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1. Sumário Executivo 
O presente documento está inserido no âmbito do projecto Portugal Foods Hubs e versa sobre o estudo 

do sector agroalimentar nos Emirados Árabes Unidos (EAU). Ao longo do documento será feita uma 

descrição macroeconómica do mercado dos Emirados Árabes Unidos e uma descrição do sector 

agroalimentar e dos principais hábitos de consumo do país.  

2. Caracterização Macroeconómica 
Os Emirados Árabes Unidos, federação de sete emirados 

situados a sudeste da Península Arábica, no Golfo Pérsico, 

assumem-se como a segunda maior economia dos  países 

que integram o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), 

ao apresentarem uma área de cerca de 83 600 km2 e com 

uma população a ascender os 9,5 milhões de habitantes, 

segundo dados de 2015 evidenciados pelo ICEX. 

De acordo com a mesma fonte, o Árabe revela-se a língua 

oficial dos EAU, sendo, contudo, o inglês uma língua 

amplamente utilizada. Ainda, Dubai e Abu Dhabi, capital 

dos EAU, caracterizam-se por serem economias 

dinâmicas e em permanente desenvolvimento.  

 

 

Salienta-se a posição estratégica dos 

EAU relativamente à Ásia e à Europa que, 

segundo dados do ICEX, se assumem como 

o principal centro comercial, logístico, de 

transporte e financeiro da região. 

 

 

 

Área:  83 600 km2 

População:  9,5 milhões de habitantes 

Densidade populacional:  113 hab/km2 

Capital:  Abu Dhabi 

Religião:  maioritariamente muçulmana  

Língua of icial:  Árabe 

Unidade monetária:  Dirham dos EAU 

(AED) (indexado ao dólar dos EUA (USD)) 1 

EUR = 4,0968 AED (Banco de Portugal, final de 

maio 2016) 

Risco do País:  Risco geral - BB (AAA = risco 

menor; D = risco maior) - EIU Risco Político - BB 

Risco de Estrutura Económica - B  

Risco de crédito:  2 (1 = risco menor; 7 = 

risco maior) - COSEC, junho 2016 

Dados fornecidos pela AICEP ficha de mercado 

dos EAU, junho de 2016 
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Atualmente os EAU revelam-se uma 

economia aberta, em termos de 

comércio e investimento, com um 

elevado PIB per capita. De 

salientar, o contributo da forte 

estabilidade macroeconómica e 

da elevada qualidade das 

infraestruturas que facilitam a 

existência de uma base sólida, 

condição essencial para que os 

EAU se revelem mais 

diversificados face às outras 

economias pertencentes ao CCG.  

 

Histórico de acelerados crescimentos económicos 

Do exposto, verificou-se então que esta economia sofreu um rápido e amplo desenvolvimento económico 

e social, atingindo em 1993-2002 e 2003-2006, taxas de crescimento superiores às das economias 

avançadas, (EAU - média de 4,9% e 8,3%, respetivamente; economias avançadas - 2,8% nos dois 

períodos considerados).  

De notar que em 2009 os EAU sofreram uma contração da economia devido à crise financeira mundial, 

tendência que se alterou novamente em 2010, e que se manteve ao longo dos anos seguintes, 

registando em 2015, uma taxa de crescimento de 3,4% do PIB. Neste recente contexto de crise financeira 

mundial,  as autoridades locais iniciaram um plano de diversificação da economia dos EAU, uma vez 

observado um desenvolvimento mais lento que o esperado. Nesta perspetiva, e como resultado deste 

procedimento, o setor dos serviços, incluindo entre outros o financeiro e o turístico, permitiram tornar o 

Dubai um ponto privilegiado de acolhimento de multinacionais bem como a principal porta de entrada no 

Golfo e do Médio Oriente.  

