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1. Apresentação do País 

 

1.1. Características Gerais 

 

 
 

Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU) 

 

Área:  11 521 km
2
 

Clima:  O clima do Qatar é quente e húmido no verão, sendo ameno com 

escassos períodos de chuva no inverno. 
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Recursos naturais:  Gás natural e petróleo 

Fronteira:  Arábia Saudita (60 km) 

 

População:  2,6 milhões – (2016, EIU)  

Densidade populacional:  225 habitantes/km
2
 (2016, EIU)  

Estrutura etária: 

0 - 14 anos 12,54% (Homens 143 859; Mulheres 140 027) 
15 - 24 anos 12,62% (Homens 206 775; Mulheres 78 271) 
25 - 54 anos 70,45% (Homens 1 321 973; Mulheres 269 072) 
55 - 64 anos 3,41% (Homens 59 418; Mulheres 17 578) 
≥ 65 anos 0,94% (Homens 13 610; Mulheres 7 700) 

 

Fonte: CIA – The Word Factbook (estimativa 2016) 

 

Esperança de vida:  78,76 anos (estimativa 2015 – Banco Mundial)  

 

Designação oficial:  Estado do Qatar 

Forma de Estado:  Monarquia constitucional absolutista hereditária, onde o Emir é 

simultaneamente Chefe de Estado e de Governo. Não há sistema 

eleitoral e a existência de partidos políticos é proibida. 

Chefe de Estado e de Governo:  Sheihk Tamim bin Hamad Al Thani 

Data da atual constituição:  29 de abril de 2003 (entrou em vigor a 8 de junho de 2004) 

 

Capital:  Doha 

Outras cidades importantes:  Messaieed e Ras Laffan (cidades industriais) 

 

Religião:  A maioria da população é muçulmana, sobretudo sunita 

Língua oficial:  Árabe é a língua oficial; o inglês é amplamente utilizado pela população 

Unidade monetária:  Rial do Qatar (QAR) – indexado ao dólar americano (USD) 

1 EUR = 4,2899 QAR (média / julho de 2017, Banco de Portugal)  

 

1.2. Principais Indicadores Macroeconómicos 

 

PIB a preços de mercado: 152,452 mil milhões de USD (2016, EIU) 

Crescimento real do PIB: 2,2% (2016, EIU) 

PIB per capita: 59 320 USD (2016, EIU) 

PIB por setores de atividade: Setor agrícola (0,1%); indústria (51,1%); serviços (48,8%) (estimativa 2016, 

CIA - The World Factbook) 

Exportações: 77 971,1 milhões de USD (2015, ITC) 

Exportações para Portugal: 36,8 milhões de USD (2015, ITC) 

Importações: 32 610,5 milhões de USD (2015, ITC) 

Importações de Portugal: 50,8 milhões de USD (2015, ITC) 

Taxa de inflação: 2,7% (2016, EIU)  

Taxa de desemprego: 0,10% (julho 2017 – Trading Economics) 
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Taxa de financ. interbancária: 2,91306 (taxa EIBOR a 12 meses, agosto 2017, Qatar Central Bank) 

 

1.3. Infraestruturas 

 

Infraestruturas rodoviárias: Existe uma rede rodoviária em rápido crescimento. 

Infraestruturas ferroviárias: Não existe uma rede ferroviária a funcionar no Qatar. Espera-se que até ao 

primeiro semestre de 2018 seja inaugurada a primeira linha de metro. 

Aeroportos nacionais e internacionais: Aeroporto Internacional Hamad 

Portos marítimos: Porto de Doha, Porto de Rass Laffan e Porto de Mesaieed 

 

1.4. Outros Indicadores 
 

Utilizadores de rede fixa: 428 858 (CIA - The World Factbook) 

Telemóveis: 3,61 mihões (CIA - The World Factbook) 

Utilizadores de Internet: 2,039 milhões (CIA - The World Factbook) 

Utilizadores de TV paga: 1,976 milhões (Analysys Mason) 

 

 

2. Preparação da Viagem 

 

2.1. Formalidades de Entrada no País 

 

O visto é obrigatório, gratuito e pode ser obtido à entrada, no aeroporto de Doha. 

