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1. Apresentação do País
Mapa:

Fonte:

The Economist Intelligence Unit (EIU)

1.1. Características Gerais
Área:

83 600 km² (77 700 km² excluindo as ilhas, dos quais 97%
correspondem a deserto)

Linha da costa:

1 318 km

Fronteiras:

Omã (410 km), Arábia Saudita (457 km)

Clima:

Desértico quente, existe frio nas montanhas a leste e é húmido nas
regiões litorais

Recursos naturais:

Os principais recursos naturais são o petróleo e o gás natural

População:

9,1 milhões (estimativa de 2015)

Densidade populacional:

108 habitantes/km²
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Estrutura etária:

0-14 anos: 20,9% (homens 51,2% / mulheres 48,8%)
15-24 anos: 13,6% (homens 59,5% / mulheres 40,5%)
25-54 anos: 61,4% (homens 76,2% / mulheres 23,8%)
55-64 anos: 3,2% (homens 74,9% / mulheres 25,1%)
>=65 anos:

1,0% (homens 62,8% / mulheres 37,2%)

(estimativa 2015, CIA - The World Factbook)
Esperança de vida:

Total da população – 77,29 anos
Homens – 74,67 anos
Mulheres – 80,04 anos (estimativa 2015, CIA - The World Factbook)

Designação oficial:

Emirados Árabes Unidos (EAU)

Forma de Estado:

Federação de sete emirados: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras
al Khaimah, Umm al Quwain e Fujairah

Chefe de Estado:

Xeique Khalifa bin Zayed Al Nahyan (Presidente dos EAU e Ruler de
Abu Dhabi). O Chefe de Estado é eleito entre os membros do
Conselho Supremo, que é formado pelos rulers dos 7 emirados

Chefe do Governo:

Xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum (Vice-Presidente e
Primeiro-Ministro dos EAU e Ruler do Dubai)

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 (1 milhão de habitantes – estimativa de 2013)

Outras cidades importantes:

Cidade do Dubai (2,2 milhões), Cidade Sharjah (900 mil), Al Ain (436
mil), Cidade de Ajman (250 mil), Cidade de Ras al-Khaimah (224 mil),
Cidade de Fujairah (83 mil), Cidade de Umm al-Quwain (33 mil)

Religião:

A maioria da população é muçulmana, sobretudo sunita

Língua oficial:

O árabe é a língua oficial; o inglês é utilizado largamente pela
população

Unidade monetária:

Dirham dos EAU (AED) (indexado ao dólar dos EAU (USD))
1 EUR = 3,9993 AED (Banco de Portugal, final de fevereiro 2016)

1.2. Principais Indicadores Macroeconómicos
PIB a preços de mercado:

298,6 mil milhões USD (estimativa 2015, EIU)

Crescimento real do PIB:

3,3% (estimativa 2015, EIU)

PIB per capita:

34 170 USD (estimativa 2015, EIU)
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PIB por principais regiões:

1

Abu Dhabi (259,74 mil milhões USD – cerca de 65%) , Dubai (88,74
mil milhões USD – aproximadamente 22%)

PIB por setores de atividade:

2

Serviços (50,7%); indústria (48,5%); setor agrícola (0,7%) (estimativa
2015, EIU)

Exportações (fob):

321,9 mil milhões USD (estimativa 2015, EIU)

Exportações para Portugal:

22,9 milhões de USD (2015, ITC; mirror statistics)

Importações (fob):

247,0 mil milhões USD (estimativa 2015, EIU)

Importações de Portugal:

188,9 milhões de USD (2015, ITC; mirror statistics)

Taxa de inflação:

4,1% (2015, EIU)

Taxa de desemprego:

3,6% (2014)

Taxa de financ. interbancária:

1,08% (taxa EIBOR a 12 meses, junho de 2015)

3
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1.3. Infraestruturas
Infraestruturas rodoviárias:

Existe uma extensa rede rodoviária de alta qualidade por todos os
emirados

Infraestruturas ferroviárias:

Não existe uma rede ferroviária nos Emirados Árabes Unidos.
Encontrava-se em fase de projeto a rede ferroviária que ligará Abu
Dhabi ao Dubai, e seguidamente aos restantes emirados e aos outros
países da região do Golfo, tendo sido o projeto cancelado

Aeroportos nacionais e internac.:

Abu Dhabi, Dubai, Al Ain, Al-Makhtoum (Jebel Ali), Ras al-Khaimah,
Sharjah e Fujairah

Portos marítimos:

Golfo Pérsico: Dubai, Jebel Ali (Dubai) e Hamriyah (Sharjah); Golfo
de Omã: Khawr Fakkan (Sharjah)

1.4. Outros Indicadores
Linhas telefónicas:

2,1 milhões (Estimativa 2014), CIA - The World Factbook)

Telemóveis:

16,8 milhões (Estimativa 2014, CIA - The World Factbook)

Utilizadores de Internet:

5,2 milhões ( Estimativa 2014, CIA - The World Factbook)

Utilizadores de TV paga:

2,5 milhões (estudo 2012 Ovum - Digital TV Europe)

5

1

Governo
de
Abu
Dhabi.
Statistical
Yearbook
of
Abu
Dhabi
2014
http://www.scad.ae/SCADDocuments/Statistical%20Yearbook%20of%20Abu%20Dhabi%202014%20Abu%20Dhabi%20Accounts%20EN.pdf. Ano de referência: 2013. À taxa de conversão média de 2013 de 1
USD = 3,67 AED.
2
Governo do Dubai. Gross Domestic Product at Constant Prices – Emirate of Dubai. https://www.dsc.gov.ae/enus/Themes/Pages/National-Accounts.aspx?Theme=24. Ano de referência: 2013. À taxa de conversão media de
2013 de 1 USD = 3,67 AED.
3
Banco Mundial (http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS/countries/AE?display=graph)
4
Central Bank of the UAE, junho de 2015
5
Digitaltveurope.net. Mixed Fortunes: free-to-air and pay TV in the Middle East.
(http://www.digitaltveurope.net/272331/mixed-fortunes-free-to-air-and-pay-tv-in-the-middle-east/), 5 de novembro de
2014. “According to research group Ovum (owned by Digital TV Europe’s publisher Informa), pay digital satellite
accounted for 30% of homes at the end of 2012 (...)“
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2. Preparação da Viagem
2.1. Formalidades de Entrada no País
Os cidadãos nacionais que desejam visitar os Emirados Árabes Unidos (EAU), como turistas ou em
viagem de negócios, não necessitam de visto de entrada. Contudo, deverão ter o passaporte
(português), com validade de 3 meses para além do período de permanência no país. O tempo de
permanência concedido é, desde 2015, de 90 dias, podendo estes serem utilizados intercaladamente
num período de 180 dias.

Quem deseje, ou tenha necessidade de permanecer nos EAU por um período superior a 90 dias,
necessitará de um visto de residente temporário.

Portugal tem Embaixada no território dos EAU, situada na capital, Abu Dhabi.

