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1. CARACTERIZAÇÃO
1.1 Território

Figura 1: Mapa Emirados Árabes Unidos
Fonte: aicep Portugal Global

Área: 83 600 km2 (77 700 km2 excluindo as ilhas, dos quais 97% correspondem
a deserto)
População: 9,5 milhões de habitantes. Segundo o FMI, a população deverá
exceder os 10 milhões em 2017, devendo situar-se em 11.1 milhões em 2020.
Densidade populacional: 113 hab./km2
Designação oficial: Emirados Árabes Unidos (EAU)

Página | 3

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | Conhecer o mercado
Forma de Estado: Federação de sete Emirados: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah,
Ajman, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain e Fujairah
Chefe de Estado: Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Primeiro-Ministro: Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Data da atual constituição: junho de 1996 (baseada na constituição de 1971)
Principais partidos políticos: Não são permitidos partidos políticos
Capital: Cidade de Abu Dhabi
Outras cidades importantes: Cidade do Dubai, Cidade de Sharjah, Al Ain, Cidade
de Ajman, Cidade de Ras A Khaimah, Cidade de Fujairah, Cidade de Umm Al
Quwain
Religião: A maioria da população é muçulmana, sobretudo sunita
Língua: A língua oficial é o árabe; o inglês é amplamente utilizado nos negócios.
Clima: Zonas costeiras: Muito quente e húmido no verão (maio a outubro) com
temperaturas de até 46°C e humidade de até 100%; inverno ameno (dezembromarço) com temperaturas entre 14°C e 23°C; Interior: clima desértico, com
inverno frio e verão quente e árido. A precipitação média anual é de 42 mm. A
cidade de Ras al-Khaimah é mais temperada, com precipitação média anual de
150 mm.
Moeda: Dirham do Emirados Árabes Unidos (AED). Está indexada ao dólar norteamericano a uma taxa de câmbio Dh 3.67: USD $ 1
Fuso horário: 4 horas à frente do GMT
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Feriados públicos:
Todos os feriados islâmicos são observados de acordo com o calendário lunar
nas seguintes datas do ano de 2019:
- 3 de abril de (Dia da Ascensão);
- 5 a 6 de junho de (Ramadão);
- 11-14 de agosto de (Festa do Sacrifício);
- 1 de setembro de (Ano Novo Islâmico);
- 20 de novembro (o aniversário do Profeta);
Feriados seculares fixos:
- 1º de janeiro (dia de ano novo);
- 30 de novembro (Dia dos Mártires);
- 2 de dezembro (dia nacional dos EAU)
O Dubai é o Emirato mais importante para a análise deste dossier, por isso, é
apresentada a descrição de dados referentes ao mesmo.

Figura 2: Mapa Emirado do Dubai
Fonte: http://maps-dubai.com/
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2. INFORMAÇÃO ECONÓMICA
2.1 Situação económica
Os Emirados Árabes Unidos (EAU) são uma federação de sete emirados situados
a sudeste da Península Arábica, no Golfo Pérsico.
Abu Dhabi é um emirado fulcral em termos de petróleo e de indústria do gás dos
EAU, seguido do Dubai, Sharjah e Ras Al Khaimah.
Enquanto Abu Dhabi é o centro industrial e da exploração dos hidrocarbonetos,
o Dubai concentra o comércio e os setores financeiro e turístico.
Os EAU são um membro do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), que é uma
organização regional que tem em vista efetuar a coordenação, a integração e a
interligação entre os seus Estados membros, sendo composta por seis países do
Golfo Pérsico.
Os outros membros do CGC são os seguintes: Arábia Saudita, Bahrain, Koweit,
Omã e Qatar.
O setor dos hidrocarbonetos assume um papel preponderante, constituindo o
principal motor do crescimento da economia que foi construída essencialmente
com base nos abundantes recursos de petróleo e, mais recentemente, de gás
natural.
O país ocupa a sexta posição, a nível mundial, em termos de reservas
comprovadas de petróleo e o sétimo lugar ao nível de reservas comprovadas de
gás natural em 2015, de acordo com os dados publicados pela OPEC - Annual
Statistical Bulletin 2016.
Em anos relativamente recentes, as autoridades locais iniciaram um plano de
diversificação da economia dos EAU, que após a crise financeira mundial
registou um desenvolvimento a um ritmo mais lento do que originalmente era
esperado.
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Como resultado do esforço de diversificação económica, o setor dos serviços,
incluindo entre outros o financeiro e o turístico, fizeram do Dubai uma cidadeEmirato privilegiado para acolher as multinacionais e a principal porta de
entrada do comércio do Golfo e do Médio Oriente. Este fato determinou
crescente atração do Dubai para captar investimento a realizar noutros
mercados e para promover a importação de materiais de construção.
Os EAU, são hoje uma economia aberta e com um elevado PIB per capita (o valor
estimado relativo a 2015 é de 38 880 USD).
Estima-se que os residentes estrangeiros representavam cerca de 85% da força
de trabalho existente no país em 2017.
Conforme referido anteriormente, segundo o relatório Global Competiveness
Index 2015-20162, os EAU posicionaram-se no 17º lugar do ranking que incluiu
140 economias do mundo (tendo-se situado no 12º lugar no relatório de
2014/2015, e neste caso entre 144 economias).
De acordo com o World Economic Forum a forte estabilidade macroeconómica e
a elevada qualidade das infraestruturas são fatores que contribuem para que a
esta economia seja das mais sólidas e diversificadas entre os países do Conselho
de Cooperação do Golfo. Os EAU ocupam o segundo lugar em relação ao
conjunto dos países em à frente de todos os países do Norte de África.
Desde a sua fundação em 1971 até aos nossos dias, os EAU passaram por um
período de amplo desenvolvimento económico e social. Segundo o FMI, a
economia cresceu em média 4,9% de 1993 a 2002 e 8,3% no período de 2003 a
2006, quando as médias de crescimento verificadas nas economias avançadas
foram de 2,8% nos dois períodos homólogos.
No que respeita a 2017, o crescimento da economia foi de 3,9% (The Economist
Intelligence Unit)
As perspetivas de evolução económica para 2018 a 2020, são as seguintes:
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- A baixa nos preços do petróleo nos mercados internacionais deverão
repercutir-se negativamente no crescimento do PIB, dado que
determinam a redução das receitas fiscais, que se refletem na liquidez e
no investimento. Não obstante estes constrangimentos prevê-se que o
crescimento do PIB em 2018 seja de cerca de 2%.
- Prevê-se quebra de 5,8% das exportações de bens e serviços, em 2018 e
as importações um crescimento de 1,5%. Para os anos de 2019 e 2020,
estima-se o crescimento das exportações em cerca de 4% e as
importações de cerca de 2%.
- A inflação média para 2018 deverá rondar os 4%. Para 2019 a 2020 deverá
baixar para cerca dos 3%.
- Em 2018, o défice das contas públicas deverá rondar os 1,9% do PIB. De
referir, que a entrada em vigor do imposto sobre o valor acrescentado
(IVA), teve um impacto positivo nas receitas fiscais.
Para melhor identificar os indicadores mais importantes vejamos o seguinte
quadro:

Quadro 1: Indicadores Macroeconómicos
Fonte: The Economist Intelligence Unit Limited
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Destacamos o crescimento do indicador PIB/percapita que denota elevado nível
de vida da população e o potencial de meios disponíveis para o consumo e o
investimento.
No que se refere à estrutura das exportações e importações vejamos o seguinte
quadro:
Exportações e Importações por setor

Quadro 2: Exportações e Importações por setor
Fonte: International Trade Centre (ITC)

Os produtos mais importantes são como é natural os combustíveis e óleos
minerais (representaram 28,4% do total), pérolas, pedras e metais preciosos
(10,5%), máquinas e equipamentos elétricos (8,1%), máquinas e equipamentos
mecânicos (5,5%) e veículos automóveis e outros veículos terrestres, suas partes
e acessórios (4,0%). O montante agregado destes agrupamentos representou
cerca de 57% das exportações.
Esta estrutura tem vindo a alterar-se nos últimos anos devido à volatilidade e
quebra do preço do crude nos mercados internacionais e ao crescimento do
turismo sobretudo no Emirato do Dubai, como veremos mais à frente.

2.2.1 O investimento Estrangeiro
Segundo os dados da UNCTAD - Conferência das Nações Unidas sobre Comércio
e Desenvolvimento, os Emirados Árabes Unidos, apresentaram valores mais
elevados como recetor de investimento direto estrangeiro do que enquanto
emissor.
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Os EAU ocuparam o 25º lugar como recetor de investimento direto do exterior
(IDE) a nível mundial, situando-se este país próximo da Turquia (22º), da Itália
(23º), da Malásia (24º), da Suécia (26º), da Coreia do Sul (27º) e do Cazaquistão
(28º).
Os dados mostram que os EAU têm vindo a captar progressivamente maior
volume de investimento estrangeiro do que a realizar investimentos no exterior.
É uma tendência que se deverá manter dado que estamos em presença de um
mercado em crescimento e que oferece facilidades de acesso para os capitais
estrangeiros e um risco relativamente baixo. Vejamos os seguintes dados:
Risco País: Risco geral - BB (AAA = risco menor; D = risco maior)
Risco Político - BB
Risco de Estrutura Económica - B
Risco de crédito: 2 (1 = risco menor; 7 = risco maior)
Política de cobertura de risco: Operações de Curto prazo - Aberta sem condições
restritivas;
Médio/Longo prazo - Garantia bancária (decisão casuística)
(COSEC - 2017)

2.2.2. O Turismo
Os Emirados Árabes Unidos ocuparam a 24ª posição no ranking do Travel &
Tourism Competitiveness Index 2015, num total de 141 mercados (posicionaramse em 1º lugar no Travel & Tourism Competitiveness Index 2015 - Middle East
and North Africa, num total de 16 países).
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As receitas relativas a turistas estrangeiros aumentaram ao longo do período de
2011 a 2016. Verificaram-se incrementos de 18,6% em 2012, face ao ano
anterior,
de 13,5% e 12,8%, respetivamente, em 2013 e 2014.
O acréscimo registado em 2016 e 2017 foi de 14,8%, e as previsões para 2018
são superiores.
O montante das receitas passou de 9,2 mil milhões de USD em 2011 para 16 mil
milhões de USD em 2017.
O número de turistas (incluindo apenas o Dubai) aumentou 10,4% em 2012,
relativamente ao ano anterior, e 11,3% em 2016 (último ano disponível) em
relação a 2015. O número de turistas, em 2016, rondou os 12 milhões. Esta
evolução evidencia que o nível da atividade turística está em alta e que induz o
crescimento do mercado da construção, isto é, promove condições para
dinamizar o consumo de materiais de construção.

