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Antes de viajar
ALERTAS COVID

SISTEMA AL-HOSN

APP REGISTO DO VIAJANTE

Sugerimos a consulta atualizada das informações relativas aos
requisitos de entrada nos Emirados Árabes Unidos, devendo os
viajantes verificar os detalhes antes da partida junto da
companhia aérea. 
Os viajantes deverão fazer o registo prévio dos seus dados de
vacinação na plataforma ICA Smart Services (icp.gov.ae)

Al Hosn é a aplicação oficial dos Emirados Árabes Unidos para o
rastreamento de casos de COVID-19. É necessária a apresentação
do status verde para a entrada em espaços públicos.

Recomenda-se aos viajantes o registo das suas viagens através
da aplicação �Registo Viajante�, sendo este voluntário e gratuito,
facilitando a ação das autoridades portuguesas perante a
ocorrência de eventuais situações de emergência.



 

Os cidadãos portugueses recebem a autorização de entrada de curta
duração (90 dias) à chegada aos EAU;

É permitido permanecerem nos EAU durante 90 dias seguidos ou
interpolados num período de 180 dias (6 meses);

É necessário que o Passaporte tenha pelo menos 6 meses de
validade;

As autoridades dos EAU não reconhecem os Passaportes
Temporários Portugueses, nem mesmo para a saída do país (apenas
o Título de Viagem Única com destino a Portugal), pelo que se
recomenda que mantenha sempre o seu Passaporte atualizado e
com mais de 6 meses de validade.

Regime de Entrada nos EAU 1/2

VISTOS



De acordo com o estabelecido entre os países

que pertencem à UE/Schengen e os EAU, cada

cidadão português pode receber uma

autorização de entrada de 90 dias à chegada

aos EAU, não podendo ficar mais do que esses

90 dias (seguidos ou intercalados) num período

de 180 dias que começa a contar desde o 1 dia

de entrada nos EAU. É a regra desde o dia 2 de

maio de 2015. No final desses 90 dias de

permanência nos EAU, terá de sair dos EAU e

só poderá regressar no final dos 180 dias. 
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Residência nos EAU

Cidadãos nacionais que pretendam residir no país, devem efetuar um pedido de visto de residência, normalmente

concedido pelo empregador ou pelo patrocinador;

Sempre que for pedido o pagamento antecipado de valores para efeitos de visto de trabalho, recomendamos a

maior cautela, pois poderá ser indício de fraude;

Diferença entre uma autorização de entrada e um visto de residência:

Uma autorização de entrada é uma permissão a que os cidadãos portugueses entrem e permaneçam nos Emirados

Árabes Unidos legalmente por um período curto, não sendo permitido o exercício de atividade profissional nos EAU;

Por sua vez, o visto de residência é concedido ao cidadão nacional quando este já se encontra no país com a

autorização de entrada. A validade do visto de residência varia de acordo com o seu tipo e o patrocinador. Pode ser

por um, dois, três, cinco (para reformados) ou dez anos (empregador ou familiar que suporte financeiramente a

família);

Informação sobre o sistema de vistos emirati poderá ser consultada em: https://u.ae/en/information-and-

services/visa-and-emirates-id



LEI LABORAL

O Decreto Federal nº 33 de 2021 sobre a
Regulamentação das Relações de trabalho no Setor
Privado, conhecido como a '�UAE Labour Law", rege
os direitos dos trabalhadores do setor privado.
Aplica-se a todos os funcionários que trabalham nos
Emirados Árabes Unidos, sejam cidadãos nacionais
ou expatriados.

Disponível em: https://u.ae/en/information-and-
services/jobs/employment-laws-and-regulations-in-
the-private-sector 
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LEI LABORAL E OUTROS
ASPETOS
IMPORTANTES
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Chamamos a atenção para as normas relativas ao período
experimental. Período máximo de seis meses, sem necessidade de
aviso prévio de nenhuma das partes para rescindir o contrato de
trabalho;

Nas restantes situações, o trabalhador deverá dar um aviso prévio de
14 dias para rescindir o seu contrato, se estiver a deixar os Emirados
Árabes Unidos e de um mês, no caso de ser admitido por outro
empregador no país;

Quando o trabalhador se demite ainda durante o período
experimental para ser contratado por outro empregador nos Emirados
Árabes Unidos, o antigo empregador pode reivindicar os custos de
recrutamento.