De destacar, que este processo de diversificação permitiu também reduzir, em cerca de 25%, o peso da 

produção do petróleo e do gás no PIB. Importa mencionar que, em 2015, estimou-se um peso dos 

serviços no PIB de cerca de 52,3%, da indústria de 46,9% e o setor agrícola representou 0,8%. No 

atinente à dívida pública e à divida externa, verificou-se um aumento do seu peso relativamente ao 

PIB, a partir de 2013, sendo expectável uma diminuição a partir de 2016. No que respeita ao saldo da 

balança corrente, apesar do considerável aumento verificado entre 2010 e 2012 (2,5% para 21,3%, em 

percentagem do PIB), diminuiu nos três anos seguintes. 

Investimento Directo Estrangeiro  

Segundo dados da UNCTAD - 

Conferência das Nações Unidas 

sobre Comércio e 

Desenvolvimento, entre 2010 e 

2014, esta economia apresentou valores mais significativos enquanto recetora de investimento direto 

Dados 2015 2016 2018 

População (milhões) 9,5 9,6 9,9 

PIB a preços de mercado (109 USD) 370,2 324,3 440,6 

PIB per capita (USD) 38 880e 36 760 44 390 

Crescimento real do PIB (var.%) 3,4 1,2 4,0 

Taxa de inflação (média em %) 4,1 3,6 4,9 

Dívida Pública (% do PIB) 51,3 61,9 54,1 

Saldo da Balança Corrente (%do 

PIB) 
5,8 -2,0 2,5 

Dívida externa (% do PIB) 55,2e 63,4 55,8 

Taxa de câmbio (média, 

1EUR=XAED) 
4,08 4,02 4,08 

Quadro 1: Dados Macroeconómicos EAU; Fonte AICEP 

Dados (106  USD) 2010 2012 2014 

Investimento do exterior nos EAU 5 500,3 9 601,9 10 065,8 

Investimento dos EAU no exterior 2 015,0 2 536,0 3 071,8 

Quadro 2: Investimento Directo Estrangeiro; Fonte AICEP 
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estrangeiro do que como emissora, ocupando o 25º lugar como recetor de investimento direto do exterior 

(IDE) a nível mundial em 2014 e no 40º lugar no mesmo ano, no ranking de mercados emissores de 

investimento direto no exterior. Ainda, o investimento direto do exterior para os EAU correspondeu a 

0,8% do total mundial em 2014, enquanto que o investimento do país no estrangeiro foi de 0,2%.  

Salientam-se algumas expectativas para esta economia, segundo o Economist Intelligence Unit:  

 

 

 

 

 

 

 

Comércio Internacional –  Balança comercial  

No que concerne ao comércio internacional, os EAU 

posicionavam-se em 2015 no 20º lugar ao nível das 

exportações e no 19º lugar nas importações, no 

ranking a nível mundial, evidenciando uma 

balança comercial superavitária. Segundo a 

mesma fonte, o crescimento médio anual das exportações entre 2011 e 2015 foi de 3,0%. No que 

respeita às importações, estas revelaram um crescimento médio entre 2011 e 2015 de cerca de 5,8% 

ao ano. De relevar, que as exportações e importações representaram, em conjunto, 155,9% do PIB em 

2015, sendo que 65,9% correspondem às importações. 

No que se refere aos principais clientes, Taiwan 

apresenta-se o principal importador dos EAU. 

De salientar, que os cinco principais mercados 

clientes, Taiwan, Irão, Arábia Saudita, Iraque e 

Índia representaram cerca de 39% das 

exportações dos EAU em 2014. Interessante 

mencionar o facto de Taiwan manter 

constantemente a primeira posição de 2012 a 2014. Verifica-se, ainda, que em 2014 a Europa  encontra-

se nas vinte primeiras posições como cliente 

dos EAU, destacando-se a Suíça (7º cliente, 

com um peso de 1,5% do valor global das 

exportações) e a Bélgica (10º cliente, com 

um peso de 1,3%). 