2.2.3 As relações económicas com Portugal
O mercado dos EAU assume uma posição modesta no contexto do comércio
internacional português de bens e serviços.
Em 2016, a sua quota nas exportações portuguesas de bens e serviços foi de
0,36%, sendo a percentagem mais elevada dos últimos cinco anos.
Enquanto fornecedor, os EAU registaram uma quota de 0,16% do valor total das
importações portuguesas em 2016.
As exportações portuguesas de bens e serviços para os EAU aumentaram ao
longo do período 2011-2015. Verificaram-se acréscimos de 4,4% em 2012, face
ao ano anterior, e de 15,0% em 2013, sendo os incrementos em 2014 a 2015,
respetivamente, de 10,0% e de 53,4%.
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O montante das exportações de bens e serviços passou de 131,8 milhões de
euros em 2011 para 266,9 milhões de euros em 2016. O crescimento médio
anual no período em análise foi de 20,7%.
As importações diminuíram em 2012 (uma variação percentual de -35,7%),
aumentaram consideravelmente em 2013 (+121,5%) e voltaram a registar
reduções em 2014 e 2015 (variações percentuais, respetivamente, de -3,8% e 5,9%).
A taxa média de crescimento anual no período 2011-2016 foi de 19,0%. O valor
das importações era de 88,7 milhões de euros em 2011, atingiu 126,2 milhões
de euros em 2013 e fixou-se em 114,3 milhões de euros em 2016.
Os quadros abaixo mostram a evolução registada nas relações económicas entre
Portugal e os EAU.
Balança Comercial de Bens e Serviços de Portugal com os EAU

Quadro 3: Balança Comercia de Bens e Serviços de Portugal com os EAU
Fonte: Banco de Portugal

Posição e Quota dos EAU no Comércio Internacional Português de Bens

Quadro 4: Quota dos EAU no Comércio Internacional Português de Bens e Serviços
Fonte: Banco de Portugal
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Trata-se de um novo mercado onde se percecionam oportunidades devido às
condições que reúne para promover a exportação, à fase de crescimento e
porque evidencia fatores de estabilidade social e política, pese embora os
mercados vizinhos, como a Arábia Saudita e o Iémen estarem a enfrentar sérios
problemas políticos e sociais que podem vir a “contaminar” os EAU.
O destaque do conjunto dos Emirados vai para o Dubai devido ao seu contributo
para o crescimento e porque ser o mais aberto a novos negócios e o que regista
maior dinamismo económico, como veremos mais à frente.
Vejamos em detalhe o quadro dos principais produtos das relações comerciais
com Portugal:
Importações dos Emirados Árabes Unidos de Portugal em 2016

Figura 3: United Arab Emirates import from Portugal? (2016)
Fonte: Observatory of Economic Complexity
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O total das Importações dos Emirados Árabes Unidos de Portugal em 2016 foi de
$228M, com destaque para o Vestuário Malha e não malha, que representam
respetivamente de 4,8% e 5,4% do total.
Exportações dos Emirados Árabes Unidos para Portugal em 2016

Figura 4: Emirados Árabes Unidos Emirados export to Portugal? (2016)
Fonte: Fonte: Observatory of Economic Complexity

O destaque vai para os materiais Polímeros e outros sintéticos, derivados de
petróleo, e viaturas, que representam respetivamente 29%, 13% do total.

2.3. O ambiente político
O cenário político deverá continuar estável para o horizonte 2020.
A oposição interna à política governamental deverá continuar limitada, mas os
apelos para uma maior pluralidade política têm vindo a crescer. Porém, tudo isto
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poderá vir a alterar-se dada a influência crescente de grupos islâmicos mais
radicais como a Irmandade Muçulmana nas políticas públicas. Vejamos a
estrutura do poder político neste mercado.
Os Emirados Árabes Unidos (EAU) são governados por um Conselho Supremo,
que compreende os líderes dos sete emirados. O Conselho Nacional Federal de
40 membros (CNF) é um órgão consultivo do Conselho Supremo e é responsável
pela análise da legislação federal que é proposta. Metade dos membros do CNF
são eleitos, sendo os outros 20 nomeados pelos responsáveis dos sete emirados.
Embora continuem a ser negados poderes legislativos ao CNF, alguns dos
membros designados, principalmente dos emirados do Norte, mais pobres, têm
clamado por reformas, de modo a reforçar a influência do órgão.
As famílias políticas dominantes dispõem de elevada popularidade quer a nível
dos Emirados, quer a nível federal, devido à manutenção do ambiente de paz e
prosperidade das últimas décadas e ao facto dos cidadãos dos EAU continuarem
a beneficiar de generosos programas de apoio social e de emprego.
As perspetivas para 2020 são de estabilidade política e social, isto é, os EAU vão
continuar a reformar as suas instituições governamentais, mas tudo indica que a
sociedade vai continuar a ser dominada por clãs.