.



Leis de Ruído

O ruído resultante de qualquer forma de entretenimento, quer na

residência ou em eventos ao ar livre, música ou desporto, deve cumprir o

disposto no Artigo n.º 75, da Local Order N.º 61/91. De acordo com esta lei, o

nível de ruído permitido depende da área de residência, e varia dentro dos

seguintes horários: das 7h às 20h e das 20h às 7h (reduzido).



Para obter informações sobre ofertas de trabalho (mercado de trabalho, conhecimentos linguísticos,

habilitações profissionais e taxa de desemprego), poderá consultar o site abaixo:

https://u.ae/en/information-and-services/jobs(searching-for-a-job

Para obter informações sobre o regime laboral, condições de trabalho, direitos e obrigações do

trabalhador nos Emirados Árabes Unidos, sugere-se a consulta ao Ministério dos Recursos Humanos e

Emiratização (Ministério do Trabalho) através do site: www.mohre.gov.ae/en/home.aspx

Em caso de litígio laboral deverá contactar o Ministério dos Recursos Humanos e Emiratização:

https://www.mohre.gov.ae/en/home.aspx
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Sempre que uma oferta de emprego solicitar um pagamento adiantado para fazer
face a despesas de vistos, seguros, etc. trata-se de um indício de fraude. 
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Preencher o formulário no site do DGES e obter a Declaração online

(https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/graus-e-diplomas-portugueses?plid=374);

 Traduzir documento para a língua inglesa por um tradutor oficial, autenticado notarialmente;

 Autenticar no Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal

(https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/atendimento/em-portugal/gabinete-de-atendimento-ao-

publico-em-lisboa-e-porto);

 Autenticar no Ministério dos Negócios Estrangeiros nos Emirados Árabes Unidos, MoFAIC (sem intervenção

da Embaixada de Portugal nos EAU) (ver procedimento em: https://www.mofaic.gov.ae/en/)

Para muitos postos de trabalho é pedida a certificação da equivalência das habilitações académicas e

profissionais (reconhecimento de diplomas) e a grande maioria dos empregos exige qualificações e

licenciaturas em áreas específicas (engenharia, aeronáutica, economia, gestão).

O processo de validação e reconhecimento do certificado de habilitações, diploma ou certidão diploma

português tem os seguintes passos:



Cuidados de
Saúde 

Portugal e os EAU não dispõe de acordos de saúde bilaterais, pelo que se aconselha a que o cidadão nacional
disponha de um seguro de saúde antes de entrar no país. As consultas e tratamentos são bastante dispendiosas
na ausência de um seguro. 

Alguns medicamentos prescritos e de venda livre em Portugal são considerados substâncias controladas nos
Emirados Árabes Unidos, devendo o cidadão nacional verificar, antes da sua entrada no país, se as suas
prescrições são legais no país e se constam da lista de medicamentos proibidos, ou sujeitos a autorização
prévia. Alguns fármacos tais como tranquilizantes, antidepressivos e comprimidos estão proibidos nos EAU.
Para os pacientes que usam estes medicamentos, é necessário estarem munidos de uma cópia traduzida
autenticada da receita bem como uma carta original do médico que o prescreve explicando o requisito. Tal
deverá permitir que uma quantidade limitada seja transportada para os EAU, para uso pessoal.

Poderá encontrar informação adicional em: https://u.ae/en/information-and-services/health-and-fitness/drugs-
and-controlled-medicines



Os hospitais privados geralmente não lidam com

traumatismos maiores. Certas emergências

complexas, envenenamentos (sejam químicos ou

animais) e outras patologias específicas, são

tratadas no setor público - Sheikh Khalifa

Hospital (Abu Dhabi) e Rashid Hospital (Dubai).