Ao nível dos principais fornecedores, 

salienta-se a posição cimeira da China, país 

que mantém essa posição entre 2012 e 2014. Seguem-se os Estados Unidos da América , a Índia, a 

Dados (109) 2012 2014 2015 

Exportação  359,7 367,5 333,3 

Importação  2180 230,0 243,9 

Saldo 141,7 127,7 89,4 

Quadro 3: Importações e Exportações; Fonte AICEP 

QUOTA (%) 

MERCADO 
2012 2013 2014 

Taiwan 27,8 27,9 23,6 

Índia  6,7 5,0 3,4 

Iraque  2,7 2,6 3,5 

Portugal 0,01 0,01 0,01 

Quadro 4: Mercados Clientes dos EAU; Fonte AICEP 

QUOTA (%) 

MERCADO 
2012 2013 2014 

China 12,2 12,3 15,1 

Estados Unidos da América  9,0 8,5 8,0 

Alemanha 4,6 4,3 4,7 

Portugal 0,10 0,08 0,09 

Quadro 5: Mercados Fornecedores – EAU; Fonte AICEP 

 Redução do preço do petróleo nos mercados internacionais – impacto negativo do 
crescimento real do PIB - estagnação da produção de petróleo, das receitas fiscais, da liquidez 
bancária, da confiança empresarial, podendo também afetar o investimento; 

 Crescimento real do PIB para 2018; 
 Saldo da balança corrente - défice de 2,0% do PIB em 2016; alteração em 2018 com 2,7% 

do PIB; 
 Aumento significativo da inflação media; 
 Redução para 2018 do défice do setor público, iniciado em 2015; 
 Entrada em vigor do IVA nos EAU prevista para 2018; 
 Estratégia para os próximos anos - diversificação da economia e criação de mais 

oportunidades para os nacionais melhorando, para isso, o sector da educação e 
proporcionando um aumento do emprego no setor privado. 
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Alemanha e o Japão, apresentando no seu conjunto, cerca de 40% do total dos produtos importados pelos 

EAU em 2014. Num âmbito europeu, destacam-se, para além da Alemanha, o Reino Unido (7º fornecedor, 

com um peso de 3,1% no valor total das importações), a Suíça (9º fornecedor, com um peso de 2,6%) e a 

Itália (10º fornecedor, com um peso de 2,5).  

Importa referenciar o facto de Portugal revelar uma reduzida expressão no comércio externo dos 

EAU, ocupando o 107º lugar como cliente em 2014, e o 73º  como fornecedor. 

No concerne à estrutura 

das exportações, os 

combustíveis e óleos 

minerais apresentam-se 

como a categoria com 

maior expressão a este 

nível. As cinco categorias 

dos principais produtos 

transacionados 

representaram em 2014 

cerca de 57% das 

exportações. No que 

respeita às importações, 

as pérolas, pedras e 

metais preciosos ocupam a primeira posição com 18,1% do valor global. De ressaltar, que a categoria 

de produtos mencionados na tabela, representaram, em conjunto, cerca de 55% das importações dos EAU. 

Relações Económicas com Portugal –  Comércio de bens e serviços  

No âmbito das relações 

económicas dos EAU com 

Portugal, verifica-se uma 

reduzida expressão no 

comércio de bens e serviços. 

O crescimento médio anual das 

exportações de Portugal para 

os EAU, no período 

considerado, foi de 20,7%. Enquanto fornecedor, os EAU registaram uma quota de 0,16% do valor total 

das importações portuguesas, em 2015, com uma taxa média de crescimento anual de 2011 a 2015 de 

19,0%.  

Os EAU apresentam maior relevância como cliente do que como fornecedor de bens. Em 2015, 

encontravam-se na 31ª posição, no ranking dos clientes de Portugal e foram o 86º fornecedor de 

Portugal em 2015, ao nível das importações.    

