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2011 Provou ser um ano económico muito positivo para os Emiratos Árabes 
Unidos(E.A.U.), superando em muito as previsões dos especialistas 
económicos. Os sectores da aviação, hotelaria, imobiliário e petrolífero 
obtiveram resultados extremamente positivos.

Muitos imigrantes, de países limítrofes e não só, foram viver para o Dubai, 
levando consigo os seus negócios. Se a isto somarmos o facto do 
crescimento económico chinês ter levado a um significativo aumento das 
exportações petrolíferas nos emiratos, verificamos que isto permitiu que o 
Banco Central emitisse mais capital, fazendo com que a economia dos 
E.A.U. crescesse ainda mais do que era de prever no início do ano.

A questão que se coloca é: Será que esta tendência se manterá em 2012?

Mesmo os mais cépticos estão optimistas, e parte desse optimismo advém 
do boom no sector imobiliário após a queda do mesmo há cerca de 3 anos. 
Lentamente os projectos imobiliários foram terminados e estão agora 
disponíveis em maior quantidade e a um preço mais baixo, permitindo 
assim que se inicie a próxima fase da expansão da cidade do Dubai.

Este facto é extremamente positivo num emirato que viu a sua população 
aumentar em cerca de duzentos mil habitantes nos últimos 3 anos. O lema 
do Dubai sempre foi “Constrói e as pessoas virão.” Partindo do pressuposto 
que a economia cresce, mais e mais pessoas continuarão a chegar ao Dubai, 
criando um efeito “bola de neve”, aumentando a procura de casas, lojas, 
restaurantes e bens de consumo.

Contudo e apesar dos esforços, que começam a dar frutos, de diversificação 
da chamada economia petrolífera, os E.A.U. ainda dependem em grande 
parte das exportações petrolíferas para financiar os enormes 
investimentos no seu território.
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Dalton Garis, Professor de Comportamento dos Mercados Económico e Petrolífero no Instituto de Petróleo de Abu 
Dhabi afirma: “ O petróleo potencia o crescimento nos E.A.U. porque permite ao país financiar o desenvolvimento de 
novas empresas, mesmo que o core business destas seja considerado de risco. Para além disso, o petróleo fornece uma 
fonte de rendimento estável, desde que os mercados colaborem. Antes do petróleo ser descoberto nos anos 50, a 
economia local dependia da pesca e da indústria das pérolas que estava em declínio. A transformação económica 
começou em 1962 quando Abu Dhabi se tornou no primeiro emirato a exportar petróleo. 

Coincidentemente os preços do petróleo começaram a subir pouco depois da formação dos E.A.U. em 1971 e desde 
então continuam a subir, devido à procura incessante de fontes energéticas a nível mundial.” 

Os E.A.U. têm a quinta maior reserva de petróleo do mundo que conta com 97,8 mil milhões de barris de crude, dos 
quais mais de 90% se encontram em Abu Dhabi. As reservas naturais de gás são cerca de 71 triliões de metros cúbicos, a 
quinta maior do mundo atrás da Rússia, Irão, Qatar e Arábia Saudita.

Estima-se que em 2020 só Abu Dhabi deverá ter acumulado um capital de investimento no valor de 592 mil milhões de 
euros através de receitas provenientes do petróleo. A estimativa é calculada numa base média de 37€ por barril entre 
2005 e 2020.
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Uma das grandes contrapartidas no entanto é a necessidade dos E.A.U. e 
dos países do Golfo em geral importarem grandes quantidades de géneros 
alimentícios, uma vez que as terras e o clima nesta região não permitem 
grandes produções agrícolas.

De acordo com a Unidade de Inteligência Económica, as importações de 
géneros alimentícios irão duplicar até 2020 nos países do Golfo de modo a 
satisfazerem as necessidades de uma população crescente e com maior 
capacidade económica. De acordo com a mesma Unidade, a região irá 
registar um aumento de 105%, passando dos 19 mil milhões de 2010 para 
39 mil milhões de euros de importações de produtos alimentares.

Só nos E.A.U. as importações de produtos alimentares irão registar uma 
subida de 133%, passando dos actuais 2,7 mil milhões para 6,2 mil milhões de euros.

Dados revelam que os E.A.U. produzem cerca de 70% da fruta consumida internamente mas ainda importam 
enormes quantidades de vegetais. Com apenas 2% do seu território com condições favoráveis para a grande 
agricultura, é expectável que toda a região do Golfo continue a importar cerca de 90% dos produtos 
alimentares consumidos por ano.