2.2. Viajar para o País
Existe, desde 2012, uma ligação aérea diária entre Lisboa e o Dubai, efetuada pela Emirates Airlines. A
viagem dura aproximadamente 8h20. Para outros destinos dos EAU, existem vários voos com escala em
cidades europeias (Amesterdão, Paris, Londres, Dublin ou Frankfurt, por exemplo). Com escalas, a
duração das viagens ronda as 10 horas.

2.3. 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.

2.4. Meios de Pagamento
A moeda local é o dirham dos Emirados Árabes Unidos, desde 1973, cuja abreviatura é AED, sendo, no
entanto, comum também o uso de DH ou Dhs. A moeda subdivide-se em 100 fils. A divisa emirati está
indexada ao dólar norte-americano.

Existem oficialmente 6 moedas em circulação: 1, 5, 10, 25 e 50 fils e 1 dirham, mas na prática as três
primeiras não são usadas e os valores são quase sempre arredondados para o múltiplo de 25 fils mais
próximo. Existem notas nas seguintes denominações: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 e 1 000 dirhams.

Os cartões de crédito, nomeadamente Visa, MasterCard e American Express, e os cartões de débito,
têm aceitação praticamente universal. Esses cartões de crédito permitem também levantar dinheiro nas
caixas automáticas (ATM machines).
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No caso de pretender trocar ou comprar dinheiro localmente, pode fazê-lo em todos os bancos, em
casas de câmbio (também presentes nos aeroportos e nos centros comerciais) e mesmo em muitos
hotéis (aqui com alguma penalização na taxa de câmbio).

2.5. Horários de Funcionamento
A semana de trabalho nos Emirados Árabes Unidos vai de domingo a quinta-feira, sendo a sexta-feira o
dia sagrado.

Serviços Públicos:

Das 8h00 às 17h00 (de domingo a quinta-feira)
Encerram uma hora para almoço.

Bancos:

Das 9h00 às 15h00 (de domingo a quinta-feira)
Muitos bancos abrem, no entanto, ao sábado.

Comércio:

O horário normal das lojas é das 9h00 às 13h00 e das 16h00 às 21h00 (todos os dias, exceto sextafeira). Contudo, grande parte das lojas, em particular nos grandes centros (Dubai, Abu Dhabi e outros),
ficam abertas todo o dia. A maior parte dos centros comerciais abrem das 10h00 às 22h00, e
frequentemente até às 23h00 ou 24h00. Alguns supermercados e minimercados permanecem abertos 24
horas por dia. Os centros comerciais e a maior parte das lojas abrem à sexta-feira, o dia de descanso
islâmico, mas por vezes podem fechar para as orações Juma, das 11h30 às 13h30.
Em Ras al-Khaimah, todas as lojas encerram obrigatoriamente nas horas de oração.

Farmácias:

O horário normal de funcionamento é das 8h30 às 22h30. Cada emirado tem, pelo menos, uma farmácia
aberta 24 horas por dia.

Algumas empresas privadas mais pequenas só fecham à sexta-feira. Os departamentos governamentais
abrem às 7h30 e fecham às 14h30, o que não se verifica com os serviços abertos ao público que têm um
horário mais alargado (8h00-17h00). Os escritórios privados tendem a permanecer abertos por mais
horas, voltando muitos dos funcionários ao trabalho ao fim da tarde, depois de uma pausa prolongada ao
meio do dia, enquanto outros abrem das 8h00 às 17h00.
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Durante o Ramadão, a maior parte do trabalho é realizado nas primeiras horas da manhã ou muito mais
tarde, à noite, depois de quebrar o jejum do dia (ao pôr do sol).

2.6. Férias e Feriados
Os principais meses de férias são julho e agosto, com grande parte da população a viajar para o
estrangeiro. Adicionalmente é comum tirar-se férias nas semanas antes, durante e depois do Ramadão.

Feriados
Datas fixas:


1 de janeiro – Dia de Ano Novo



2 de dezembro – Dia Nacional dos EAU



6 de agosto – Subida ao trono do Xeique Za
6

Datas Móveis (datas aproximadas de 2016 ):


Al Isra'a Wal Mi’raj – Dia da Ascensão (5 de maio)



Expectativa de início do Ramadão (6 junho)



Eid Al Fitr (7 de julho)



Arafat (Haj) Day (10 de setembro)



Eid-Al-Adha ou Grande Bairam ou Aid ou Tabaski ou Id-Ul-Zuha (Bakrid) (11 de setembro)



Dia de Ano Novo Islâmico (2 de outubro)



Dia dos Mártires (30 de novembro)



Aniversário do Profeta – Eid-Milad Nnabi (12 de dezembro)

Quando um feriado público ocorre durante o fim de semana, o feriado é gozado normalmente no início
da semana de trabalho seguinte.

O número de dias atribuídos ao setor governamental e ao setor privado é, habitualmente, diferente.

6

As datas para os feriados religiosos islâmicos são aproximadas, já que não são anunciadas até cerca de um dia
antes das mesmas.
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2.7. Meios de Transporte Internos
2.7.1. Transporte Aéreo

Principais Companhias Aéreas

Abu Dhabi
Emirates

+971 2 5058 000

Etihad Airways

+971 2 599 0000

Air Arabia

+971 2 6315 888

Gulf Air

+971 2 633 2600, aeroporto 5757083

Air India

+971 2 6322 300

British Airways

+971 2 6225 777

KLM

+971 2 632 3280

Oman Air

+971 2 6266 800

Royal Jordanian

+971 2 622 5484

Singapore Airlines

+971 2 622 1110

Qatar Airways

+971 2 621 0007

Dubai
Emirates

+971 4 2144 444

Gulf Air

+971 4 2713 111

British Airways

+971 4 307 5555

Air India

+971 4 221 6789

Cathay Pacific

8004343

KLM

+971 4 3355 777

Qatar Airways

+971 4 229 2229

Ras al-Khaimah
Egypt Air

+971 7 2335 000

Gulf Air

+971 7 221 0033

Air India

+971 7 222 1789
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Sharjah
Air Arabia

+971 6 558 0000

Egypt Air

+971 6 573 5535

Gulf Air

+971 6 568 5366

Air India

+971 6 5970 444

Fujairah
Gulf Air

+971 9 222 6969

Air India

+971 9 223 1989

Principais Aeroportos
Abu Dhabi (AUH)

+971 2 5757500, inf. voos: +971 2 5757611

Dubai (DXB)

+971 4 2066 666

Sharjah (SHJ)

+971 6 5581 000

Ras al-Khaimah (RKT)

+971 7 2448 111

Fujairah

+971 9 222 6222

2.7.2. Transporte Rodoviário

A condução efetua-se pela direita.

O relativo baixo preço dos automóveis, o reduzido valor do combustível e a existência de uma extensa
rede rodoviária de alta qualidade e espalhada por todos os emirados, fazem do veículo particular o
transporte por excelência nos Emirados Árabes Unidos. Esta situação justifica-se pela ainda deficitária
rede de transportes públicos no que respeita à quantidade, qualidade e regularidade.