EXPORTAÇÕES/setor % IMPORTAÇÕES/setor % 

Combustíveis e Óleos 

Minerais 
28,4 

Pérolas, pedras e metais 

preciosos,etc 
18,1 

Pérolas, pedras e metais 

preciosos,etc 
10,5 

Máquinas e equipamentos 

elétricos 
14,0 

Máquinas e equipamentos 

eléctricos 
8,1 

Máquinas e equipamentos 

mecânicos 
11,9 

Máquinas e equipamentos 

mecânicos 
5,5 

Veículos automóveis e outros 

veículos terrestres, suas partes e 

acessórios 

7,9 

Veículos automóveis e outros 

veículos terrestres, suas 

partes e acessórios 

4,0 Combustíveis e Óleos Minerais 3,0 

Quadro 6: Importações/Exportações por sector, ano 2014; Fonte AICEP 

Quota dos EAU no comércio Internacional 

português de Bens e Serviços 

2013 2014 2015 

EAU como cliente de Portugal % export. 0,23 0,25 0,36 

EAU como fornecedor de Portugal % import. 0,19 0,18 0,16 

Quadro 7: EAU como cliente e fornecedor de Portugal; Fonte AICEP 
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Entre 2011 e 2015, o crescimento médio anual das 

exportações ascende a 18%. Relativamente às 

importações, observaram-se reduções no ano de 

2012 e 2014 (respetivamente, de -66,6% e -69,0%) e 

acréscimos em 2013 (+115,9%) e em 2015 (+35,6%). 

De notar, que o saldo da balança comercial com os 

EAU foi constantemente favorável a Portugal, entre 

2011 e 2015. Os dados estatísticos já disponibilizados 

para 2016, apontam para um aumento das 

exportações de 18,4%, face a 2015, e uma redução 

das importações (-28,7%). 

No que concerne às exportações portuguesas para 

os EAU por grupos de produtos, salientam-se as 

máquinas e aparelhos em primeiro lugar, 

seguindo-se os veículos e outro material de 

transporte. Revela-se importante frisar que, segundo 

o Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da 

Economia (GEE), os produtos identificados como de 

baixa intensidade tecnológica correspondiam, em 

2014, a 36,8% das exportações portuguesas para os 

EAU, de produtos industriais transformados 

(representaram 98,0% das exportações totais). 

Destaca-se que, segundo dados do INE, se tem 

verificado um aumento do número de empresas 

portuguesas exportadoras para os EAU, entre 2011 e 2015, de cerca de 77,2%. 

Ao nível das importações portuguesas de bens provenientes dos EAU, salienta-se a categoria dos 

plásticos e borracha sendo que, no seu conjunto, estes grupos de produtos apresentavam um peso de 

cerca de 91% do montante global. Mais uma vez, de acordo com a GEE, em 2014, cerca de 56,8% das 

importações portuguesas provenientes dos EAU de produtos industriais transformados, pertenciam à 

categoria de média-alta intensidade tecnológica.  

Balança comercial 

(106EUR) 
2013 2015 

2016 

Jan 

/Abr 

Exportações 101,7 170,3 50,4 

Importações  49,6 20,8 4,3 

SALDO 52,1 149,5 46,2 

Exportações (106 EUR) 2011 2014 2015 

Máquinas e aparelhos 
31,1 37,8 33,2 

Veículos e outro mat. 

Transporte 

5,6 10,7 19,4 

Madeira e Cortiça 8,0 2,1 11,2 

Vestuário 6,2 9,1 8,7 

Agrícolas  1,5 4,5 5,1 

Alimentares 2,3 7,6 7,3 

Quadro 9: Exportações de Portugal para os EAU 

por grupo de produtos; Fonte AICEP 

Quadro 8: Balança comercial de bens Portugal vs EAU; 

Fonte AICEP 

Importações de produtos (106 EUR) 2011 2014 2015 

Plásticos e borracha 10,3 8,0 16,6 

Metais comuns 8,4 2,6 1,3 

Matérias têxteis 0,7 2,5 1,1 

Máquinas e aparelhos 0,3 1,3 0,8 

Agrícolas _____ 0,1 0,1 

Alimentares 0,0 _____ _____ 

Quadro 10: Importações dos EAU a Portugal por grupos de produtos; Fonte AICEP 
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3. AMBIENTE SÓCIO CULTURAL 