 

O visto para efeitos de turismo ou negócios pode ser concedido à chegada, poderá ser para uma única 

ou múltiplas entradas, válido até um limite máximo de 180 dias a partir da data de emissão e permitirá ao 

seu titular permanecer no Qatar até 90 dias. Destina-se a visitas curtas e não permite ao seu titular 

trabalhar. 

 

Embora não seja oficialmente requerido pelas autoridades do Qatar, recomenda-se que os viajantes 

tenham na sua posse os documentos comprovativos de alojamento, objetivo da viagem e comprovativo 

do bilhete de regresso. 

 

Para obtenção de vistos de trabalho e de residência deverão os interessados tratar das formalidades 

necessárias antes da partida junto da Embaixada do Qatar em Lisboa. 

 

Portugal tem Embaixada na capital do Qatar, Doha. 
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2.2. Viajar para o País 

 

Não existe ligação aérea entre Portugal e o Qatar. Foi oficialmente anunciada uma ligação Doha-Lisboa 

a partir de 2018, com a Qatar Airways. 

 

Existem no entanto, vários voos com escala em cidades como, por exemplo, Amesterdão, Frankfurt, 

Madrid, Milão, Munique e Istambul e também em Marrocos. 

 

2.3. Hora Local 

 

GMT mais três. Em relação a Portugal, o Qatar tem mais três horas no horário de inverno e mais duas 

horas no horário de verão. 

 

2.4. Meios de Pagamento 

 

A moeda local é o Rial do Qatar, cuja abreviatura é QAR. A divisa qatari está indexada ao dólar norte-

americano. 

 

Existem oficialmente três moedas em circulação: 10, 25 e 50 dirhams. Existem notas nas seguintes 

denominações: 1, 5, 10, 50, 100 e 500 riais. 

 

Os cartões de crédito, nomeadamente Visa, MasterCard e American Express, e os cartões de débito, 

têm aceitação praticamente universal. Esses cartões permitem também levantar dinheiro na maioria das 

caixas automáticas (ATM machines).  

 

No caso de pretender trocar ou comprar dinheiro local, pode fazê-lo em todos os bancos, casas de 

câmbio (presentes nos aeroportos e centros comerciais) e mesmo em muitos hotéis (com alguma 

penalização na taxa de câmbio). Note-se que em Portugal quer os bancos, quer as empresas de câmbio 

não têm riais do Qatar. 

 

2.5. Horários de Funcionamento 

 

A semana de trabalho no Qatar vai de domingo a quinta-feira, sendo sexta-feira o dia sagrado. 

 

Serviços Públicos:  

 

Das 7h30 às 14h30 (de domingo a quinta-feira) 

 

Bancos:  

 

Das 7h30 às 13h00 e das 14h30 às 21h00 (de sábado a quinta-feira)  
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Nos centros comerciais os bancos abrem à sexta-feira a partir das 15h30 até às 21h00. 

 

Comércio: 

 

O horário normal das lojas é das 9h00 às 13h00 e das 16h00 às 21h00 (todos os dias, exceto sexta-

feira).  

A maior parte dos centros comerciais abrem das 10h00 às 22h00, e frequentemente até às 23h00 ou 

24h00. Alguns 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, das 11h30 às 13h30. 

 

Farmácias 

 

O horário normal de funcionamento é das 8h30 às 22h30. 

 

Escritórios  

 

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. 

 

Horários no período do Ramadão 

 

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.  

 

É comum tirar-se férias nas semanas antes, durante e depois do Ramadão. 

 

Feriados 

 

Datas fixas: 

 10 de fevereiro – Dia Nacional do Desporto 

 18 de dezembro – Dia Nacional do Qatar 

 

Datas Móveis:  

 Eid Al Fitr 

 Eid Al Adha 
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Quando um feriado público ocorre durante o fim de semana, o feriado é gozado normalmente no início 

da semana seguinte de trabalho. 