2.7.3. Transporte Ferroviário

As ferrovias são inexistentes nos Emirados Árabes Unidos. A médio prazo estava prevista a construção
de uma ligação ferroviária entre Abu Dhabi e o Dubai, que posteriormente seria ligada aos outros
emirados e aos restantes países da região do Golfo, mas o projeto está atualmente parado.

2.7.4. Transportes Públicos

Existem redes de autocarros urbanos quer no Dubai, quer em Abu Dhabi, variando os preços entre 1 e
3,5 AED, dependendo da cidade e do destino. Existem também autocarros interurbanos entre os vários
emirados e com preços razoáveis, sendo que uma viagem entre Abu Dhabi e o Dubai custa 25 AED.
Existem também ligações de autocarro a Omã. Os autocarros são bem mantidos e com ar condicionado.
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No Dubai foi nos últimos anos inaugurado um moderno serviço de metropolitano automático (sem
condutor), com duas linhas: a verde e a vermelha, e com mais três linhas atualmente em fase de projeto.
O metro do Dubai é subterrâneo no centro da cidade e exterior na maioria dos percursos. Para viajar no
metro é necessária a compra de um cartão Nol (à venda em todas as estações). O preço de uma viagem
são 3 AED (1 zona), 5 AED (2 zonas) ou 7,5 AED (3 zonas), sendo que os passes (semanal, mensal,
trimestral ou anual) variam também consoante as zonas a percorrer e a validade. Um passe semanal
para a Zona 1 custa 50 AED e para as três zonas 100 AED.

Está também prevista a construção, a médio prazo, de um metropolitano em Abu Dhabi.

2.7.5. Táxis

Os táxis são fáceis de encontrar e têm um preço comparativamente razoável, afigurando-se como a
forma mais rápida e confortável para deslocações intraurbanas, e até por vezes interurbanas. Uma
viagem de táxi entre Abu Dhabi e o Dubai custa aproximadamente 200 AED.

Por vezes é possível encontrarem-se táxis, sem taxímetro, sendo importante verificar o custo antes de
iniciar a viagem.

Ocasionalmente, especialmente em dias festivos ou durante a hora de ponta, poderá ser mais difícil
encontrar um táxi vago ou demorar algum tempo a requisitar um recorrendo aos serviços de chamada.

Dubai
Dubai Transport

+971 4 2080 808

Cars Taxi

+971 4 269 3344

Golden Taxi

+971 4 3365 444

Gulf Radio Taxi

+971 4 223 6666

National Taxi

+971 4 33666 11

Abu Dhabi
Trans Ad (serviço de chamada geral)

600 535 353 (taxa adicional de 5 AED)

Al Ghazal Taxi

+971 2 444 7787

Arabia Taxi

+971 2 5588 099

Cars Taxi

+971 2 551 6164

Emirates Taxi

+971 2 550 9511

National Taxi

+971 2 554 2231

National Transport Company

+971 2 672 5656

Tawasul Taxi

+971 2 673 4444
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2.7.6. Aluguer de Viaturas

A maior parte das empresas de aluguer de automóveis têm representação em aeroportos e hotéis. As
regras relativas a cartas de condução variam de emirado para emirado. Se desejar alugar um carro nos
EAU, recomenda-se que venha munido de carta de condução internacional. Contudo, em Abu Dhabi e
no Dubai poderá ser apenas necessária a carta de condução nacional.

Com um visto de residência, a carta nacional deverá ser trocada por uma carta temporária dos EAU,
sendo que carta de condução portuguesa é enviada por correio para o IMT, em Portugal, onde deverá
ser recolhida pessoalmente pelo cidadão no regresso.

O código da estrada é rigorosamente aplicado. É ilegal deixar um local de um acidente sem a
autorização da polícia. Não deve, em circunstância alguma, conduzir se tiver ingerido bebidas alcoólicas,
já que nos EAU existe um regime de tolerância zero. Os cintos de segurança são obrigatórios. As
crianças com menos de 12 anos estão proibidas de viajar no assento da frente do automóvel. Para mais
informação poderá contactar a Arabian Automobile Association (+971 800 4900; +971 4 266 9989;
http://www.aaauae.com/).

Principais Empresas de Aluguer

Abu Dhabi
Avis

+971 2 621 8400

Budget

+971 2 633 4200

Thriffy

+971 2 6345 663

Dubai
Avis (Aeroporto)

+971 4 224 5219 (serviço 24h)

Avis (Main Office)

+971 4 295 7121

Europcar

+971 4 339 4433

Hertz

+971 4 282 4422

Sharjah
Avis (Aeroporto)

+971 2 621 8400

Avis (Main Office)

+971 6 5581 075

Ras al-Khaimah
Al Nakheel

+971 7 2288 183
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Ajman
Avis

+971 6 744 8616

Fujairah
Dubai Rent-a-Car / Europcar

+971 9 222 1318

Diamond Rent-a-Car

+971 9 224 1321

Autobahn

+971 9 223 2226

Avis

+971 9 2222 021

2.8. Alojamento
O alojamento nos EAU é de ótimo nível e muitas das cadeias mundiais de hotéis estão presentes no
mercado, especialmente no respeitante a hotéis de 4 e 5 estrelas nos principais emirados.

Informação Complementar
http://www.adnh.com/
http://www.dwtc.com/
http://www.visitdubai.com/ar-ae/
http://www.dubaicityguide.com/
http://www.dubai-hotels.org/
http://www.godubai.com/

2.9. Corrente Elétrica
A corrente elétrica é de 220 volts AC, 50 Hz.
É recomendável munir-se de um transformador portátil de corrente, bem como de adaptadores para as
fichas/tomadas elétricas. Ambos são fáceis de adquirir localmente, estando à venda na grande maioria
dos centros comerciais (em lojas da especialidade e em supermercados). Por vezes, poderá ser possível
requisitar os aparelhos nas receções dos hotéis.

2.10. Pesos e Medidas
Os EAU usam oficialmente o sistema métrico, contudo por vezes é possível encontrar o sistema
americano de pesos e medidas (polegadas, pés, milhas; libras e onças).
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3. Aspetos a Considerar no Destino
3.1. Línguas Utilizadas
Embora o árabe seja a língua oficial, o inglês é quase universalmente utilizado não só nas transações
comerciais, como noutras atividades diárias.

3.2. Segurança
Os EAU são um dos países mais seguros do mundo, com uma taxa de criminalidade baixa, existindo um
apertado controlo da segurança por parte das autoridades.

3.3. Cuidados Médicos
O país tem um serviço de saúde consolidado, que inclui uma sofisticada infraestrutura física de hospitais
bem equipados, clínicas especializadas e centros de cuidados primários. A maior parte das doenças
infeciosas, tais como a malária, sarampo e poliomielite, que outrora predominavam nos EAU, foram
erradicadas e os cuidados pré e pós-natais ombreiam com os dos países mais desenvolvidos do mundo.
De facto, as taxas de mortalidade infantil e materna decresceram extraordinariamente e, de acordo com
o Relatório de Desenvolvimento Humano Árabe (AHDR), os EAU são um dos países do Conselho de
Cooperação do Golfo (GCC) que conseguiram manter as taxas de mortalidade materna a níveis
considerados baixos, de acordo com as normas internacionais, essencialmente porque quase todos os
partos do país ocorrem em hospitais, sob supervisão médica direta. A taxa de mortalidade neonatal foi
reduzida para 5,54‰ e a taxa de mortalidade infantil para 7,7‰. As taxas de mortalidade materna estão
à volta dos 0,01 por cada 100 mil.