Islamismo  

Em contexto negocial, torna-se pertinente que os negociantes interessados em estabelecer relações 

comerciais com os países árabes aprendam aspetos relacionados com a religião Islã, tais como:  

Sheikh, título de tratamento, usado antes do primeiro nome, com o intuito de demonstrar respeito;  

Álcool, proibido pela religião islâmica, pelo que num almoço de negócios recomenda-se que não 

se peçam bebidas alcoólicas;  

Orações cinco vezes ao dia realizadas pelos muçulmanos durante 20/30 minutos, o qual poderá 

levar ao encerramento das lojas e restaurantes durante esse período, o Salah;  

Vestuário mulheres: não devem vestir roupa justa, transparente, com brilhos excessivos; 

Vestuário homens: devem optar por um vestuário conservador, sendo apropriado o uso de fato e gravata, 

mesmo com temperaturas acima de 50 graus;  

Celebrações Religiosas:  Eid Al Adha e o Ramadão são as principais celebrações religiosas da 

religião islâmica. Durante as celebrações poderão sentir-se alguns constrangimentos no mercado, uma vez 

que durante o período do Ramadão os colaboradores trabalham apenas 6 horas por dia, só até ao meio-

dia ou apenas após o pôr-do-sol. Neste sentido, os períodos mais favoráveis para realizar viagens de 

negócios aos EAU são os meses de Fevereiro a Junho e Setembro a Outubro;  

Semana de Trabalho: inicia-se no domingo e termina à quinta-feira, sendo a sexta-feira o dia 

sagrado.  

Língua oficial  

O árabe apresenta-se como a língua oficial representando um grande peso nas negociações comerciais e 

sendo obrigatória em documentos legais (contratos, correspondência oficial, etc.). Adicionalmente, há uma 

maior probabilidade de concretização de negócio com empresários árabes, se a pessoa que pretende 

negociar falar a língua, por mais elementar que seja, demonstrando um esforço de compreensão desta 

cultura. De salientar que jamais se pode isolar as negociações com os árabes do seu meio ambiente, tanto 

ao nível cultural como sócio-politico. 

Processo negocial  

As negociações no mercado são relativamente demoradas, uma vez que numa primeira fase, os 

empresários, primam por gestos de amabilidade e cortesia, que devem ser retribuídos e nunca rejeitados, 

como almoços/jantares, até com o intuito de se conhecerem as famílias. Uma boa impressão é determinada 

na postura que se tem à mesa, salientando-se o facto da mão esquerda ser considerada impura, por ser 

destinada à higiene pessoal, pelo que os alimentos não devem ser tocados com esta mão. Também neste 

âmbito, após as refeições, deixar alguma comida no prato, é um elogio para os árabes, representando 

abundância. O empresário árabe procura ganhar confiança no seu potencial parceiro de negócio, a 

qual é facilitada se este perceber que as normas árabes são minimamente conhecidas.  

De evidenciar que os árabes não apreciam a abordagem precipitada de assuntos relativos a negócios, 

preferindo, inicialmente, falar de aspetos sociais, (história, monumentos, tradições e cultura) e 

posteriormente abordar assuntos negociais. Por conseguinte, não costumam encerrar as negociações sem 
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antes estabelecerem um certo grau de familiaridade, confiança, amizade, valorizando a integridade e a 

palavra de seus interlocutores.  

Pontualidade 

Culturalmente, os árabes preferem não fazer planos com muita antecedência e eventuais atrasos da 

sua parte não devem ter sido como ofensas.  

Saudação   

O cumprimento tradicional é feito apenas com a mão direita, tocando-se no coração, depois na testa e, 

por último, faz-se um aceno no ar, para cima da cabeça, acompanhado com a comunicação. Utiliza-se 

também habitualmente o aperto de mão entre pessoas do mesmo sexo, sendo o contacto físico entre 

sexos opostos bastante rigoroso, ao ponto de nos países muçulmanos, um homem jamais tocar numa 

mulher em público. De relevar, que o cumprimento da esposa do parceiro árabe só deve ser feito caso haja 

iniciativa da parte dela.   