Hospitais nos EAU

A título meramente indicativo, seguem abaixo

alguns hospitais de referência:

Abu Dhabi: Cleveland Clinic, Danat Hospital,

Lifeline Hospital, Burjeel, Healthpoint 

Dubai: American Hospital, Mediclinic Middle

East, King's College Hospital, Saudi German

Hospital



www.damanhealth.ae/en

Sistema de Saúde

Todos os residentes nos EAU tem que dispor de um seguro de saúde válido.

Existem bons estabelecimentos hospitalares e clínicas privadas. A título meramente
indicativo seguem abaixo informação sobre algumas seguradoras privadas:

www.adnic.ae

https://afia.ae

www.axa.ae/en

www.zurich.ae

www.ages.allianz.com

www.metlife.ae



O custo da habitação em todo o país é elevado, principalmente na capital e no Dubai.
Aos referidos custos acrescem outros encargos, como o condomínio, seguro, taxas
camarárias e saneamento, bem como o indispensável ar condicionado, água e
eletricidade. A "Housing Fee", que aparece na fatura, corresponde a 5% da renda, e é
dividida pelos 12 meses do ano. 

O custo de vida é consideravelmente superior ao de Portugal. Para procurar
alojamento nos Emirados Árabes Unidos poderá consultar, entre outros, os seguintes
sites que elencamos a titulo meramente indicativo: 

Alojamento

www.propertyfinder.ae www.bayut.com https://abudhabi.dubizzle.com www.justproperty.com/en



Conduzir nos EAU

CARTA DE CONDUÇÃO

Existe um Memorando de Entendimento assinado

entre Portugal e os EAU sobre o reconhecimento

de carta de condução, que permite aos cidadãos

portugueses residentes no país obter uma carta

de condução emirati sem terem de fazer exames

de condução, sendo possível, desde novembro

2019, manter as duas cartas: a portuguesa e a

emirati. 

O cidadão não tem que entregar a

sua carta de condução portuguesa.

Poderá ter que efetuar exames

médicos (ex.: visão; sangue)

suportando os custos inerentes. 

Tenha presente que as multas e sanções acessórias por excesso de velocidade e desrespeito pelo sinal

vermelho são consideravelmente mais elevadas do que em Portugal.   



Telecomunicações

As empresas de telecomunicações mais utilizadas nos EAU:



PLATAFORMAS DIGITAIS 1/2

A utilização de redes sociais e plataformas digitais poderá ser rastreada. Aconselha-se cautela e reserva.

A partilha de fotos ou vídeos de acidentes, desastres naturais ou outros eventos com intervenção humana é
desaconselhada.

Não abra anexos nem links de fonte desconhecida, nem alegado correio / encomendas por si não solicitadas.

Não fotografe ou partilhe fotografias de terceiros sem a sua autorização. O uso de "sinais e linguagem" ofensiva ao
vivo, em plataformas digitais ou mesmo no trânsito pode ser criminalizado.

Recomenda-se a maior reserva na partilha de conteúdos de natureza política.

A utilização da internet e de voice over IP (VOIP) encontra-se restringida. Desaconselha-se a utilização de VPN's.

Não abra mensagens que não tenha solicitado nem que não lhe sejam a si dirigidas, bem como anexos, links ou
códigos contidos nessas mensagens, uma vez que poderão constituir potenciais casos de burla, fraude, cryptojacking,
etc..



 Ausência de menção do nome do destinatário;
 Redação num idioma que não é o seu ou proveniência num emitente com o
qual não tem ligação ou aparência/usurpação de identidade de instituição
credível;
 Solicitação de resposta "urgente", sem assunto, ou sem conteúdo no corpo do
e-mail;
 Solicitação de informação pessoal. Mitigue o risco de Phishing e usurpação de
identidade;
 O endereço do remetente não possui domínio oficial ou deteta algum erro
ortográfico;
 No final da mensagem encontra-se ausente a "assinatura" oficial.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Indícios de SPAM

Sugere-se o bloqueio do remetente, e a eliminação da mensagem de forma definitiva da sua caixa de correio eletrónico. 