Em consequência deste elevado nível de cuidados de saúde, em todas as fases do sistema de saúde, a
esperança média estimada de vida à nascença, nos EAU, é de 77,29 anos, tendo atingido níveis
similares aos do mundo ocidental.

A pressão sobre os serviços de saúde nacionais com financiamento público, exercida pela procura de
uma população cada vez mais numerosa e a subida nos custos dos cuidados de saúde levaram o
Governo a introduzir planos de seguros de saúde para estimular o investimento no setor privado.

Abu Dhabi tem vindo a desenvolver a Cidade Médica Sheikh Khalifa (SKMC) como um centro médico de
excelência e classe mundial. As instalações aí estabelecidas incluem uma unidade de reconstrução e um
centro especializado em diabetes, operado conjuntamente com o Imperial College de Londres.

A Cidade dos Cuidados de Saúde do Dubai (DHCC) é também uma importante entidade no fornecimento
de cuidados de saúde e na investigação e ensino médicos, não só nos EAU, como também em toda a
região do Golfo.
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O nível de higiene alimentar e da água é extremamente elevado. A água da torneira é normalmente
produzida através da dessalinização, por isso é segura para beber, embora a maior parte das pessoas
opte pela água mineral engarrafada.

Os hospitais dos EAU oferecem alta qualidade de cuidados e procedimentos médicos.

Informação Complementar

Vacinas
Não são necessárias vacinas especiais. Contudo, é prudente verificar antecipadamente caso esteja a
viajar a partir de uma área de risco sanitário. A poliomielite está praticamente erradicada nos EAU, sendo
que a hepatite é muito rara e pode ser evitada tomando precauções.

Malária
Existem poucos mosquitos nas cidades e, como não se considera a malária um risco sanitário, é raro
serem prescritos comprimidos contra a doença ao viajar para os EAU. No entanto, se pernoitar perto das
montanhas ou for explorar wadis ou plantações de tamareiras à noite, deverá ter cuidados redobrados.
Use vestuário que o cubra e proteja, e aplique um repelente de insetos adequado, pois é sempre mais
seguro evitar as picadas.

Queimaduras solares e altas temperaturas
O sol pode ser fortíssimo ao longo de todo o ano. É essencial o uso de óculos escuros, chapéu e protetor
solar adequados, especialmente para as crianças. As queimaduras solares poderão ocorrer, mesmo que
esteja à sombra.
Devido às altas temperaturas, que podem chegar aos 50ºC, aconselha-se a hidratação constante e que
se evitem as horas de maior calor.

Seguro de saúde
Recomenda-se um seguro para assistência médica, em caso de deslocação a esse país.

Farmácias e medicamentos
A maior parte dos medicamentos podem ser facilmente comprados em farmácias e cada emirado tem,
pelo menos, uma farmácia de serviço 24 horas por dia (indicada na Internet e nos jornais).

No entanto, recomenda-se que viaje munido da devida prescrição médica sempre que esteja a ser
medicado, especialmente em casos de medicamentos como analgésicos, antibióticos, ansiolíticos ou
antidepressivos.
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Principais Clínicas e Hospitais Privados

Abu Dhabi
Ahalia Hospital

+971 2 6262 666

Al Noor Hospital

+971 2 626 5265

Al Salam Hospital

+971 2 742 777

Al Salama Hospital

+971 2 6711 220

Dar Al Shifaa Hospital

+971 2 443 5555

Delma Hospital

+971 2 8781 888

Mafraq Hospital

+971 2 5123 100

National Hospital

+971 2 711 000

National Medical Centre Hospital

+971 2 6711 000

New Medical Centre Hospital

+971 2 633 2255

Sheikh Khalifa Hospital

+971 2 633 1087

The Abu Dhabi Corniche Hospital

+971 2 6724 900

Al Ain
Al Ain Hospital (Al Jimi Medical Complex)

+971 3 7635 888

Al Hayatt Hospital

+971 3 7660 999

Al Tawan Hospital

+971 3 7677 444

Emirates International Hospital

+971 3 669 888

Dubai
Al Baraha Hospital

+971 4 271 0000

Al Maktoum Hospital

+971 4 222 1211

Al Wasl Hospital

+971 4 324 1111

Belhoul European Hospital

+971 4 345 7500

Iranian Hospital

+971 4 3440250

New Dubai Hospital

+971 4 271 4444

New Medical Centre Hospital

+971 4 2689 800

Rashid Hospital

+971 4 337 1111
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Sharjah
Al Dhaid Hospital

+971 6 8822 221

Al Qassimi Hospital

+971 6 5386 444

Al Zahra Private Hospital

+971 6 561 9999

Dibba Hospital

+971 9 244 6666

Kalba Hospital

+971 9 2777 011

Khorfakan Hospital

+971 9 2386 941

New Medical Centre Hospital

+971 6 553 6936

Zulekha Hospital

+971 6 565 8866

Ajman
Ajman Hospital

+971 6 7422 27

Al Zahra Hospital

+971 6 743 0656

Sheikh Khalifa Hospital

+971 6 7439 333

Ras al-Khaimah
Seif bin Ghubash Hospital

+971 7 2223 555

Shaam Hospital

+971 7 2666 465

Zahrawi Hospital

+971 7 2288 544

Fujairah
Al Fuhairah Medical Zone

+971 9 541 117

Dibba Hospital

+971 9 244 6666

Fujairah Hospital

+971 9 2242 999

3.4. Telecomunicações
O indicativo internacional para os EAU é +971 (ou 00971).
Existem duas empresas de telecomunicações: a Etisalat e a Du. No que respeita à rede fixa, as
chamadas dentro de cada emirado são gratuitas.

Os prefixos referentes às redes móveis são:
50 (e recentemente 56) – Etisalat
55 (e recentemente 52) – Du
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Ao ligar para telemóveis é necessário incluir o prefixo 050, 056, 055 ou 052 se estiver nos EAU, ou
+97150, +97156, +97155 ou +97152 se ligar do estrangeiro. Ao ligar para a rede fixa, os indicativos são
os seguintes:

Abu Dhabi

02

+9712

Al Ain

03

+9713

Dubai

04

+9714

Ajman, Sharjah e Umm al-Quwain

06

+9716

Ras al-Khaimah

07

+9717

Fujairah e Khor Fakkan

09

+9719

Recomenda-se a aquisição de um cartão SIM (a preços bastante razoáveis), para estadas superiores a
uma semana, evitando-se desta forma, o avultado pagamento do serviço de roaming.

Todos os hotéis oferecem serviços de fax. Podem também ser enviados faxes de estabelecimentos da
Etisalat, espalhados pelos emirados.
Os serviços GSM estão disponíveis em todos os EAU. O “Speak Easy” é um serviço móvel de GSM para
os visitantes. Contacte a Etisalat ou a Du para obter mais pormenores.