Sugestões 

 Levar cartões-de-visita com dupla face, tendo de um lado escrito em português e o outro em 

inglês;  

 Não mostrar a sola do sapato, considerada impura, no meio de uma conversa pois representa 

um insulto para os árabes;  

 Demonstrar interesse na comunicação, através de um breve aceno de cabeça ou com um 

sorriso discreto;  

 Olhar nos olhos é sinal de coragem, credibilidade, transparência, franqueza e interesse, contudo 

um olhar muito fixo também pode significar arrogância;  

 Negociações feitas pessoalmente são preferidas a negociações por escrito;  

É extremamente apreciável pelos árabes, o agradecimento por todas as oportunidades concedidas ao 

parceiro que quer estabelecer negócio, sendo preferível que uma lembrança ou presente seja enviado 

um dia após o encontro.  
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4. REGULAMENTAÇÃO E LOGÍSTICA 

Zonas Francas (Free Trade Zones) 

A atividade de importação e 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.   

As Zonas Francas possibilitam que o investidor estrangeiro se estabeleça através da constituição de 

empresas (sociedades comerciais) com capital 100% estrangeiro. As empresas nas zonas francas não 

necessitam de um agente ou parceiro nacional porém, se uma empresa estrangeira localizada numa zona 

franca pretender vender produtos no mercado dos EAU só o pode fazer através de um distribuidor ou 

agente licenciado. 

TRANSPORTES 

Portos marítimos: Al Fujayrah, Mina' Jabal 'Ali (Dubai), Khor Fakkan (Khawr Fakkan), Mubarraz Island, Mina' 

Rashid (Dubai), Mina' Saqr (Ra's al Khaymah) 

Rede rodoviária: de alta qualidade e com uma extensão de cerca de 4,080 km 

Rede ferroviária: não existe  

Aeroportos nacionais e internacionais: Abu Dhabi, Dubai, Al Ain, Al-Makhtoum (Jebel Ali), Ras al-Khaimah, 

Sharjah e Fujairah.  

 

Índice de desempenho logístico (LPI) 

Segundo o LPI do World Bank, os Emirados 

Árabes Unidos apresentam-se na categoria de 

países com melhor desempenho logístico, 

facilitando as trocas comerciais entre o mercado 

e os seus parceiros internacionais, através de 

infraestruturas modernas, cadeias de 

abastecimento confiáveis. Em termos de tempo 

e custos necessários para a exportação de 

produtos internacionais para os EAU, as 

empresas portuguesas deverão ter em 

consideração que os custos inerentes e a 

documentação necessária são mais 

dispendiosos e demorados face à exportação 

para um país da União Europeia.   

 

Certificação Relevante no âmbito dos produtos agroalimentares  

Certificado sanitário ou fitossanitário para produtos agrícolas: proibida a entrada nos EAU destes 

produtos caso não possuam esta certificação; 

Certificação HALAL: bens a exportar deverão ter esta certificação que indica que, nos seus processos de 

fabrico, as empresas não contrariam as regras e princípios da lei islâmica; 
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Importações de vegetais: sujeitas a controlo e inspeção; 

6ª Lei Federal de 1979: proibição de importação e comercialização animais vivos, carne, produtos ou 

resíduos de origem animal que não tenham sido expostos a medidas de quarentena. 

Certificados para importação de animais vivos, carne, produtos ou resíduos de origem animal: 

certificado veterinário oficial do país de origem; relatório do capitão do barco que transporta estes produtos, 

certificando que não estiveram em contacto com nenhum animal doente; certificado de origem validado 

pela Embaixada dos EAU; certificado que reconheça que os animais foram mortos de acordo com os 

procedimentos islâmicos; certificado em como o animal ou os produtos de origem animal não estiveram 

expostos a radiações. 