A mensagem poderá estar alojada na pasta: "Junk E-mail", "E-mail de lixo", ou "Spam".



ICP Smart Services

Aplicações Úteis

UAE Pass Alhosn



Enquadramento Penal

Dubai Police Abu Dhabi Police UAE Laws

Considere a possibilidade de subscrever um seguro jurídico. Os custos associados à
proteção jurídica nos EAU são muito elevados. Caso subscreva um seguro de viagem,
procure obter cobertura para despesas de proteção jurídica nos EAU;

O enquadramento penal é distinto do português (ver aplicação "UAE Laws"). Tenha
presente que não dispomos de acordo de extradição nem de acordo para a
transferência de pessoas condenadas.



Órgãos de Comunicação Social

Os principais órgãos de comunicação

social em língua inglesa são:

Não existem órgãos de comunicação

social em língua portuguesa.

https://wam.ae/en www.thenational.ae

https://gulfnews.com www.khaleejtimes.com



É estritamente proibido o consumo de álcool na
via pública, sendo, para maiores de 21 anos,
permitido o seu consumo ou posse em áreas
autorizadas ou na própria residência (no Emirado
do Dubai ainda é necessária licença para compra
e posse de álcool para residentes, facilmente
obtida em qualquer loja que venda bebidas
alcoólicas).  

No caso das drogas, a sua posse e/ou consumo
são severamente punidas por Lei. A condução sob
o efeito de álcool e/ou drogas é punida com pena
de prisão.

O crime de tráfico de drogas é considerado de
extrema gravidade podendo resultar na aplicação
de penas de prisão efetiva muito elevadas.

Cultura e Costumes



CULTURA 

A lei islâmica é observada. Recomenda-se o
respeito pelos usos e costumes locais,
particularmente durante o Ramadão.

Devido às diferenças culturais, recomenda-se
discrição e reserva na abordagem
interpessoal.

Aconselha-se  moderação nas manifestações
públicas de afeto.

Na maioria dos edifícios governamentais e
religiosos é exigido a homens e mulheres o
uso de um traje modesto, que cubra o corpo.

COSTUMES



De acordo com a informação

disponibilizada mais

recente, residem nos

Emirados Árabes Unidos

cerca de 6 mil cidadãos

portugueses. 

Comunidades Portuguesas



Nos Emirados Árabes Unidos não se pagam impostos sobre os

rendimentos de trabalho. 

1

Em janeiro de 2018, foi introduzido o IVA para empresas

acima de certo volume de negócios no valor de 5%. Mais

informações disponíveis em https:/u.ae/en/information-and-

services/finance-and-investment/taxation/valueaddedtaxvat

2

Para obter mais informações sobre impostos deverá contactar

o portal da Autoridade Tributária e Aduaneira em

www.portaldasfinancas.gov.pt ou o Serviço de Finanças da sua

área de residência. 

4

Está em vigor um Acordo para Evitar a Dupla Tributação que

se aplica às empresas de ambos os países.

Impostos

3



A moeda local AED está indexada

ao USD e não ao EUR. Atenção às

possíveis flutuações de mercado,

especialmente se tiver o seu

ordenado ou income em EUR. 

Moeda local



Para obter informação
adicional sobre

descontos voluntários
para a Segurança

Social em Portugal,
consulte o seguinte

site: www.seg-
social.pt/seguro-social-

voluntario

Não existe um
Sistema de

Segurança Social nos
EAU.

Descontos para a Segurança Social



Ensino

Para obter informações sobre o

ensino, bem como sobre escolas e

colégios privados, poderá consultar o

site do Departamento de Educação e

Conhecimento em www.adek.gov.ae



Portuguese Business

Council - Dubai (PBC)

Constituído em maio de 2016, tem como
objetivo melhorar a rede de contactos e
oportunidades de negócio de empresas e
indivíduos portugueses nos EAU e em
particular no emirado do Dubai.

Constituído em janeiro de 2021, tem
como objetivo estimular oportunidades
de negócios entre empresas e indivíduos
portugueses nos EAU e em particular no
emirado de Sharjah.