 

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

 

2.7. Meios de Transporte Internos 

 

2.7.1. Transporte Rodoviário 

 

A condução efetua-se pela direita. A forma mais eficiente de circular será de táxi ou com viatura alugada. 

 

O relativo baixo preço dos automóveis, o reduzido valor do combustível e a existência de uma rede 

rodoviária em ascensão, fazem o veículo particular o transporte por excelência no Qatar. Esta situação 

justifica-se pela ainda muito deficitária rede de transportes públicos no que respeita à quantidade, 

qualidade e regularidade. 

 

Em caso de acidente deverá ligar para o número de emergência 999 e esperar pela Polícia. Se possível, 

não retire o veículo do local do acidente. 

 

A condução de veículos sob o efeito do álcool (qualquer que seja a quantidade) é interdita por lei e 

constitui um delito grave. O Qatar aplica a tolerância zero. 

 

O limite de velocidade é de 120 km/h, nos grandes eixos, e de 60/80 km/h nas cidades. 

 

Informação Complementar (valor indicativo) 

Preço médio da gasolina: 1,5 QAR/Litro 

 

2.7.2. Transporte Ferroviário 

 

As ferrovias são inexistentes no Qatar. Espera-se que até ao primeiro semestre de 2018 seja inaugurada 

a primeira linha de metro. 

 

2.7.3. Transportes Públicos 

 

A rede de transportes públicos incide na zona mais antiga da cidade. Existe uma rede muito limitada de 

autocarros urbanos. 

 

2.7.4. Táxis 

 

Os táxis/serviços de limousine são fáceis de encontrar e têm um preço acessível, afigurando-se como a 

forma mais rápida e confortável para deslocações no país. 
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Uma viagem do aeroporto para o centro da cidade custa em média 75 QAR. 

 

É frequente encontrarem-se táxis, sem taxímetro, sendo importante verificar o custo antes de iniciar a 

viagem. Sempre que recorrer ao serviço de táxi e o mesmo tiver taxímetro, deve verificar se o taxímetro 

está ligado e se tem, visível, o nome e o número de identificação do condutor e do táxi. 

 

Ocasionalmente, especialmente em dias festivos ou durante a hora de ponta, poderá ser mais difícil 

encontrar um táxi vago. 

 

O serviço de Uber é amplamente utilizado. 

 

Mowasalat Taxi +974 4588 8888 

FOX Transport +974 4462 2777 

Al Watan Limousine +974 4447 7999 

Chauffeur Car Rental +974 4444 5456 

Prestige Cars +974 5547 4242 

Pick Quick Limousine +974 7774 9997 

 

2.7.5. Aluguer de Viaturas 

 

A maior parte das empresas de aluguer de automóveis têm representações em aeroportos e hotéis. 

 

Se desejar alugar carro no Qatar, recomenda-se que venha munido de carta de condução internacional. 

 

Com um visto de residência, para a obtenção de uma carta de condução local, a legislação do Qatar 

sujeita todos os residentes estrangeiros a um conjunto de requerimentos, exames e taxas. Os 

requerentes deverão ter pelo menos 18 anos de idade para a carta de ligeiros e 21 para a carta de 

pesados, apresentar cartão de cidadão ou passaporte válidos, carta do "Sponsor" a aprovar o 

requerimento e deverão ainda prestar prova de condução e submeter-se a exame de visão. 

 

O código da estrada é rigorosamente aplicado. Existem inúmeros radares para controlar a velocidade em 

todo o país. É ilegal deixar o local de um acidente sem a autorização da polícia. Não deve, em 

circunstância alguma, conduzir se tiver ingerido bebidas alcoólicas, já que no Qatar 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. 