5. OPORTUNIDADES E DESAFIOS 

OPORTUNIDADES DESAFIOS 

 Setores com potenciais oportunidades: 
construção civil, energias renováveis e 
telecomunicações, bem como sectores ligados ao 
meio ambiente, à biotecnologia, à alimentação, às 
ciências da saúde, à aeronáutica e ao tratamento 
das águas; 

 Setores de capital tecnológico e científico estão 
em crescimento nos EAU; 

 Produtos e serviços tradicionais: tendência para 
foco em nichos de mercado de qualidade – 
apostas em branding, criando marcas sólidas que 
possibilitem uma entrada ajustada neste mercado; 

 EAU possuem vários acordos internacionais de 
investimento onde Portugal consta;  

 Setor de produtos agroalimentares: a grande 
maioria destes produtos são importados e tem-se 
verificado um crescimento das exportações 
portuguesas destes produtos para os EAU.  

 Particularidades da cultura árabe: 
período de amadurecimento do 
negócio a médio/longo prazo; 
imprescindível o conhecimento de 
contactos locais; 

 Complexidade do comércio: 
necessidade de grande flexibilidade 
dos investidores para se adaptarem às 
exigências do preço, do volume do 
pedido e dos prazos de entrega; 

 Canais de distribuição nos EAU: 
controlados por grandes grupos 
empresariais integrados verticalmente 
- muito comum a figura do importador 
coincidir com a do distribuidor; 

 Certificação exigida para alguns 
produtos entrarem nos EAU.  

 

6. Análise do Setor Agroalimentar  
 

Ano Mil milhões de € Taxa de crescimento % 

2012 5,8 5,2% 

2013 6,2 7,2% 

2014 6,4 2,9% 

Taxa de crescimento de 2010-2014: 6,0% 

Quadro 11: Valor da Indústria Agroalimentar nos EAU; Fonte Relatório “FOOD & DRINKS” da BCB 

 

O sector da indústria agroalimentar nos EAU tem verificado um crescimento constante, apresentando 

uma taxa de crescimento para o período de 2010 a 2014 de cerca de 6,0%. De acordo com a British 

Centres for Business, este aumento era expectável face ao crescimento da população, ao aumento 
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permanente do número de turistas, bem como ao aumento do consumo. Ainda, segundo a mesma 

fonte, o boom da construção, especialmente relacionados com o setor dos hotéis, restaurantes e centros 

comerciais tem apoiado significativamente o setor agroalimentar nos EAU.  

Cadeias de Retalho 

No ranking das 250 maiores cadeias de retalho do mundo, produzido pela Delloite, encontra-se na 165ª 

posição a Emke Group/Lulu Group International e na 172ª posição a Majid Al Futtaim Holding LLC.  

Destacam-se ainda neste mercado, cadeias de supermercado como a Géant, Carrefour, Auchan, 

AlMayaLal'sSupermarket, Abela Supermarket, Abu Dhabi cooperative Society, Alam Hypermarket, 

Fathima Hypermarket, Spinneys. 

Distribuição da Indústria Agroalimentar nos EAU 

 

Em 2014, as lojas de 

conveniência lideravam a 

distribuição de produtos 

agroalimentares na indústria 

retalhista. Destaca-se, no entanto, 

segundo o ICEX, que as grandes 

superfícies, supermercados e 

hipermercados estão a ganhar 

quota de mercado. 

Do exposto, e de acordo com o 

gráfico, verifica-se então, o 

aumento contínuo tanto das importações como das exportações no sector agroalimentar dos EAU.  

Segundo as estatísticas da UNCTAD, as principais importações para os EAU, do sector agroalimentar entre 

2011 e 2013 são frutas e nozes (11,4%), carnes e carnes processadas (10,4%), produtos lácteos 

(8,9%), cereais e outros derivados de cereais (8,4%) e óleos e vegetais (8,2%). 

 

Fatores relevantes quanto ao setor agroalimentar nos EAU: 

- Os EAU registam um consumo médio de calorias diárias muito elevado, face à média 

mundial; 

- Os EUA estão entre os países com uma maior dependência da importação de produtos 

agroalimentares, segundo o relatório Food import dependency da ONU; 

- As importações de produtos alimentares e bebidas eram em 2013 duas vezes superiores 

às exportações desses bens pelos EAU, segundo a Dubai Chamber baseada na UNCTAD.  