Apesar desta situação, noutros sectores como a aviação, as boas notícias continuam e embora a indústria 
aeronáutica tenha sido afectada pela crise financeira, assiste-se a um crescimento económico e a um 
investimento inédito por parte dos países do Golfo Pérsico no transporte aéreo.  

É nesse sentido que acontece por esta altura a vigésima edição do Dubai Airshow, que, para os organizadores 
é, de todos os certames do mundo da aviação, o mais importante. De 13 a 17 de Novembro participam neste 
evento mais de 1000 companhias de 50 países. Aqui podem ficar a conhecer-se as novidades da aeronáutica. 

Embora tenha começado por ser um evento regional o Dubai Airshow é, hoje, comparável ao que se realiza, 
anualmente, em Paris. E logo no primeiro dia, durante a inauguração do Dubai Airshow a Boeing anunciou ter 
obtido a maior encomenda de sempre, no valor de 20,5 mil milhões de euros.

O acordo assinado prevê a venda de 70 aviões 777 à Emirates Airlines, através de uma encomenda firme de 50 
aviões, ficando os restantes como opcionais. 

“ A encomenda, em termos de valor, passa a ser a maior de sempre na história dos aviões comerciais Boeing. 
Graças a ela registamos um ano recorde com mais de 100 encomendas do 777”, disse o vice-presidente de 
marketing da Boeing Commercial Airplanes.

Deste modo, não é surpreendente que o mérito dos E.A.U. seja 
reconhecido por governos em todo o mundo, como podemos verificar 
pelas declarações do Dr. Bandar Hajar, Presidente deputado do 
Conselho Saudita de Shura: “ OS E.A.U. demonstraram uma grande 
determinação através dos seus líderes, primeiro com o Shaikh Zayed 
Bin Sultan Al Nahyan e agora com o Presidente, Sua Alteza Shaikh 
Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, em promover o desenvolvimento do país, 
embarcando em projectos de infra-estruturas que em poucos anos 
ultrapassaram o que grande parte dos países fizeram em muitos anos. 
Graças a esta liderança, os EAU posicionaram-se no topo do ranking 
das nações que mais desenvolvem a economia, saúde e educação, 
fazendo com que o mundo repare neles e lá invista.”
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Shaikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan

Shaikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
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Área: 83.600 km2 
População: 6,7 milhões de habitantes (Estimativa 2010)
Capital: Cidade de Abu Dhabi
Outras cidades importantes: Dubai; Sharjah; Ajman; Ras 
al-Khaimah; Fujairah; Umm al-Qaiwain
Língua: A língua oficial é o árabe; o inglês é amplamente 
entendido.
Unidade monetária: Dirham dos EAU (AED), indexado ao 
dólar dos EUA (USD).
1 EUR = 5,1426 AED (Outubro 2011)

Importação: A legislação exige que a venda de qualquer 
mercadoria importada tenha que ser efectuada ao abrigo 
de agente/representante comercial local.
Na maioria das situações, as licenças de importação 
(concedidas automaticamente) são emitidas a favor do 
importador que as solicita junto do Ministério 
competente. A actividade de importação/distribuição só 
pode ser exercida por cidadãos e empresas com uma 
licença comercial apropriada, desde que detidas, pelo 
menos, em 51% por nacionais dos EAU (com excepção das 
zonas francas).
Os EAU adoptaram a legislação aduaneira unificada do 
CCGP, aplicando um Direito Aduaneiro Externo Comum de 
5% ad valorem sobre a maioria dos produtos importados 
de países terceiros. 
Para além das tarifas alfandegárias, não recaem à entrada 
dos produtos quaisquer impostos adicionais 
(nomeadamente o IVA); no entanto, os bens importados 
estão sujeitos a uma taxa de desalfandegamento 
(Customs Clearance Fee – CCF).
Em matéria de contratação pública os EAU dão 
preferência às empresas nacionais em detrimento das 
estrangeiras, exigindo que estas constituam uma 
empresa mista ou contratem agente/representante local, 
para poderem participar em concursos públicos. Na 
prática, no entanto, esta preferência não se faz sentir 
muitas vezes dada a escassez de oferta local (as 
possibilidades de vencer um concurso são, no entanto, 
mais elevadas para as empresas estrangeiras com sócio 
local).

