES MEMBROS 

NA CPLP”
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tar na região, e no mundo, e 
decorre da implementação do 
programa estratégico, Qatar 
Visão 2030. É de facto sob este 
plano, aprovado em 2008, que 
compreendemos todos os pro-
jetos de desenvolvimento de 
infraestruturas, equipamentos 
sociais, saúde, educação, imo-
biliário, hotelaria, desporto e 
de comunicação global, que 
estão a ser implementados, 
tendo parte significativa dos 
projetos já concluída, como 
por exemplo estádios, estra-
das, rede hospitalar, rede de 
metro e vias de comunicação. 
O Qatar está empenhado em 
construir a sua reputação, en-
quanto plataforma e hub mun-
dial de desporto, investindo 
em eventos internacionais 
como FIFA World Cup 2022. Para 
sustentar e potenciar o sucesso deste 
evento, com orçamento inicial de US 
$20 mil milhões, o Qatar tem desse 
2004, a Aspire Academy, um centro 
de  alto rendimento e de excelência, 
ao serviço do promoção do desporto 
mundial.

NORDESTE – Como o Sr define 
o Catar antes e depois da Copa? 
Quem são os líderes /organizado-
res principais ?
Nuno Anahory: A Organização do 
Mundial de Futebol, está concentrada 
no Supreme Committee for Delivery 
& Legacy, que integra os valores nacio-
nais e está comprometida em entregar 
um mundial de exceção, de excelência, 
que se constitua como o evento de 
conexão e criação de pontes entre cul-
turas diferentes, mas com uma paixão 
comum, o futebol. O SC, parceiro de 
um projeto em curso, tem a gestão de 
todos os dossiers estratégicos, nomea-
damente os oito estádios e respetivas 
infraestruturas, agrega a coordenação 
da estratégia comunicação, programas, 
ativação e eventos.

NORDESTE – Qual a geopolítica do 
mundo árabe em torno do Oriente 
Médio diante do novo Catar? 
Nuno Anahory: O Qatar enfrentou à 
cerca de  2 anos, um embargo econó-
mico da comunidade dos  países do 
Golfo, o que dinamizou na economia 
do país a necessidade de se investir na 
produção interna, criando mais opor-
tunidades para outros países entra-
rem neste mercado, que em associação 
com parceiros locais  contribuíram 
para o enorme sucesso do programa 
made in Qatar, em curso, com incen-
tivos a empresas internacionais, e com 
forte crescimento.

NORDESTE – O que o Sr aponta 
como atrativos especiais do Catar 
para a CPLP e que ambientes turís-
ticos são indispensáveis conhecer 
como referência cultural e de qua-
lidade de lazer?
Nuno Anahory: O Qatar tem uma 
estratégia clara de promoção do seu 
país enquanto destino turístico e de 
negócios, e esta a implementar uma 
estratégia de comunicação e ativação 
global, e naturalmente que a comu-

continuidade de ambas as equipas 
na competição Em Junho de 2019, 
a FIFA atribuiu ao Qatar a organi-
zação do Mundial de Clubes, edição 
de 2019 e 2020, que se realiza em 
Dezembro, e aguardamos a presença 
de uma equipa brasileira.

NORDESTE – Por fim, quem vive 
de investimentos, quais os seg-
mentos que o Sr aponta como fa-
voráveis a ter abrigo num país do 
tamanho do Catar?

Nuno Anahory: O Qatar aposta 
numa estratégia de promoção e atra-
ção de negócios, dispondo de veículos 
financeiros e de investimento, numa 
economia diversificada que promove 
rápido acesso aos maiores centros de 
negócio mundiais, usufruindo de uma 
localização privilegiada. Temos assis-
tido a grandes investimentos em in-
fraestrutura, e neste momento, em que 
existe um comprometimento do país 
em entregar o projeto Mundial 2022, 
antes dos prazos definidos, existem 

muitas oportunidades para serviços 
e produtos diferenciadores que com-
plementem e acrescentem valor aos 
projetos. O Qatar disponibiliza atra-
tivas plataformas para instalar uma 
diversificada rede de negócios, que 
procurem expandir para, e do Qatar 
para fora, num contexto de crescimen-
to económico, disponibilizado céleres 
processos de licenciamento e instala-
ção de empresas, num enquadramento 
fiscal competitivo com sistema bancá-
rio aberto.

“O QATAR TEM UMA 
ESTRATÉGIA CLARA 

DE PROMOÇÃO DE 
SEU PAÍS ENQUANTO 

DESTINO TURÍSTICO E 
DE NEGÓCIOS”

Comitê organizador central 
acaba de escolher e definir 

a logomarca da Copa do 
Mundo no Catar

nidade da CPLP, pela sua dinâmica 
e abrangência se constitui como um 
parceiro de referência. O Qatar é tra-
dicionalmente um país que recebe 
bem, e está preparado para receber 
todos os  cidadãos independentemen-
te das diferenças religião, culturais, 
sociais e de  género.

NORDESTE – qual o nível do fute-
bol praticado no Catar e como é um 
país árabe conviver com um esporte 
profissional a exemplo do futebol?
Nuno Anahory: Nos últimos anos o 
Qatar tem acolhido eventos interna-
cionais de referência, nomeadamente 
o Jogos Asiáticos, Mundial de Ande-
bol, Mundial de Natação, Mundial 
de Atletismo entre outros. O Qatar 
conquistou em Fevereiro de 2019 a 
Taça Asiática de Futebol, conquista 
inédita. Este ano o Qatar participou 
na Copa América, e disputou com 
Argentina, o jogo decisivo para a 
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