87%

9%

4% 0%

Quota de Mercado (%)

Lojas de conveniência

Supermercados/hiper
mercados

retalhistas
independentes ou
especializados

outros
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Produtos mais distribuídos no mercado:  

 Frutas frescas e secas (11,4%) 

 Carne fresca e preparada (10,4%) 

 Produtos lácteos (8,9%) 

 Cereais e alimentos à base de cereais (8,4%) 

 Óleos e azeites (8,2%) 

 Vegetais (8,2%) 

 Açúcar e mel (6%) 

 Arroz (5,4%) 

 Chocolate, café e chá (4,1%) 

 Peixe, crustáceos e relacionados (3,9%) 

 Especiarias (3,3%) 

Feiras Internacionais  

Gulfood Exhibition – maior feira no médio oriente, orientada para o 
sector alimentar e hoteleiro 

21 a 25 de Fevereiro de 2016 

Yummex Middle East – feira internacional de confeitaria, pastelaria 
e gelados 

7 a 9 de Novembro de 2016 

7. CONCLUSÕES 
Num contexto de forte dependência das importações do setor agroalimentar, e dado o aumento 

contínuo da população, para o qual contribuem especialmente o grande número de turistas atraídos por 

esta economia, depreendem-se várias oportunidades de sucesso deste sector nos EAU. 

Apesar dos desafios inerentes à distância geográfica e às diferenças culturais existentes entre 

Portugal e os Emirados Árabes Unidos, o mercado revela-se uma importante porta de entrada para os 

restantes mercados do Golfo Pérsico, do Médio Oriente e para alguns mercados asiáticos. A cidade do 

Dubai é, muitas vezes, considerada um importante hub comercial, fornecendo grandes cadeias de 

distribuição e o canal HORECA (Hotéis, Restaurantes e Catering) de mercados como o Médio Oriente, a 

Índia e Ásia Central. 

8. CONTACTOS ÚTEIS 

Embaixada dos Emirados 
Árabes Unidos em Portugal 

Morada: Praça Príncipe Real, 15, 16 e 17 1250-184 Lisboa, Tel.: +351 213 

110 000 | Fax: +351 213 230 000 Email: Lisbon@mofa.gov.ae  

Website: http://www.uae-embassy.ae/embassies/pt 

Embaixada de Portugal nos 
Emirados Árabes Unidos  

Morada: Marina Park Office, Villa A42 P.O. Box 114587 Abu Dhabi - United 
Arab Emirates Tel.: +971 2 650 55 41  

Email: mail@abudhabi.dgaccp.pt/abudhabi@mne.pt  
Website: http://www.embportugal-uae.com 

Aicep Portugal Global  
Morada: Av. 5 de Outubro, 101 1050-051 Lisboa Tel.: +351 217 909 500 
Email: aicep@portugalglobal.pt Website: http://www.portugalglobal.pt 

Aicep - Embaixada de 
Portugal em Abu Dhabi 

Morada: Marina Park Office Compound Villa A42 P.O. Box 114587 Abu Dhabi 
- United Arab Emirates Tel.: +971 2 650 55 41 I Fax: +971 2 650 55 32 

Governo dos Emirados 
Árabes Unidos 

Morada: Deira - Near Clock Tower Tel.:+971 4 4455555  

Email: info@dubaided.gov.ae Website: http://www.dubaided.ae/ 

Departamento de 
Desenvolvimento Económico 
do Dubai 

Morada: P. O. Box 26662, TRA, Al Falah St intersection with Al Salam St - 
next to Abu Dhabi Distribution Co., Abu Dhabi ; Tel.: +97126269999 
Website: http://www.dubaided.gov.ae 

 

http://www.uae-embassy.ae/embassies/pt
http://www.embportugal-uae.com/
mailto:info@dubaided.gov.ae