2.3.1 As oportunidades
Os EAU são um dos países mais ricos da região como demonstra o PIB per capita.
Segundo o FMI, o PIB per capita deverá crescer para cerca de 45 341 US Dólares
em 2020, mas como as previsões de crescimento são conservadoras, admite-se
que possa superar os 46 500. Para se ter uma ideia da dimensão, basta
confrontar com o PIB per capita português que ronda os USD $ 20 520.
Ao dados do FMI sinalizam que a população deverá crescer a um ritmo anual de
3,0% ao longo dos próximos cinco anos e que o investimento estrangeiro tem
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vindo a aumentar e a contribuir para a diversificação da economia pelo que se
perspetivam novas oportunidades de negócio no curto/médio prazo quer para a
construção civil quer para outras atividades.
As oportunidades referidas podem advir das necessidades do aumento do
consumo (privado e público) designadamente de trabalhos em infraestruturas
públicas (rede rodoviária, construção de habitações, escolas, hospitais, etc.) e do
aumento do poder de rendimento da população estrangeira que lhe permita
investir em bens imobiliários fora dos EAU.
Contudo, analisar as oportunidades do mercado de consumo dos EAU pode
constituir um desafio e simultaneamente um exercício inconclusivo, já que os
censos efetuados não discriminam os dados por escalões de rendimento, nem
existem planos governamentais estruturados para o médio e longo prazo.
Por outro lado, de acordo com o relatório da Boston Consulting Group(2013)
estima-se que por cada 1 000 famílias existam 40 agregados com riqueza
superior a 1 milhão de dólares, o que é uma das maiores percentagens a nível
mundial.
Também de acordo com o relatório da Knight Frank, o número de indivíduos
ultra-ricos aumentou 8% em 2015 e que a população de rendimento médio
(cerca de 50 000 USD/ano) está cada vez mais propensa a gastar o dinheiro
dentro dos EAU. São sobretudo estrangeiros que permanecem no país por
períodos cada vez mais longos, o que faz aumentar a propensão para gastos em
bens duradouros, como viaturas, joias, mobiliário para habitação, artigos de
decoração e outros.
No entanto, o mesmo também relatório sinaliza que o custo de vida tem vindo a
crescer e que o rendimento disponível das famílias estrangeiras está a baixar.
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2.3.2 As tendências políticas
Os EAU pretendem constituir-se como importante base de localização de
empresas estrangeiras como forma de obter ganhos de diversificação das
atividades e para promover o aumento da produtividade. Assim, estão a ser
criadas condições políticas e económicas para as empresas instalarem as suas
atividades nos mercados do Médio Oriente e da Ásia.

A Política Monetária e Cambial
A taxa de juro do Banco Central dos EAU situa-se em 1,00%/ano, desde 2009.
A política de indexação (peg) da moeda dirham em relação ao dólar norteamericano implica que o Banco Central não desenvolva uma política monetária
autónoma dado que acompanha no essencial as alterações promovidas pela
Reserva Federal Americana (FED).
Por isso, não se preveem alterações significativas de política cambial, isto é, o
Banco Central dos EAU deverá continuar a acompanhar a política da FED.
Porém, atualmente, existem novos fatores que podem gerar efeitos negativos e
algumas incertezas políticas, designadamente, pela conjugação de um dólar
forte e a diminuição das receitas do petróleo. Segundo dados do Banco Central,
tal situação já está a ter impactos negativos a diversos níveis, designadamente
na redução do investimento público e na procura de bens do imobiliário,
refletido no volume significativamente baixo das transações nos anos de 2016 e
2017 e nas verbas previstas para o investimento público. Ou seja, o dólar forte e
a diminuição das receitas do petróleo estão a influenciar negativamente a
competitividade das exportações e caso a situação se mantenha poderá
determinar um constrangimento para o desenvolvimento económico das EAU.
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Política Orçamental
Os EAU têm vindo a posicionar-se como um centro financeiro regional e
internacional, de atividades de comércio de alta qualidade e de luxo, de
transportes e do turismo, que atualmente são vitais para o crescimento e
diversificação da economia que ainda está excessivamente dependente da
extração e exploração de petróleo e seus derivados.
O saldo orçamental registou um superavit nos anos de 2013 e 2014, porém as
quebras das receitas do petróleo determinaram em 2015 um déficit de (-3,0%).
Em 2016 e 2017 verificou-se redução do déficit para 2,7% e 2,5%,
respetivamente, devido ao aumento das receitas do turismo e dos transportes. A
política orçamental dos últimos anos é tendencialmente não expansionista
assente em pressupostos macroeconómicos conservadores.
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3. O MERCADO DO DUBAI
3.1. O Ambiente Económico
O Dubai posiciona-se como um mercado de serviços que pretende ser um lider
influente no mundo árabe, distinguindo-se dos restantes Emirados pelo
dinamismo e modernidade das empresas e das infraestruturas.
O Dubai tem vindo a desenvolver políticas fiscais agressivas que lhe permitem
captar investimento estrangeiro e a oferecer condições de trabalho para atrair
bons técnicos para a área financeira, para o comércio e transportes (aéreos,
terrestres e marítimos) que se desenvolvem numa lógica de melhoria da
competitividade da oferta junto dos mercados árabes e da ásia central.
Os dados sobre a economia do Dubai mostram a existência de uma estratégia de
desenvolvimento no sentido de fazer deste mercado o “motor” da inovação, da
diversificação e da ecoeficiência em contraponto às estratégias dos restantes
Emirados que revelam alta dependência das receitas dos produtos petrolíferos e
seus derivados.
Vejamos alguns dados da Economia do Dubai:
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Figura 5: Economia de Dubai sobe 2,8%
Fonte: Dubai Statistics Center (DSC)