Formalidades na entrada: Não é necessária a obtenção 
prévia de visto de entrada.
Aos cidadãos portugueses é concedido, à entrada do país, 
um visto de turismo, válido por 30 dias.
Hora Local: UTC mais quatro horas. Em relação a Portugal, 
os EAU têm mais quatro horas no horário de Inverno e 
mais três horas no horário de Verão
Horários de Funcionamento dos Serviços Públicos:
Das 07h30 às 14h30 (Domingo a Quinta-feira).
Corrente Eléctrica: 220 volts AC, 50Hz
Pesos e Medidas: É utilizado o sistema métrico, mas 
também o sistema americano (pés, milhas, etc.).

Refª AE - 0148
Grupo empresarial Multissectorial, com predominância nos 
comércios de viagens, tecnologia e de material médico.

Refª AE - 0136
Empresa de comércio e serviços - Importação de máquinas 
pesadas, peças de reposição e automóveis. 

Refª AE - 0149
Grupo empresarial Multissectorial, com predominância na 
produção de papel.

Refª AE - 0108
Importação - Distribuidor de produtos médicos e 
farmacêuticos.

Refª AE - 0109
Importação - Distribuidor de produtos médicos e 
farmacêuticos.

Refª AE - 0126
Grupo empresarial Multissectorial, com predominância na área 
da construção.

E.A.U.

Refª AE - 0127
Grupo empresarial Multissectorial, com predominância na área 
da electromecânica.

Refª AE - 0128
Empresa de sector energético (engloba diversas áreas do sector, 
como geração de energia, produção combinada de calor e água, 
dessalinização, petróleo, gás e serviços)

Emiratos Árabes Unidos (E.A.U.)

Oportunidades de Negócio
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Oportunidades de Negócio

Missão Empresarial 
Multissectorial aos

Emiratos Árabes Unidos 
15 a 20 de Janeiro de 2012

Os Emiratos Árabes Unidos destacam-se pela 
ampla e rápida prosperidade económica e 
social, posicionando-se entre as 10 nações 
mais ricas do mundo. Com um elevado PIB 
per capita e uma economia aberta, este 
mercado oferece grandes potencialidades às 
exportações portuguesas, atingindo o valor 
das importações globais 140 mil milhões de 
dólares em 2010. As previsões apontam para 
um crescimento das importações de bens na 
ordem dos 8,1% em 2011.

No que concerne às trocas comerciais com 
Portugal, os principais bens exportados para 
os E.A.U. abrangeram nos últimos anos: 
máquinas e aparelhos mecânicos; óleos de 
petróleo; aparelhos e condutores eléctricos; 
telecomunicações; mármores e materiais 
de construção, entre outros.

Convictos de que este mercado reúne todas 
as condições para o desenvolvimento de uma 
cooperação mutuamente proveitosa nas 
mais diversas áreas de actividade, 
convidamos a vossa empresa a integrar esta 
importante iniciativa, que levamos a efeito 
em colaboração com as Câmaras de 
Comércio e Indústria de Abu Dhabi e de 
Dubai.

Inscreva-se já!

Refª AE - 0168
Empresa fabricante de produtos lácteos.

Refª AE - 0157 
Empresa de fabricação e processamento de materiais de 
construção (cimento Portland).

A participação nestas iniciativas será coordenada e levada a efeito pela 

Câmara de Comércio e Indústria Árabe Portuguesa.

E.A.U.

Evento em Destaque

Concursos Públicos

E.A.U. - T9987011
Aceitam-se propostas para o fornecimento, instalação, 
testes e comissionamento de cabos eléctricos 132-kV.

E.A.U. - T9987014
Aceitam-se propostas para a construção de infra-
estrutura rodoviária de acesso.

E.A.U. - T9987875
Aceitam-se propostas como prestação de serviços para 
gerir uma aplicação de suporte e desenvolvimento E-
Comerce.

Refª AE - 0162 
Grupo empresarial Multissectorial de construção e 
engenharia, com predominância em equipamentos 
comerciais para uma variedade de indústrias, bem como 
mobiliário de para habitação e escritório. 

E.A.U. - T9987018
Aceitam-se propostas para Prestação de Serviços de 
Consultoria de Engenharia para elaborar uma Planta para 
um Projecto Solar Piloto.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

