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Emirados Árabes Unidos e a Pandemia Covid19 

 

O surto de COVID19 foi sem dúvida um grande golpe para a maioria das economias do 

mundo. Os países árabes que contribuem com uma grande fatia para o PIB mundial 

enfrentam um bloqueio perturbador que poderá manter-se por algum tempo. 

Segundo estimativas do FMI, o impacto desta pandemia será equivalente à grande 

depressão da década de 1930, com quase 160 países apresentando crescimentos 

negativos do PIB no corrente ano. O GCC, um mercado com 56,6 milhões de 

consumidores (Arábia Saudita (33,7 milhões habitantes); Bahrein (1,6 milhões); EAU 

(9,6 milhões); Kuwait (4,1 milhões); Omã (4,8 milhões) e Qatar (2,8 milhões)) não é 

diferente e já se nota um impacto no emprego, setor financeiro e indústria. A 

desaceleração dos negócios irá resultar em perdas significativas de empresas (falências) 

e investimentos. 

Para fazer face à crise económica que se avizinha, o Governo dos Emirados Árabes 

Unidos aprovou, em abril de 2020, um pacote de estímulo que totalizou os 70 mil 

milhões USD, o mais alto da região, com o objetivo de aliviar o impacto do coronavírus 

no país. O pacote de medidas visa reduzir o custo de doing business, apoiar pequenas 

empresas e acelerar a implementação dos principais projetos de infraestrutura do 

Governo. Paralelamente, o Banco Central dos EAU anunciou um amplo esquema de 

apoio económico no valor de 100 mil milhões AED ao sistema bancário do país na 

mitigação de qualquer risco. O Abu Dhabi Executive Council irá oferecer 5 mil milhões 

AED em subsídios destinados à água e eletricidade para residentes, atividades 

comerciais e industriais. Abu Dhabi anunciou também uma redução de 20% nos 

alugueres dos restaurantes, instalações turísticas e entretenimento ao mesmo tempo 

que suspendeu todas as taxas municipais do setor do turismo e entretenimento até ao 

final de 2020. Quanto ao Dubai, anunciou um pacote de 1,5 mil milhões AED que inclui 

15 iniciativas focadas para reduzir o custo de doing business e simplificar 

procedimentos. 

O PIB do país deverá contrair 7,5% em 2020 devido, sobretudo, à menor produção de 

petróleo e ao impacto do surto de coronavírus na economia. De acordo com as 

previsões da S&P, o deficit fiscal irá aumentar para 12% do PIB. No seguimento de um 
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estudo publicado pela DCCI (Dubai Chamber of Commerce and Industry), 70% das 

empresas nos EAU poderão suspender as suas atividades no prazo de seis meses. A 

DCCI acredita que quase metade dos famosos hotéis e restaurantes do Dubai irão 

suspender permanentemente as suas operações em junho. Segundo as estimativas, 74% 

das agências de viagens e 30% das empresas de transportes e logística devem encerrar 

a atividade no mesmo período. 

Em 2019, a economia do Dubai cresceu apenas 1,94%, ritmo mais lento reportado 

desde o colapso económico após a crise financeira global de 2008-2009. Recorde-se 

que há cerca de 10 anos atrás, a recessão global obrigou o Dubai a pedir 20 mil 

milhões USD, em forma de resgate financeiro, a Abu Dhabi. 

Tal como em todo o mundo, as empresas nos sete emirados cortam salários e 

mantêm alguns funcionários em licença não remunerada. Embora o bloqueio tenha 

sido “menos intenso” no final do Ramadão permitindo que alguns centros comerciais e 

empresas funcionassem com uma capacidade de 30%, a procura demora a retomar 

valores anteriores. Os hotéis continuam vazios uma vez que o turismo é inexistente 

(desde 24 de março não existem voos que permitam a entrada de turistas nos EAU). 

Para um país que conta com uma população de 80% de expatriados, que apoiam 

grande parte da atividade económica interna, se estes deixam de ter trabalho não 

poderão residir mais no país tendo que, obrigatoriamente, regressar aos seus países de 

origem “esgotando” a base de consumidores necessária para possibilitar uma 

recuperação da economia (mais de 150.000 indianos e 40.000 paquistaneses estavam 

registados para deixarem os emirados no início de maio, de acordo com as respetivas 

missões diplomáticas aqui acreditadas). 
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Até ao final de 2020, acredita-se que o país enfrente uma redução populacional na 

ordem dos 10%. 

A economia dos emirados pós-COVID não estará de boa saúde uma vez que nos 

últimos anos temos assistido a uma queda nas receitas de alguns setores vitais como o 

imobiliário e a hotelaria. Os preços dos imóveis residenciais tinham já caído cerca de 

30% em relação ao pico de 2014 sobretudo devido ao excesso de oferta e diminuição 

da procura e as receitas do setor hoteleiro registam uma queda de 25% desde 2015. 

Para os EAU, principalmente para o emirado do Dubai, o turismo, a espinha dorsal da 

estratégia da região para a diversificação da receita do petróleo, está entre os setores 

mais afetados pela pandemia. Em toda a região, aproximadamente mais de 2 milhões 

de pessoas estão empregadas na indústria do turismo, que contribui com 11,2% do PIB 

emirati - a tendência na região não é diferente do que acontece em vários destinos 

turísticos ao redor do mundo, até à data registou um declínio médio global de 

chegadas de turistas entre 58% e 78%. 

Advogados nos EAU, acreditam que em breve será introduzido, nos países do GCC, 

uma Corporate Tax (equivalente ao IRC) para substituir o atual sistema de taxas 

governamentais – o Covid-19 veio naturalmente acelerar o processo. Este imposto é 

“inevitável” uma vez que os Governos procuram diversificar os seus fluxos de receitas 

não petrolíferas para uma fonte de riqueza mais estável. Os especialistas acreditam 

que este “IRC” irá proporcionar um ambiente de negócios mais amigável para as 

empresas estabelecidas na região, particularmente para as PME, que, de momento, 

pagam as mesmas taxas que grandes empresas com maiores margens de lucro (com 

este “IRC” as empresas passam a pagar com base no rendimento). Existem relatos de 

empresas com lucros de 1 milhão AED, que gastaram cerca de 500.000 AED em taxas 

governamentais, ie, 50% do lucro. 

Por outro lado, a Dubai Chamber of Commerce & Industry (DCCI) publicou um estudo 

que mostra uma mudança rápida nos hábitos de consumo nos EAU. Parece que o 

“novo normal” será comprar on-line. Durante o período de confinamento, os principais 

produtos procurados na internet, nos EAU, foram: “groceries”, “online courses”, 
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“telecommuting” e “Ikea” (os picos destas pesquisas corresponderam ao 

encerramento das escolas e escritórios, seguido de um bloqueio rigoroso de 3 semanas 

e encerramento de centros comerciais de 25 de março a 25 de abril). 

 

A digitalização das empresas que pretendam entrar neste mercado torna-se assim 

essencial. De realçar que mesmo antes da pandemia, as vendas via redes sociais, 

começavam a registar sucesso no país e na região. Empresas que integrem soluções 

tecnológicas simples e inovadoras na sua cadeia de fornecimento poderão ter uma 

grande vantagem competitiva neste novo cenário de hábitos de consumo. A própria 

DCCI tem incentivado as suas empresas a entrar no mercado das vendas online através 

de vários cursos para os seus associados. 
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