No respeitante à Internet, a Etisalat e a Du são também as empresas fornecedoras dos serviços de
acesso. A maioria dos hotéis oferece acesso à Internet, mas por vezes é necessário pagar uma taxa
simbólica. Muitos cafés, estabelecimentos ou centros comerciais oferecem também acesso sem fios à
Internet.
O código de terminação da Internet no país é “.ae”.

3.5. Telefones Úteis


999 – Polícia e Emergências



997 – Bombeiros



998 – Ambulâncias



991 – Emergências do serviço de água e eletricidade



800 22 220 – Município de Abu Dhabi



199 – Informações Etisalat



181 – Informações DU



450 520 – Guarda Costeira



216 6666 – Inquéritos sobre voos
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3.6. Restaurantes
Os Emirados Árabes Unidos, principalmente o Dubai, e em menor escala Abu Dhabi, possuem uma
excelente e diversificada oferta em termos de restauração.

As bebidas alcoólicas estão disponíveis apenas para consumo em determinados restaurantes, hotéis e
bares, sendo necessária uma licença especial (gratuita) para adquirir bebidas alcoólicas em algumas
lojas especiais, conquanto não se seja muçulmano.
Para os restaurantes, aconselha-se a consulta de websites da especialidade, nomeadamente o Zomato,
o da Time Out Abu Dhabi e o da Time Out Dubai.

Dubai
The Noodle House – Madinat Jumeirah
Tel.: +971 4 3666730
Cozinha: Asiática
Toscana – Madinat Jumeirah
Tel.: +971 4 3666730
Cozinha: Italiana
Segreto – Madinat Jumeirah
Tel.: +971 4 3666730
Cozinha: Italiana / mediterrânica
The Agency – Madinat Jumeirah
Tel.: +971 4 3666730
Cozinha: Internacional
Shoo Fee Ma Fee – Madinat Jumeirah
Tel.: +971 4 3666730
Cozinha: Marroquina
P Squared – Madinat Jumeirah
Tel.: +971 4 3666730
Cozinha: Marisco e peixe / internacional
Pisces – Madinat Jumeirah
Tel.: +971 4 3666730
Cozinha: Marisco e peixe
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JamBase – Madinat Jumeirah
Tel.: +971 4 3666730
Cozinha: Americana

Sammach Restaurant
Morada: Old Town Island, Downtown Burj Dubai
Tel.: +971 4 4267311

Casa Mia
Morada: Le Meridien Dubai, Airport Road, Al Garhoud
Tel.: +971 4 2225226

Glasshouse Mediterranean Brasserie
Morada: Hilton Dubai Creek, Banyas Rd
Tel.: +971 4 227 1111

Verre
Morada: Hilton Dubai Creek, Banyas Rd
Tel.: +971 4 212 7551

Abu Dhabi

Shamyat
Morada: Sheraton corniche, Salam Street
Tel.: +971 2 6712600

City Café
Morada: Al Maha Rotana Suites, Hamdan Street
Tel.: +971 2 6106666

India Palace: Spicy Food
Morada: Salam Street opposite ADNOC FOD HQ
Tel.: +971 2 644 8777
Prego’s
Morada: Beach Rotana Hotel
Tel.: +971 2 6443000

Al Fanar
Morada: Le Royal Meridien, Khalifa Street
Tel.: +971 2 6742020
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Sharjah

Al- Shami Al Jadeed
Morada: Al Bustan Hotel, Kuwaiti Street
Tel.: +971 6 5744401

La Sani
Morada: King Faisal Street
Tel.: +971 6 5730075

Sealand
Morada: Atrás do edifício UAE exchange centre, Rolla
Tel.: +971 6 5612020

Sharjah Dhow Restaurant
Morada: Ao lado do Marbella Resort, perto do Hotel Holiday Inn, Buheira Corniche Road
Tel.: +971 6 5730222

Al Ain
Arabesque – Intercontinental Hotel
Morada: Perto do City Centre
Tel.: +971 3 7686686

Flavours
Morada: Hilton Hotel
Tel.: +971 3 7686666

Abu Haleb
Morada: Hilton Road, perto do supermercado King’s
Tel.: +971 3 7644418

Fujairah

Fez
Morada: Al Gurfa Road, Hilton Fujairah
Tel.: +971 9 2222411

Taj Mahal Restaurant
Morada: Ao lado de Al Fujairah Jewellery
Tel.: +971 9 2225226
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New Damascus Sweets & Restaurant
Morada: Al Gurfa
Tel.: +971 9 2222281

Ajman

Falcon Restaurant
Morada: Ajman Marina Club
Tel.: +971 6 7423344

Ras al-Khaimah

Oasis Restaurant
Morada: Ras Al Khaimah Hotel
Tel.: +971 7 236 2999

3.7. Lugares para Visitar e Serviços Disponíveis
Embora grande parte da superfície seja desértica, há várias paisagens impressionantes por descobrir,
desde as grandes dunas de areia arrastadas pelos ventos, aos luxuriantes oásis nos desertos, passando
pelas montanhas rochosas até às grandiosas planícies que as cercam.

As férias nos EAU tornaram-se nos últimos anos cada vez mais populares, à medida que os turistas vão
descobrindo as instalações e serviços luxuosos à sua disposição. Conscientes da finitude do petróleo
como elemento natural, o Governo dos Emirados Árabes Unidos, de forma perspicaz e consciente,
desenvolveu o setor do turismo consubstanciado na construção civil e num feroz marketing publicitário.
Assim, o turismo é, em regra geral, exclusivo e, por isso, caro, de luxo e de resort.

Pelas suas características geomorfológicas e climatéricas, a oferta não é muito variada, sendo que gira
em torno de massivos empreendimentos hoteleiros, sendo os casos mais flagrantes o Atlantis Hotel, o
Burj Al Arab, a Palm ou o projetado The World (um arquipélago artificial em forma de mapa-múndi),
todos no Dubai e os complexos de Yas Island ou Saadiyat Island em Abu Dhabi. Para além destes, uma
série de parques aquáticos povoam o território dos EAU.

Em crescimento está também o turismo mais económico, com o surgimento de companhias aéreas lowcost no Médio Oriente, diversificando a oferta na tentativa de atrair faixas etárias mais jovens e distintas.
O turismo ligado às compras está também em franco crescimento, devido à cada vez maior oferta de
gigantescos centros comerciais com as principais marcas internacionais, nomeadamente as de luxo.

Também forte começa a ser o turismo de saúde, principalmente de cidadãos da região do Médio Oriente.
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Todos os emirados possuem singularidades próprias, mas o denominador comum é o sol, as altas
temperaturas, as águas mornas e a hospitalidade característica dos povos árabes. Assim sendo,
destacamos em cada emirado os seguintes locais merecedores de visita.

Abu Dhabi

Abu Dhabi é o maior e o mais rico de todos os sete emirados (maior produtor de petróleo do país) com
uma área de 67 340 quilómetros quadrados, equivalente a 86,7% da área total do país, excluindo as
ilhas. Tem um litoral que se estende por mais de 400 quilómetros e é dividido, para propósitos
administrativos, em três regiões principais.