 

 

 

 

 

http://www.mowasalat.com/
http://www.prestigecarsco.com/
http://pickquick.qa/
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Principais Empresas de Aluguer 

Sixt Rent a Car +974 4499 1984 

Hertz +974 4415 3072 

Oasis Rent A Car +974 4431 1606 

Avis +974 4466 7744 

EuroDollar +974 4432 1313 

Europcar +974 4010 8888 

Al Muftah Rent A Car +974 7063 4433 

 

2.8. Alojamento 

 

O alojamento turístico no Qatar é de qualidade e muitas das cadeias mundiais de hotéis estão presentes 

no mercado, especialmente no que respeita a hotéis de 4 e 5 estrelas. 

 

Informação Complementar (valores indicativos) 

Aluguer de um estúdio no centro da cidade: 9 000 QAR 

Preço médio de uma noite de hotel: 500 QAR 

 

2.9. Corrente Elétrica 

 

A corrente elétrica é de 22 volts AC, 50 Hz. 

Recomenda-se que traga consigo um transformador portátil de corrente, bem como adaptadores para as 

fichas/tomadas elétricas. Ambos são fáceis de adquirir localmente, estando à venda na grande maioria 

dos centros comerciais. Por vezes, poderá ser possível requisitar os aparelhos nas receções dos hotéis. 

 

 
Ilustração 1: Imagem exemplificativa da tomadas utilizadas no Qatar. 
 

2.10. Pesos e Medidas 

 

O Qatar usa oficialmente o sistema métrico, contudo por vezes é possível encontrar o sistema americano 

de pesos e medidas (polegadas, pés, milhas, libras e onças). 

 

 

 

https://www.sixt.com/car-rental/qatar/doha
https://www.hertz.com/rentacar/location/qatar/doha/DOHT50
http://oasiscars.net/
https://www.avis.com/en/locations/qa/doha
http://www.eurodollarrentacar.com/
https://www.europcar.com/location/qatar
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3. Aspetos a Considerar no Destino 

 

3.1. Línguas Utilizadas 

 

Embora o árabe seja a língua oficial, o inglês é amplamente utilizado não só nas transações comerciais, 

como noutras atividades diárias. 

 

3.2. Segurança 

 

O Qatar é um país seguro, com uma muito baixa taxa de criminalidade, existindo um apertado controlo 

de segurança por parte das autoridades. 

 

3.3. Cuidados Médicos 

 

O país tem um serviço de saúde consolidado, que inclui sofisticadas infraestruturas em termos de 

hospitais, que estão bem equipados, clínicas e centros de saúde primários.  

 

O nível de higiene alimentar e da água é elevado, podendo beber-se água da torneira, que é 

normalmente produzida através da dessalinização, por isso é segura para beber, embora a maior parte 

dos residentes opte pela água mineral engarrafada. 

 

Informações Complementares: 

 

Vacinas 

 

Não são necessárias vacinas especiais. Contudo, é prudente verificar antecipadamente caso esteja a 

viajar a partir de uma área de risco sanitário. 

 

Queimaduras solares e altas temperaturas 

 

O sol é muito forte 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 50.ºC, aconselha-se a hidratação constante e que 

se evitem as horas de mais calor. 

 

Seguro de Saúde 

 

Recomenda-se um seguro para assistência médica, em caso de deslocação ao Qatar. 
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Medicamentos 

 

A maior parte dos medicamentos podem ser facilmente comprados em farmácias. 

 

No entanto, existe a obrigatoriedade de todos os estrangeiros serem portadores de documentos médicos 

comprovativos da medicação que os acompanha para o tratamento que estão a fazer. É obrigatória a 

sua tradução em árabe. Caso contrário, os medicamentos poderão ser confiscados e, consoante o caso, 

para além de multas poderão incorrer em procedimento criminal. 