A economia do Dubai cresceu 2,8% em 2017 e o PIB atingiu 389 bilhões de
dollars, impulsionado pelos setores do comércio, de transportes e de serviços
financeiros que representam cerca de 72% do PIB. (Dubai Statistics Center (DSC).
No quadro seguinte, verifica-se a taxas de crescimento e a margem de
contribuição para o crescimento, por atividades:
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Contribuição de Atividades Econômicas

%

Crescimento %

Comércio por grosso e a
retalho

26,6%

0.9%

Transporte e armazenamento

11,8%

4.5%

Financeiro e de seguros

10,4%

-0.01%

Fabricação

9,4%

2.0%

Imobiliárias

7,1%

7.3%

Construção

6,3%

3.5%

Hotéis e restaurantes

4,9%

8.0%

Outras atividades económicas

23,5%.

3.4%

Quadro 5: Contribuição Atividades Económicas Dubai 2017
Fonte: Dubai Statistics Center (DSC)
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As atividades de alojamento e restauração evidenciam um notável crescimento
em 2017, com uma taxa de 8%.
As atividades imobiliárias registaram uma taxa de crescimento de 7,3% o que é
muito significativo da dinâmica deste setor.
A atividade de transporte e armazenagem cresceu 4,5% o que denota os
movimentos ascendentes nas transações de bens e serviços. O turismo está
integrado na rubrica “Outras atividades económicas” pelo não permite
identificar com rigor a sua variação. Porém, os valores das atividades da
construção, da hotelaria e restauração permitem percecionar, em parte, o
crescimento da atividade turística.
Através do seguinte gráfico, poder-se-á avaliar os movimentos de entrada e
saída de visitantes que em 2018 se estima rondar os 8,1 milhões de pessoas.
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Figura 6: Dubai atrai 8,1 milhões de visitantes no 1º semestre de2018
Fonte: Dubai Statistics Center (DSC)

Trata-se de um número recorde de visitantes que demonstra a aposta deste
emirato para o desenvolvimento.
O ambiente do Dubai tem vindo a atrair cada vez mais o comércio pela
instalação daas principais marcas de produtos e serviços mundiais dado o
elevado potencial de desenvolvimento que manifesta ao nível do consumo dos
diversos segmentos da população residente ou de visitantes temporários
(turismo ou negócios).
Deste modo, o mercado do Dubai regista dinâmicas económicas e sociais
próprias de uma economia de serviços qualificados, onde o nível do
investimento no turismo, nos transportes (aéreos, marítimos e terrestres) e nos
serviços financeiros é elevado.
Os efeitos deste posicionamento têm sido positivos, designadamente:
- O Dubai entrou na escala dos movimentos turísticos internacionais;
- O investimento no imobiliário por m2 é dos mais elevados do mundo;
- Os serviços financeiros são dos mais dinâmicos e modernos à escala
mundial, com capacidade para intermediar operações de financiamento
em qualquer praça mundial, evidenciando competitividade em relação às
principais praças financeiras internacionais.

3.2. O comércio internacional
O Dubai tem uma atividade importadora de bens transacionáveis que é
parcialmente reexportada em cerca de 45%, o que significa a existência de
atividades que integram valor acrescentado. As exportações dirigem-se
principalmente para a U.E. e Ásia Central, como se poderá verificar pelos
gráficos seguintes. As exportações do Dubai representam cerca de 30% do PIB.
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Gráfico 1: Comércio Exterior do Dubai por componentes em 2017
Fonte:Dubai Customs Services

Figura 7: Comércio Exterior do Dubai por continentes em 2017
Fonte:Dubai Customs Services
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É reconhecido internacionalmente que o Dubai dispõe de excelentes meios de
transporte e centros de distribuição logística de alto nível. As empresas locais e
as estrangeiras beneficiam daqueles centros pela eficiência nas ligações
internacionais e pelos preços competitivos.
O Dubai exporta metais, como alumínio ou cobre, para o Japão, a Coreia do Sul,
a Tailândia, a Índia e o Irão.
No que se refere a produtos importados temos: máquinas, alimentos, produtos
químicos e equipamentos de transporte, têxteis e vestuário, equipamentos
eletrónicos, metais preciosos, móveis e utensílios, produtos químicos
inorgânicos, calçados, minerais, produtos cerâmicos, bebidas alcoólicas e
produtos lácteos.
Os principais mercados de importação são os Estados Unidos, o Japão e a
Alemanha.