Na costa oeste do país encontra-se a capital, Abu Dhabi. É um emirado em expansão, que nos últimos
anos se tem desenvolvido bastante, com investimentos planeados de várias centenas de milhões de
dólares, incluindo hotéis de luxo e um novo aeroporto com capacidade para receber até 20 milhões de
passageiros por ano. Abu Dhabi vai criando novas dinâmicas e pode surpreender qualquer visitante pela
mistura da sua modernidade com os refúgios de uma cultura milenar.

Entre os lugares de interesse que destacamos, está a Fundação Cultural, que funciona como biblioteca.
Com frequência oferece exposições de arte e história local. Uma das construções mais antigas da cidade
é o Palácio Al-Hosn decorado com magníficos painéis de azulejaria portuguesa. Originariamente
construído como forte, é hoje utilizado como fundação cultural e centro de documentação. A caminho do
aeroporto encontra-se o Centro Feminino de Artesanato, onde é possível adquirir uma grande variedade
de artigos elaborados artesanalmente. Um local a não perder, é o famoso Hotel Emirates Palace, dada a
sua grandiosidade e magnificência. Outro, é a magnífica Grande Mesquita Zayed, imponente estrutura
religiosa.

Abu Dhabi organiza um Grande Prémio de Fórmula 1 desde 2009, com a introdução do Circuito
Internacional de Yas Island, ilha com interessantes construções modernas incluindo um gigantesco
parque de diversões: o Ferrari World.

O desenvolvimento de Abu Dhabi é contínuo, estando atualmente em construção grandes projetos no
âmbito do Abu Dhabi Economic Vision 2030, como os da Reem Island e Al Maryah Island, ambas de
foco comercial e residencial, e o da Saadiyat Island, de foco cultural e universitário. De destacar também
a Masdar City, única cidade totalmente ecológica do mundo e que emite 0% de carbono e que tem
atraído vários investigadores e empresas na área das energias renováveis.
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Dubai

Dubai é o emirado mais populoso dos EAU, com aproximadamente 2,2 milhões habitantes. Localizado
ao longo da costa sul do Golfo Pérsico, é conhecido mundialmente pela sua extrema modernidade,
futurismo, enormes arranha-céus, largas avenidas e arrojada arquitetura urbana. Este que é o principal
centro financeiro e de negócios do Golfo, é considerado, por muitos, um dos locais mais modernos e
surpreendentes do mundo. Não existe espaço para a inércia neste emirado frenético, de atividade e
dinâmica constantes.

O Museu do Dubai, situado numa antiga fortaleza do século XVIII, julga-se ser a construção mais antiga
da cidade. Exposições de vestes tradicionais, joalharia e remanescentes clássicos de grande interesse
arqueológico podem ser encontrados neste espaço.

Este emirado é pois conhecido em todo o mundo pelos seus projetos megalómanos e inovadores na
área da construção. Dos mais importantes, destacam-se o Burj Khalifa (o edifício mais alto do mundo,
com cerca de 800 metros) vizinho do Dubai Mall (maior centro comercial do mundo), o Ski Dubai (maior
pista de neve artificial do mundo) localizado no Emirates Mall, as Emirates Towers pela sua beleza
arquitetónica, e o hotel Burj Al Arab pelo seu design inovador e o esplendoroso Hotel Atlantis que se
ergue numa das extremidades da Palm Jumeirah, uma ilha artificial em forma de palmeira.

A Madinat Jumeirah é uma zona a não perder, junto ao hotel Burj Al Arab, o local ideal para conviver
com amigos, jantar, degustar gastronomia de várias origens asiáticas e europeias e admirar todo o
requinte árabe. Em fase de construção está o The World (arquipélago artificial em forma de mapamúndi), uma outra ilha artificial em forma de palmeira, bem como uma miríade de outros projetos
megalómanos.

A cidade apresenta, igualmente, uma série de atividades que poderá realizar, tais como: desportos
aquáticos, corridas de camelos, golfe, bus tours e safaris no deserto.

Destaca-se também a futura organização da Expo 2020, que terá lugar na cidade, e que se espera que
irá atrair mais de 25 milhões de visitantes.

Sharjah

É o emirado mais apelativo a nível cultural. É o terceiro emirado mais importante do país em extensão e
o único com costas tanto no Golfo Pérsico como no Golfo de Omã. Estende-se por 16 km da costa do
Golfo Pérsico e mais de 80 km para o interior. Tem uma população de mais de 891 000 habitantes. O
emirado de Sharjah compreende a cidade de Sharjah (a capital do emirado), e outras pequenas vilas e
enclaves, como Kalba, Dibba Al-Hisn e Khor Fakkan. Entre os lugares mais interessantes a visitar em
Sharjah destacamos a Praça Real, que é utilizada como parque público, o velho mercado, que está entre
os melhores do país e onde é muito provável que venha a encontrar objetos curiosos e inimagináveis.
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Para os amantes de tapetes persas, o mercado central será o local ideal, mas também um paraíso
arquitetónico. Perto deste mercado está a mesquita do Rei Faisal, uma das maiores dos Emirados
Árabes Unidos.

Ajman

Ajman é o mais pequeno emirado membro dos EAU, com uma área aproximada de 260 km². A sua
capital é a cidade de Ajman. Localizado ao longo do Golfo Pérsico e com uma população, de
aproximadamente 235 000 habitantes, o mais cativante neste emirado acaba por ser o forte construído
no século XVIII, que guarda manuscritos, armas, e restos arqueológicos extremamente interessantes. Os
mercados que se estendem ao longo da costa são também um ponto a visitar. Poderá encontrar
numerosos mercados de frutas, peixes, verduras, carnes, etc..

Umm al-Quwain

Umm Al Quwain não é uma metrópole agitada, mas oferece uma impressionante variedade de atividades
desportivas. As suas águas são mais cristalinas do que as do Dubai e de Sharjah. É comum encontrar
neste emirado observadores de pássaros, na esperança de avistarem uma das raras espécies árabes.

Para os apaixonados por aventura, o Emirates Car & Motorcycle Racing Club oferece pistas para
corridas de carros e motas.

O Umm Al Quwain Aeroclub é outra atração. Aqui é possível fazer skydiving desde o nascer até ao pôr
do sol, diariamente. Este remoto lugar em nada é semelhante aos anteriores, sendo mais pacato e
sereno.

Entre os lugares mais interessantes assinalamos o forte e a mesquita, assim como algumas torres de
água em redor da cidade.

Ras al-Khaimah
Ras al-Khaimah, que em árabe significa "na parte superior da tenda”, é o quarto maior emirado do país e
também o que se localiza mais a norte. Ras al-Khaimah faz fronteira com Omã e é visto como o mais
formoso e o mais fértil dos sete emirados. A zona da Cidade Antiga é definitivamente um local a visitar
pela sua história envolta num ambiente mareante de costa, com uma zona comercial, um pitoresco porto,
um museu e uma antiga fortaleza do século XVIII, que guarda joalharia árabe de prata, importantes
restos arqueológicos, conchas marinhas, etc..
Em Shimal, uma pequena localidade ao norte de Ras al-Khaimah, poderá admirar as ruínas do Palácio
da Rainha de Sabá.
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Fujairah

As areias douradas e os corais de recife da costa de Fujairah fazem desta praia um território ideal para
férias. Com as montanhas Hajar em paralelo à orla, de Al Ain até Ras al-Kaimah, Fujairah sempre foi
isolada do restante do país. A primeira estrada transitável em toda a sua extensão só foi inaugurada em
1975.