 

Principais Clínicas e Hospitais Privados 

Al Khor General Hospital +974 4474 5555 

Children's Emergency Centre (Al Sadd) +974 4439 2948 

Al Amal Oncology Hospital (cancer treatment) +974 4439 7800 

Hamad General Hospital (includes Accident and Emergency) +974 5584 7803 

Rumailah Hospital +974 4439 3333 

Women's Hospital +974 4439 6666 

Al Ahli Hospital +974 4489 8888 

Al-Emadi Hospital +974 4466 6009 

American Hospital +974 4442 1999 

Doha Clinic Hospital +974 4438 4333 

Aspetar +974 4413 2000 

 

3.4. Telecomunicações 

 

O indicativo internacional para o Qatar é +974 (00974). 

Existem duas empresas de telecomunicações: a Ooredoo e a Vodafone. 

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 de serviços de roaming. 

 

Os serviços GSM estão disponíveis por todo o Qatar. 

 

No que respeita à Internet, a Ooredoo e a Vodafone 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 fio, e gratuito, à Internet. 

 

O código de terminação da Internet no país é “.qa”. 

 

 

https://www.ooredoo.qa/portal/OoredooQatar/home?gclid=Cj0KCQjwiLDMBRDFARIsACNmiX_NovKieelSTRw7KxZkvsngDg_XwdY5wd-SYjqOEahfyUe8ak5KUnsaAkOVEALw_wcB
https://www.vodafone.qa/en?gclid=Cj0KCQjwiLDMBRDFARIsACNmiX9TNSubq_7ylVwserznZjmtMmkGo7gUcv87GAi0kGwDsNBSb-CaIHkaAqmBEALw_wcB
https://www.ooredoo.qa/portal/OoredooQatar/home?gclid=CjwKCAjwrO_MBRBxEiwAYJnDLCDEXGE5slXR0wIISzsROKh31Uf814o_buga1m-QEQaS_MiySHJ3rxoCgNMQAvD_BwE
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3.5. Telefones Úteis 

 

 999 – Emergência 

 112 – Número de Emergência Mundial 

 991 – Kahramaa – água e eletricidade 

 111 – Assistência telefónica Ooredoo  

 +974 4465 6666 – Aeroporto Internacional de Doha 

 +974 4458 8888 – Mowasalat Taxi 

 +974 4449 6000 – Qatar Airways 

 

3.6. Restaurantes 

 

O Qatar, principalmente a capital, Doha, possui uma diversificada oferta em termos de restauração. 

 

As bebidas alcoólicas apenas estão disponíveis para consumo em hotéis, pertencentes a cadeias 

internacionais, de 4 e 5 estrelas. É necessária uma licença especial (mediante o pagamento de uma 

quota) para adquirir bebidas alcoólicas na única loja que está autorizada a vendê-las: Qatar Distribution 

Company (QDC), conquanto não seja muçulmano. 

 

Para os restaurantes, aconselha-se a consulta de websites da especialidade, nomeadamente: Zomato e 

Time Out Doha. 

 

Informação Complementar (valor indicativo) 

Preço médio de uma refeição: 150 QAR 

 

 

3.7. Lugares para Visitar e Serviços Disponíveis 

 

Embora a maioria da superfície no Qatar seja desértica, existem algumas paisagens por descobrir, 

desde dunas de areia a praias com um extenso areal. 

 

No obstante a vontade do Governo em tornar o Qatar como um destino turístico atrativo, a maioria dos 

turistas são provenientes dos países vizinhos do CCG (Conselho de Cooperação do Golfo).  

 

Apesar do investimento no setor hoteleiro ser elevado, pelas características geomorfológicas e 

climatéricas, a oferta não é muito variada, sendo que gira em torno de grandes empreendimentos 

hoteleiros e hotéis de negócios. O Hotel Sheraton Grand Doha Resort & Convention foi um dos primeiros 

hotéis de Doha, um marco a visitar. 

https://www.zomato.com/pt/doha
http://www.timeoutdoha.com/
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Destacam-se de seguida alguns dos principais pontos turísticos: 

 

 Al Wajbah Fort – Este é um dos mais antigos fortes do Qatar. Localizado na localidade de Al Wajbah 

em Al Rayyan, está situado a 15 km a oeste de Doha. 