3.3. Demografia
A distribuição número de habitantes no Dubai por sexo no final de 2017 era a
seguinte:

Quadro 6: Projeção da população do Dubai (2017)
Fonte: Dubai Statistics Center (DSC)

A proporção de habitantes homens (235 para 100 mulheres) é atribuída ao
elevado número de trabalhadores estrangeiros residentes ser constituido por
homens não acompanhados pela sua família.
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Distribuição de residentes permanentes por faixa etária

Gráfico 2: Pirâmide Populacional do Dubai 2017
Fonte: Dubai Statistics Center (DSC)

A distribuição por faixa etária da população está refletida no seguinte quadro:
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Estimativa da População por faixa etária e sexo no Dubai Finais 2017

Quadro 7: Projeção da população do Dubai faixa etária e sexo 2017
Fonte: Dubai Statistics Center (DSC)

Como se pode verificar a estrutura etária da população concentra-se na faixa
dos 25 aos 44 anos, em resultado do rápido crescimento económico e do
número de habitantes homens.
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4. O INVESTIMENTO DO DUBAI NO IMOBILIÁRIO PORTUGUÊS
4.1 A situação atual e as perspetivas
O Dubai, bem como os EAU no seu conjunto, não têm peso significativo no que
respeita ao investimento imobiliário em Portugal. As razões podem ser várias,
mas a principal, em nosso entender, é que o Dubai está mais focalizado no
desenvolvimento do seu mercado interno que oferece condições favoráveis à
captação de investimento e à instalação de novas empresas. Isto é, o objetivo
prevalecente nas políticas é criar condições para importar investimento e não
exportar. O gráfico seguinte evidencia a evolução do investimento estrangeiro.
Investimento estrangeiro no Dubai

Fonte: Dubai Statistics Center (DSC)
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Porém, a situação tem vindo a alterar-se gradualmente devido à necessidade de
diversificar os negócios e alargar áreas de intervenção internacional e, assim
procurar oportunidades em mercados ainda pouco explorados.
É nesta perspetiva que alguns agentes do Dubai têm vindo a apostar noutros
mercados e por isso se perspetivam algumas oportunidades para promover a
oferta do imobiliário nacional.
O desenvolvimento da atividade turística é, por assim dizer, um barómetro das
oportunidades para os negócios do imobiliário como se depreende dos efeitos
“catalizadores” que proporciona em obras novas ou de reabilitação urbana. O
histórico da indústria do turismo em vários mercados assim o comprovam.
Deste modo, o Dubai reune condições para ser considerado um mercado
preferencial para captar o investimento estrangeiro destinado à oferta do
imobiliário português e que a promoção neste mercado deve ser uma prioridade
para o curto-médio prazo.
Contudo, há que estar atento ao posicionamento da concorrência internacional
que atua no mesmo sentido. Estamos a falar de mercados concorrentes como os
Estados Unidos da América, o Reino Unido, Espanha , etc. que têm elvado poder
de atração para segmentos de alta qualidade que serão porventura os mais
interessantes para o negócio, sem prejuizo da exploração de outras
oportunidades no segmento médio-alto, destinado sobretudo a quadros
técnicos qualificados que buscam alternativas de investimento em mercados
com estabilidade político e social e com baixo nível de risco económico e
financeiro, como é o caso de do imobiliário português.
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5. A PROCURA DO DUBAI DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
PORTUGUESES
A procura de materiais de construção nacionais pode ser analisada pelas
importações que têm um peso pouco significativo. Contudo, os dados mostram
que tem vindo a crescer a tal ponto que deve ser considerado um mercado
preferencial tendo em conta o seu potencial de desenvolvimento sobretudo
para o segmento de alta qualidade.
Aos dados mais recentes das importações reportam a 2016 e que atingiram um
total de USD$13,9 milhões, cuja distribuição percentual se encontra no quadro
seguinte:
Importações setor Construção em 2016

Figura 8: Importações setor Construção 2016
Fonte: The Observatory of Economic Complexity
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O destaque vai para os 30% na Pedra para Construção com um total, a Cerâmica
Vidrada 16% e a Louça Cerâmica 11%.
Seguem-se a Fibra de vidro 9.6%, a Cerâmica não vidradas 9.3%, Pias 6.2% e Pó
Abrasivo 3.8%, Telhas 2.4%, Vidro decoração interior 2.2%, Louça Porcelana
2%, Artigos cimento 1.2%, Cerâmicas Ornamentais 1.1%.
No que se refere a madeiras, as importações totalizaram cerca de USD 18,6
Milhões, com distribuição percentual conforme o seguinte quadro:
Importações setor Madeiras em 2016

Figura 9: Importações setor Madeiras em 2016
Fonte: The Observatory of Economic Complexity

O destaque vai para a Madeira prensada com 59%; obra de carpintaria 20%;
cortiça 4.3%.
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Os dados mostram que existe histórico suficiente que permite promover
condições para aumentar o volume de negócios de materiais de construção
nacionais com o Dubai pelo que importa aprofundar o conhecimento sobre o
mesmo através de ações de prospeção e de agenciamento com instituições ou
agentes locais que possam proporcionar condições de acesso a novas aberturas
para explorar oportunidades de negócio e relacionamentos com potenciais
clientes ou donos de obra.
Trata-se de um trabalho de desenvolvimento de ações comerciais e de
marketing que deverá integrar uma estratégia de expansão pela
internacionalização. O fato de estarmos em presença de um mercado que
valoriza a inovação da oferta e em particular a componente serviço, recomendase às empresas a utilização dos meios digitais na promoção e simultaneamente
ações com presença física a fim de transmitir fiabilidade, consistência e
personalização da oferta.