Apesar das novas lojas com vários andares que surgem pela via principal, a cidade é basicamente um
enorme mercado que parece viver num fuso horário diferente do resto do país.

Fujairah é também o segundo porto de reabastecimento mais movimentado do mundo, onde é comum
ver centenas de navios alinhados pela costa. Além da pesca desportiva e da variedade de desportos
aquáticos oferecidos, Fujairah é um lugar único para observar aves que voam em direção a África e Ásia.
Uma das zonas mais fascinantes neste emirado é a Cidade Antiga onde se encontra um forte antigo com
mais de 300 anos que domina as ruínas da cidade. Nas suas imediações, o Museu de Fujairah oferece
ao visitante uma riqueza etnográfica e arquitetónica impressionante, para além de um lugar digno de
admiração, os brilhantes Jardins Aim Al-Madabb.

4. Recomendações para Negociar com o Mercado
Os EAU são uma sociedade altamente cosmopolita, com uma população diversificada, bom nível
académico e conhecedora dos métodos e meios de conduzir negócios a nível mundial. Contudo, existem
alguns pormenores que os principiantes no ambiente comercial árabe devem ter em mente.

Apesar de ser um país altamente moderno, as normas da sociedade e cultura regem-se pelos valores da
religião predominante, o Islão. Nos EAU, mais do que em qualquer outro lado, os negócios são
conduzidos com base nas relações pessoais e na confiança mútua.

As boas maneiras e a cortesia são atributos apreciados. É importante usar o título correto com as
pessoas com quem se fazem negócios. Os cumprimentos são feitos com um aperto de mão, contudo, no
caso do cumprimento a mulheres, é recomendável esperar que seja esta a estender a mão, caso
contrário um acenar com a cabeça de reconhecimento é suficiente. É importante ser pontual, contudo
não é expectável que os interlocutores árabes cheguem a horas. É comum nas primeiras abordagens
entregar-se um pequeno presente. Nas reuniões, a hospitalidade é muito importante para os árabes,
pelo que é recomendável não se recusar as ofertas de comida e bebida. Não se incomode se a sua
reunião for interrompida por outros convidados ou por conversas telefónicas.
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O valor da família é algo muito importante, por isso, como forma de respeito e cumprimento, é usual
perguntar-se pelo estado da família, quantos filhos(as) se tem, como está a saúde, entre outros. Este
aspeto transcende para a área dos negócios, onde a confiança mútua é um ponto fulcral para se fazer
negócios. Desta forma, é importante, desde o início, trabalhar-se para criar uma relação de confiança
com os interlocutores.

A hospitalidade é um modo de vida no mundo árabe e os negócios são frequentemente conduzidos no
decurso de um almoço ou jantar – quase certamente num hotel ou restaurante. É também considerado
educado retribuir o convite.

Os cartões de negócios devem estar em árabe e inglês, sendo cada face do cartão aproveitada para
esse propósito.

Tradicionalmente as mulheres sempre tiverem um papel importante na sociedade emirati e é comum
encontrar mulheres em cargos de gestão. É de ressalvar a necessidade de ter em atenção as questões
culturais, por exemplo, cumprimentar somente se a mulher estender a mão, não olhar fixamente nos
olhos, e deixar passar as mulheres em primeiro lugar.

Em negócios, o vestuário padrão encontra-se na forma de vestir ocidental (fato e gravata) e tradicional
emirati (kandura e abaya). O visitante não se deve surpreender quando ao negociar com emiratis estes
estejam vestidos com os trajes tradicionais, devendo, contudo, apresentar-se de fato e gravata. Apesar
de um clima quente, todos os edifícios são climatizados e o visitante poderá sentir frio em alguns. As
mulheres devem vestir-se com mais modéstia e respeitar os locais sagrados que exigem que tenham a
cabeça coberta.

As câmaras de comércio de cada emirado são fontes preciosas de informação e ajuda para qualquer
pessoa que tencione fazer negócios no país: mantêm bases de dados de investimento, emitem e
autenticam licenças e outra documentação, arbitram disputas e proporcionam facilidades de negócios,
tais como salas de reuniões e/ou conferências com tradução simultânea. A maioria destas informações
pode ser obtida via Internet.

5. Principais Feiras
Principais Feiras

AgraME 2016
http://www.agramiddleeast.com
Local: Dubai International Convention & Exhibition Centre
Data: 13 a 15 de março de 2016
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VetME 2016
http://www.agramiddleeast.com/en/vetmiddleeast/SiteRoot/
Local: Dubai International Convention & Exhibition Centre
Data: 13 a 15 de março de 2016

Middle East Coatings Show 2016
http://www.coatings-group.com/show/mecs/dubai/
Local: Dubai International Convention & Exhibition Centre
Data: 14 a 16 de março de 2016

Dubai International Horse Fair 2016
http://www.dihf.ae
Local: Dubai International Convention & Exhibition Centre
Data: 17 a 19 de março de 2016

Arab Lab 2016
http://www.arablab.com
Local: Dubai International Convention & Exhibition Centre
Data: 20 a 23 de março de 2016

Annual Investment Meeting 2016
http://www.aimcongress.com/en/
Local: Dubai International Convention & Exhibition Centre
Data: 11 a 13 de abril de 2016

Arabian Travel Market 2016
http://www.arabiantravelmarket.com
Local: Dubai International Convention & Exhibition Centre
Data: 25 a 28 de abril de 2016

Beautyworld Middle East 2016
http://www.beautyworldme.com
Local: Dubai International Convention & Exhibition Centre
Data: 15 a 17 de maio de 2016

Offshore Arabia 2016
http://offshorearabia.ae
Local: Dubai International Convention & Exhibition Centre
Data: 17 a 18 de maio de 2016
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INDEX 2016
https://www.indexexhibition.com
Local: Dubai World Trade Centre
Data: 23 a 26 de maio de 2016

Seatrade Maritime Middle East 2016
http://www.seatrade-middleeast.com
Local: Dubai International Convention & Exhibition Centre
Data: 31 de outubro a 2 de novembro de 2016

Arab Health 2017
http://www.arabhealthonline.com
Local: Dubai International Convention & Exhibition Centre
Data: 30 de janeiro a 2 de fevereiro de 2017

Medlab Middle East 2017
http://www.medlabme.com
Local: Dubai International Convention & Exhibition Centre
Data: 6 a 9 de fevereiro de 2017

Solar Middle East 2017
http://www.solarmiddleeast.ae
Local: Dubai International Convention & Exhibition Centre
Data: 14 a 16 de fevereiro de 2017

Gulfood
http://www.gulfood.com
Local: Dubai World Trade Centre
Data: 26 de fevereiro a 2 de março de 2017

Middle East Rail 2017
http://www.terrapinn.com/exhibition/middle-east-rail/index.stm
Local: Dubai International Convention & Exhibition Centre
Data: 7 a 8 de março de 2017
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Centros de Exposição
Como polo para as regiões do Médio Oriente e Ásia do Sul, os EAU tornaram-se num destino de eleição
para reuniões de negócios internacionais, viagens de incentivo, convenções, feiras comerciais, eventos e
exposições. Seguindo esta tendência, todos os emirados estão a expandir a oferta turística, antevendo,
de igual forma, a afluência de pessoas que a Expo 2020 trará ao país. Os Emirados Árabes Unidos têm
enormes centros de exposições especialmente construídos e hotéis de luxo dotados de equipamentos
sofisticados para a realização de conferências. Se adicionarmos a tudo isto uma sólida infraestrutura, um
ambiente seguro e oportunidades de lazer diversificadas, ficam claras as razões pelas quais o país atrai
importantes eventos globais.

