DADOS DE INTERESSE

Embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Portugal:
Praça Príncipe Real, 15, 16 e 17
1250-184 Lisboa/Portugal
Tel. +351) 21 311 00 00
Fax: (+351) 21 323 00 00
email: lisbon@mofa.gov.ae
Posto honorário de Portugal nos EAU:
Representação em Riade - Arábia Saudita
Anbasa Al-Khafiqui- Olaya Dist., Riyadh Tel (+96) 61 462 2105/2115
Creek: As águas que dividem a cidade, poderá desfrutar de um belo passeio de barco pelas aguas do Rio Creek.
Bur Dubai: Aproveite para passear nas ruas de Bur Dubai e desfrute com as suas construções históricas.
Sheikh Zayed Road: Visite os arranha-céus, visados com uma arquitectura futurista.
Bastakiya: É um dos patrimónios mais antigos de Dubai, conhecido pelos seus muros robustos que protegem a
privacidade de famílias prósperas.
Museu de Dubai: É a construção mais antiga de Dubai, contruido em 1787, e teve várias utilidades tais como
Palácio, Fortaleza e Prisão.
Gold Souk: Este mercado do Ouro, já conhecido internacionalmente desde a década de 1940. Com uma enorme
quantidade de lojas, com vitrines recheadas de braceletes, esmeraldas, rubis, safiras que fazem do Gold Souk um
dos mercados mais requisitados do Médio Oriente.
Feiras Souk (ar livre): Estas feiras ao ar livre de Dubai são conhecidas mundialmente.
As feiras mais visitadas são a Dubai Gold Souk e o antigo Couvered Souk, no entanto existem também feiras de
produtos electrónicos, ouro (Gold Souk), peixes( Fish Souk), carnes, hortaliças, perfumes, e especiarias (Spice Souk),
tecidos (Textile Souk)e todas estas feiras situadas na região de Deira (Dubai).
Geografia: Dubai é um dos sete Emirados que formam os Emirados Árabes Unidos (EAU). A capital federal é Abu
Dhab. Está localizado ao longo da costa sul do Golfo Pérsico na Península Arábica na Ásia, tem uma área de 3.885
km2, com aproximadamente 2.262.000 de habitantes.
Clima: Dubai possui um clima sub-tropical árido e ensolarado de altas temperaturas variantes no ano todo. As
temperaturas variam de 10oC, nas noites de Invernos, a 48oC, no alto Verão. A média diária máxima é de 24oC,
aumentando para 41o C em Julho.
Língua: Oficialmente falada a língua Arabe, e a segunda mais falada é o Inglês.
Moeda: A moeda corrente é o Dirham, que é dividido em 100 fils. A taxa oficial de câmbio é US$ 1= Dh 3.675. As
notas correntes têm denominações de Dhs5, Dhs10, Dhs20, Dhs50, Dhs100, Dhs200, Dhs500 Dhs1000.
Electricidade: A corrente eléctrica é de 220 V AC, 50 Hzz
Fuso Horário: + 4 horas no Inverno e + 3 horas no Verão
Visto: Os cidadãos de nacionalidade Portuguesa não necessitam de visto para entrada no país. É obrigatório
passaporte com validade mínima de 6 meses a contar desde a data de regresso da sua viagem.
Vestuário: As mulheres estarão mais restritas ao uso de certos tipos de vestuário visto ser um país Muçulmano,
devem evitar andar de mini-saias, calções, e decotes. É aconselhável roupa leve visto a atingir temperaturas muito
elevadas.
Cultura e os seus Costumes: A religião oficial é o Islamismo. Está directamente relacionado com a estrutura social
dos Emirados Arabes Unidos, ou seja os muçulmanos acreditam que o Alcorção é literalmente a palavra de Deus, e
que ele fornece proporciona todos os princípios morais para lidar com todas as questões da vida quotidiana bem
como os seus objectivos de vida. Dubai é também conhecido pela sua hospitalidade, com a vida centrada na família e
tendo o casamento e as crianças como a base da sociedade. Este acolhimento tem um papel importante na sua
cultura especialmente para os turistas ou recém-chegados, apesar de os cidadão mais idosos e tradicionais serem
um pouco mais reservados. As bebidas alcoólicas estão apenas disponíveis em bares, restaurantes, pubs,
localizados nas unidades hoteleiras, é proibido consumir bebidas alcoólicas na rua ou na praia. No período do
Ramadão todas as unidades de restauração estão encerradas, excepto os restaurantes/bares/pubs das unidades
hoteleiras.