5.1. A evolução do mercado
O mercado dos materiais de construção tem vindo a registar alterações
decorrentes das tendências a nível global, isto é a preferência, designadamente
por materiais ecoeficientes, a personalização da oferta e a qualidade do serviço.
Assim, a evolução deste mercado a nível qualitativo enquadra-se nas tendências
internacionais para a construção nova e para a reabilitação urbana, embora no
caso da reabilitação não seja significativa uma vez estarmos em presença de um
mercado com caraterísticas muito diferentes dos europeus ou americano.
A análise dos dados estatísticos disponíveis do departamento (DSC-2016) do
Dubai permite identificar o nível da construção por atividade económica e por
indicadores de construção que ajudam a perceber o tipo de mercado que temos
em presença.
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Indicadores económicos na construção por atividade económica

Quadro 8: Indicadores económicos na construção 2016
Fonte: Dubai Statistics Center (DSC)

Como se pode verificar as atividades de construção especializada representam
em relação ao valor acrescentado total dos negócios, cerca de 53%. A atividade
de engenharia civil representa apenas cerca de 5%, enquanto que a construção
de edifícios atinge os 42%.
Os consumos intermédios são cerca de 63% do valor da construção (output). Os
custos com a mão de obra atingem cerca de 22% em relação ao valor dos
Outputs. A média de retribuição anual por trabalhador (técnicos e
indiferenciados) ronda os 28 000 USD$.
Assim, em resumo, temos os seguintes indicadores:
Indicadores económicos na construção

Quadro 9: Indicadores Económicos no setor da construção no Dubai

Fonte: Dubai Statistics Center (DSC)
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6.2 Condições Legais de Acesso ao Mercado
A pauta aduaneira média é de 3,8%. As empresas estrangeiras estão em
desvantagem nas compras públicas. De um modo geral, a propriedade
estrangeira de empresas está limitada a 49%. A presença do Estado na economia
continua a ser considerável.
Relações e Acordos celebrados com Portugal
- Estabelecimento das relações diplomáticas em 20 de junho de 1976.
- A 17 de janeiro de 2011 assinam-se em Abu Dhabi, a Convenção entre
Portugal e os Emirados Árabes Unidos para evitar a dupla tributação e
prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento e
protocolo, parte integrante da Convenção.
- A 19 de novembro de 2011 assina-se em Abu Dhabi, o Acordo sobre
promoção e a proteção recíproca de investimentos.
- A 17 de novembro de 2012 assina-se em Abu Dhabi, o Acordo entre
Portugal e os Emirados Árabes Unidos sobre cooperação económica.
- A 27 de julho de 2015 assina-se em Lisboa, o Acordo sobre serviços
aéreos.
Regime Geral de Importação
Os Emirados têm uma das políticas de comércio externo mais abertas da região,
limitando-se as restrições/proibições à importação de um número restrito de
produtos por razões de saúde, segurança e ordem pública.
No entanto, importa referir a existência de barreiras não tarifárias no acesso a
este mercado (como acontece com outros países árabes), a legislação exige que
a venda de qualquer mercadoria importada tenha que ser efetuada ao abrigo de
agente/representante comercial local (ver site da U.E.: MADB – Market Access
Database, selecionar Country: United Arab Emirates / Country Overview /
Agency Agreements).
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Por sua vez, a atividade de importação/distribuição só pode ser exercida por
cidadãos nacionais dos EAU e empresas com uma licença comercial
apropriada, desde que detidas, pelo menos, em 51% por nacionais dos EAU,
com exceção do regime estabelecido nas zonas francas (MADB, selecionar
Country: United Arab Emirates / Country Overview / Registration / Agency
Agreements / Investment and Government Procurement / Free Trade Zones).
A importação de alguns bens está sujeita à obtenção de autorização prévia do
organismo competente (ex.: bebidas alcoólicas; produtos farmacêuticos; armas
e munições; químicos; fertilizantes orgânicos e sementes).
No que respeita às formalidades, para além da documentação comercial
habitual (fatura comercial, documentos de transporte, etc.), a cargo do
despachante oficial das empresas, existem, igualmente, exigências técnicas e
requisitos de qualidade a cumprir por parte de alguns produtos e que os
exportadores podem consultar acedendo ao tema Procedures and Formalities
no site MADB (disponibilizado pela Comissão Europeia para apoio das
empresas comunitárias exportadoras).