Informação complementar: Centros de Exposição
Abaixo pode consultar os vários centros de exposição no país:

Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC)
P.O. Box: 6844
Tel.: +971 2 491400 | Fax: +971 2 491550
E-mail: adiecntr@emirates.net.ae

Dubai World Trade Centre
P.O. Box: 9292
Tel.: +971 4 3321000 | Fax: +971 4 3064033
Website: http://www.dwtc.com
Centro de Exposições de Ra’s al-Khaimah
P.O. Box: 2444
E-mail: rakexpo@emirates.net.ae (general enquiry)
sales@rakexpo.com (sales enquiry) | Website: www.rakexpo.ae

Centro de Exposições de Sharjah
P.O. Box: 3222
Tel.: +971 6 5551888 | Fax: +971 6 5552888
E-mail: expocs@emirates.net.ae | Website: www.expo-centre.ae

Centro de Exposições de Fujairah
P.O. Box: 1550
Tel.: +971 9 2231212 | Fax: +971 9 2231616
E-mail: fujexpo@eim.ae
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6. Endereços Úteis
IMPRENSA
Gulf News
www.gulfnews.com

7 Days
http://7days.ae

The National
www.thenational.ae

Gulf Business
www.gulfbusiness.com

Emirates Business 24/7
http://www.emirates247.com/

Al Khaleej
www.alkhaleej.ae

REVISTAS
Time Out Dubai

Time Out Abu Dhabi

http://www.timeoutdubai.com

http://www.timeoutabudhabi.com

What’s On

Commercial Interior Design

http://whatson.ae

http://www.designmena.com

Construction Week

Digital Studio

http://www.constructionweekonline.com

http://www.digitalproductionme.com

Arabian Business

Arabian Computer News

http://www.arabianbusiness.com

http://www.itp.net

Arabian Travel News

Caterer Middle East

http://www.arabiantravelnews.com

http://www.hoteliermiddleeast.com
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TURISMO
National Council of Tourism & Antiquities

National Corporation for Tourism and Hotels

http://www.uaetourism.ae

http://www.ncth.com

Abu Dhabi

Dubai

http://tcaabudhabi.ae

www.dubaitourism.ae

www.visitabudhabi.ae

www.godubai.com
www.dubai.com

Sharjah

Ajman

http://sharjahmydestination.ae

http://www.ajmantourism.ae

Ras al-Khaimah

Fujairah

http://www.rasalkhaimahtourism.com

http://www.fujairahtourism.ae

CÂMARAS DE COMÉRCIO
Abu Dhabi

Dubai

http://www.abudhabichamber.ae

http://www.dubaichamber.com

Sharjah

Ajman

www.sharjah.gov.ae

http://www.ajmanchamber.ae

Umm Al Quwain

Ras al-Khaimah

http://www.uaqcci.ae

http://www.rakchamber.ae

Fujairah
http://www.fujcci.ae

LEGISLAÇÃO/RECOMENDAÇÕES
www.gulf-law.com
www.zu.ac.ae
www.economy.ae
www.uaeinteract.com

32

aicep Portugal Global
Emirados Árabes Unidos - Guia Prático de Acesso ao Mercado (março 2016)

INFORMAÇÃO GERAL E ECONÓMICA
Governo dos EAU

Agência do Ambiente – Abu Dhabi

http://government.ae/en

www.ead.ae

Mercado de Valores de Abu Dhabi

Conselho Nacional Federal

http://www.adx.ae

www.almajles.gov.ae

Aviação Civil dos EAU

Direção Ger. da Polícia de Abu Dhabi

https://www.gcaa.gov.ae

www.adpolice.gov.ae

Dep. das Alfândegas de Abu Dhabi

Direção Ger. da Defesa Civil

www.auhcustoms.gov.ae

www.gdocd.gov.ae

Departamento de Desenvolvimento

Aviação Civil de Abu Dhabi

Económico do Dubai

www.gcaa.ae

http://www.dubaided.gov.ae
Zona Franca de Hamriyah
Autoridade de Desenvolvimento e

http://www.hfza.ae

Investimento do Dubai
http://www.icd.gov.ae

Zona Franca de Jebel Ali
http://www.jafza.ae

Conselho de Desenvolvimento do Dubai
http://www.dec.org.ae

Conselho Nacional dos Media
http://nmc.gov.ae/en/pages/default.aspx

Portos e Alfândegas do Dubai
http://www.dubaicustoms.gov.ae

Portos de Abu Dhabi
http://www.adports.ae

Polícia de Trânsito do Dubai
http://www.dubaipolice.gov.ae

Aeroporto de Ras al-Khaimah
http://www.rakairport.com

Companhia de Água e Eletricidade do Dubai
www.dewa.gov.ae

Zona Franca de Ras al-Khaimah
www.rakiftz.com

Autoridade de Identificação dos Emirados
www.eida.gov.ae

Município de Ras al-Khaimah
www.rakmunicipality.com

Agência Noticiosa dos Emirados
www.wam.ae

Sharjah Airport International Free Zone
www.saif-zone.com

33

aicep Portugal Global
Emirados Árabes Unidos - Guia Prático de Acesso ao Mercado (março 2016)

Dep. das Alfândegas de Sharjah

Fundação Zayed

www.sharjahcustoms.gov.ae

www.zayed.org.ae

Aeroporto Internacional de Sharjah

Universidades dos EAU

www.shj-airport.gov.ae

www.uaeu.ac.ae

Polícia de Sharjah

Universidade Zayed

www.shjpolice.gov.ae

www.zu.ac.ae

Instituição de Auditoria Estatal dos EAU

Páginas Amarelas

www.saiuae.gov.ae

http://www.yellowpages.ae
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Contacto AICEP nos Emirados Árabes Unidos
Morada
Embaixada de Portugal em Abu Dhabi
Marina Park Office Compound, Villa A42
P.O.Box 114587
Abu Dhabi
United Arab Emirates

Contactos Telefónicos
Telefone: +971 2 6505 541
Fax: +971 2 6505 532

Diretor
Eng. Manuel Couto Miranda
E-mail: manuel.miranda@portugalglobal.pt
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