Associações Portuguesas

https://www.portuguesebusine
sscouncil.com/index.php/pt/

Portuguese Business

Council in Sharjah (PBCS)

E-mail: lurdes@pbcsuae.com

Associações Portuguesas

Nos Emirados Árabes Unidos existem:



Antes de tomar a decisão de emigrar para os Emirados Árabes Unidos conheça as oportunidades de trabalho e as condições de

vida que irá encontrar;

A língua oficial é o árabe, sendo o inglês a língua mais utilizada, aconselhando-se a quem pretenda emigrar para país o domínio

de, pelo menos, uma delas;

Só pode residir no país quem tenha um visto de residência, sendo este concedido apenas a quem tenha um contrato de trabalho

válido ou seus familiares (cônjuge, filhos, ou pais);

O visto de residência obriga o seu titular a ter um seguro de saúde para si e para a sua família;

A homossexualidade é ilegal;

Alguns tipos de atividade profissional estão vedados a cidadãos de países ocidentais (construção civil, empregadas domésticas,

etc);

Caso receba uma chamada telefónica de um número que lhe seja desconhecido, não partilhe quaisquer dados. Caso suspeite de

tentativa de fraude, não prossiga a chamada. Igual cuidado deve ser tido relativamente a mensagem no WhatsApp. Em ambas as

situações é aconselhado que bloqueie os respetivos números;

Reveja regularmente as definições de privacidade dos seus dispositivos eletrónicos e aplicações.  

Caso venha residir sozinho para os EAU  (sem acompanhamento de amigos e família), procure criar uma rede de suporte que o

possa ajudar em tempos de dificuldade ou caso venha a experienciar algumas dificuldades ou problemas de qualquer natureza.

Outros Conselhos Relevantes 



@ABUDHABI_TAMM

Sugere-se ainda a consulta da informação disponibilizada pelas seguintes entidades:

Governo dos EAU:
https://u.ae/en#/

 

Abu Dhabi Government Services:
www.tamm.abudhabi/en

 

@UAEGOV

Ministério dos Recursos Humanos e Emiratização:
www.mohre.gov.ae/en

@MOHRE_UAE

Ministério de Educação:
www.moe.gov.ae/En/Pages/home.aspx

@MOEUAEOFFICIAL

Informação Útil



De Portugal nos Emirados Árabes Unidos

Portugal tem uma Embaixada na cidade de Abu

Dhabi.

Veja os contactos através dos seguintes sites:

www.embportugal-uae.com;

www.portugal.gov.pt/pt/gc21/area-de-

governo/negocios-estreangeiros

Dos Emirados Árabes Unidos em Portugal

Os Emirados Árabes Unidos não dispõe de

uma Embaixada em Lisboa. 

Representação Institucional



Endereços Úteis

Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades
Portuguesas

Em Lisboa

Av. Infante Santo, 42 - 3

1350-179 Lisboa

Telefone: 21 792 9734 / Fax: 21

7929 9724

www.portaldascomunidades.mn

e.pt/pt

No Porto

Direção de Serviços Regional 

Rua do Rosário, 135

4050-523 Porto

Telefone: 22 339 5450/69

E-mail: dsr@mne.pt

Direção de Serviços de Emigração - DSEMI

Email: emi@mne.pt

Direção de Serviços de Administração e Proteção Consulares - DSAC

E-mail: sac@mne.pt

Delegação da AICEP em Abu Dhabi

Marina Office Park, Vila A-42

P.O. Box 114587

Abu Dhabi

UAE

Telefone: +971 (0) 2 650 5541

E-mail:

aicep.abu.dhabi@portugalglobal.pt

Site: https://www.portugalglobal.pt/ 



Fale connosco

MORADA

E-MAIL

TELEFONE DE EMERGÊNCIA

Marina Park Office, Villa A42,

Abu Dhabi

Unted Arab Emirates

abudhabi@mne.pt (Geral)

+351 217 929 714 

+351 961 706 472 