Os critérios de pesquisa são os seguintes: selecionar o mercado - Country
/United Arab Emirates; introduzir as posições pautais dos produtos - Product
Code - a 4 ou 6 dígitos e clicar em Search.
É possível clicar nos itens aí referidos para obter informação pormenorizada
sobre cada uma das formalidades/documentos, chamando-se especial atenção
para o subtema Country Overview, no qual podem ser consultadas variadíssimas
matérias, de entre as quais se destacam os procedimentos aduaneiros de
importação (nomeadamente relativos a produtos alimentares, assim como
industriais), as regras de rotulagem e embalagem e a regulamentação técnica de
produtos.
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Importa referir, neste contexto, pela sua importância, a denominada
Certificação Halal: significa "permitido" ou "lícito" em árabe, a qual estabelece
que os bens a exportar, sobretudo os produtos alimentares, não podem
contrariar os ditames e princípios da lei islâmica, de modo a poderem ser
introduzidos no consumo (MADB, selecionar Country: United Arab Emirates /
Country Overview / Foodstuffs).
Um dos produtos alimentares abrangidos por esta certificação é a carne e
produtos cárneos, quanto aos restantes produtos alimentares, a sua
identificação depende do seu processo de fabrico e composição, devendo o
exportador contactar os organismos encarregues da Certificação Halal em
Portugal, com a descrição pormenorizada da composição e processo de fabrico
do produto, para apurar da necessidade da referida certificação.
Em Portugal, a Certificação Halal pode ser efetuada junto das seguintes
entidades:
- Comunidade Islâmica de Lisboa (CIL). Contacto – e-mail:
cil.lisboa@gmail.com; telefone: 213 874 142.
- Instituto Halal de Portugal (IHP) – contacto: Sr. Vali; e-mail:
info@halal.org.pt.
Por regra, toda a documentação diretamente implicada na exportação de
produtos para os países árabes terá de ser legalizada pela Câmara de Comércio e
Indústria Árabe-Portuguesa (CCIAP); no caso presente dos EAU terá ainda de ser
legalizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português, na
Direção de Serviços de Administração e Proteção Consulares (SAC), da DireçãoGeral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, e pela
Embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Portugal. Os interessados podem
consultar a respetiva tramitação no site da CCIAP (documentação de
exportação).
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Por outro lado, é de referir que os EAU adotaram a regulamentação
harmonizada do Conselho de Cooperação do Golfo (Cooperation Council for the
Arab States of the Gulf – GCC) para vários produtos que, em muitos casos,
assume caráter obrigatório (MADB, selecionar Country: United Arab Emirates /
Country Overview / GCC Harmonisation).
Relativamente aos requisitos de rotulagem e etiquetagem, importa referir que
as regras em vigor são rigorosas e estipulam que, salvo poucas exceções, as
mercadorias que circulam no espaço comum do GCC devem apresentar a
indicação da sua origem de forma estável e irremovível (MADB, selecionar
Country: United Arab Emirates / Country Overview / Country of Origin Labelling);
para alguns produtos a rotulagem em idioma árabe é obrigatória, sendo aceites
as menções bilingues em inglês e árabe.
No que respeita aos procedimentos alfandegários e em resultado da União
Aduaneira estabelecida pelo Conselho de Cooperação do Golfo (em vigor a 1 de
janeiro de 2003), os EAU adotaram a legislação aduaneira unificada do GCC
(Common Customs Law of the GCC States), nomeadamente, a Pauta Exterior
Comum, aplicando uma tarifa aduaneiro comum de 5% ad valorem, na maioria
dos produtos importados de países terceiros, com algumas exceções.
Não existe tributação adicional na importação, como, por exemplo, o IVA
(apesar de estar a ser discutida a introdução deste imposto a 1 de janeiro de
2018 à taxa de 5% e de impostos especiais sobre o consumo para alguns bens
na região do Conselho de Cooperação do Golfo).
Os encargos aduaneiros aplicados na importação dos produtos nos EAU podem
ser consultados no já referido site da MADB, no tema Tariffs, selecionando o
mercado e o produto/código pautal. Clicando no código pautal específico do
produto (classificação mais desagregada), os interessados podem confirmar que
não existem outras imposições fiscais para além dos direitos de importação (ex.:
IVA).
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Dadas as diferenças culturais e de mercado e em face da necessidade legal de
recorrer a um agente/representante comercial, quando da entrada nos EAU, é
aconselhável que os exportadores procurem assistência jurídica específica para a
celebração do respetivo contrato de agência (de acordo com a legislação local –
Federal Law n.º 18, de 1981, com alterações posteriores; The UAE Commercial
Agency Law; Commercial Agency and Distribution in the UAE), com vista a
salvaguardar os seus direitos e a acautelar eventuais dificuldades e complicações
que possam surgir no relacionamento entre as partes.

Centros Aduaneiros do Dubai:
-

Centros Aduaneiros de Jebel Ali e Gestão TECOM
Jebel Ali & TECOM Customs Centre
Centro de Alfândega da cidade de logística de Dubai
Gestão de Centros Aduaneiros Costeiros
Centro de Alfândega de Hamariya
Centro de Alfândega de Dubai Creek
Centro de Alfândega Costeira
Gestão de Centros Aduaneiros Aéreos
Zona Franca do Aeroporto e Centro de Alfândega do Oásis de Silício
Cargo Village Customs Centre
Centro de Alfândega dos Correios • DMCC
Operações de passageiros Dep.
Terminal do aeroporto 1
Terminal do aeroporto 2
Terminal do aeroporto 3
Centros Aduaneiros do Aeroporto Al Maktoum
Gestão de Centros Aduaneiros Terrestres
Centro de Alfândega de Fronteira Hatta
Centro Aduaneiro Ducamz
Centro Alfandegário de Porto Seco
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Serviço ao cliente:
-

Centro de Atendimento ao Cliente Jebel Ali
Centro de Atendimento ao Cliente Port Rashid
Centro de Atendimento ao Cliente da Cidade Logística de Dubai
Centro de Atendimento ao Cliente HATTA
Centro de Atendimento ao Cliente do Porto Seco
Centro de Atendimento ao Cliente Ducamz
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