 

 Aspire Park – Zona verde localizada na Aspire Zone, em Doha. Abrange uma área de 88 hectares, 

sendo o maior parque da capital. Um ótimo lugar para fazer passeios e piqueniques em família. 

 

 Barzan Towers - Barzan Towers, também conhecido como Umm Salal Mohammed Fort Towers, são 

torres de vigia construídas no final do século XIX e renovadas em 1910. 

 

 Corniche – Um extenso paredão que se estende ao longo de Doha. No inverno é muito comum 

realizarem-se corridas matinais ou noturnas neste passeio marítimo. 

 

 Falcon Souq – Mercado dedicado à falcoaria. 

 

 Katara – “Complexo cultural” com salas de espetáculos, galerias, música, restaurantes, etc. 

 

 Katara Beach 

 

 Mathaf: Arab Museum of Modern Art – Um Museu de arte contemporânea com centenas de obras de 

artistas árabes. Existem também, com alguma frequência, várias exposições temporárias. 

 

 MIA - Museum of Islamic Art – Desenhado pelo arquiteto Ieoh Ming Pei, o Museu de Arte Islâmica é 

um marco no Qatar. Inaugurado em 2008, compreende uma série de exposições que traçam 1 400 

anos de arte islâmica. 

 

 Msheireb Museums – Quatro pequenas casas localizadas no centro histórico de Doha, Msheireb, 

retratam a história do Qatar. 

 

 Museu Nacional do Qatar - Desenhado pelo arquiteto Jean Nouvel, este museu, semelhante a uma 

rosa do deserto, tem uma arquitetura única. Prevê-se que seja aberto ao público em 2019 e irá 

retratar a história do Qatar com uma série de artefactos. 

 

 Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani Museum – Uma coleção privada do Sheikh Faisal, encontrando-se 

este museu localizado no município de Al Rayyan e foi inaugurado em 1998 com uma séria de 

artefactos e outros objetos interessantes, recolhidos pelo Shiekh ao longo da sua vida. 

 

 Souq Waqif – O mais famoso mercado do Qatar, sendo conhecido por se venderem tecidos, 

especiarias, artesanato e lembranças. 
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 The Pearl-Qatar – Ilha artificial que cobre uma superfície de quase 4 milhões de metros quadrados. 

Para além de uma agradável marina, tem uma série de restaurantes e lojas de luxo. 

 

 Zubarah Fort – Fortaleza militar histórica do Qatar, foi erguida sob o controlo do Sheikh Abdullah bin 

Qassim Al Thani em 1938. 

 

 

4. Recomendações para Negociar com o Mercado1 

 

O Qatar caracteriza-se por uma sociedade cosmopolita, com uma população diversificada, um crescente 

nível académico e conhecedora dos métodos e meios de conduzir negócios e investimentos a nível 

mundial. No entanto, existem alguns pormenores que quem pretende fazer negócio com este país deve 

ter em mente. 

 

Apesar de ser um país muito recente e moderno, as normas da sociedade e cultura regem-se pelos 

valores do Islão. À semelhança dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), os negócios 

são conduzidos com base nas relações pessoais e na confiança mútua. Saber e conhecer as regras da 

sociedade demostra respeito e evita embaraços, sempre desagradáveis. 

 

Um dos primeiros fatores a ter em conta será a semana de trabalho. No Qatar, o fim de semana é 

“celebrado” à sexta-feira e sábado. Até ao fim da reza da manhã de sexta-feira (cerca das 12h30), nada 

acontece a nível profissional ou social, a maioria do comércio, cafés e restaurantes fecham durante o 

período de oração. 

 

As boas maneiras e a cortesia são atributos muito apreciados. Os locais dão importância ao título. Os 

cumprimentos são feitos através de um aperto de mão entre homens (estrangeiro-local), seguido da 

expressão As-sallam alaykum respondido por um Wa alaykum as-salaam. Entre eles a saudação de 

cumprimentos varia entre regiões, sendo o beijo um ato comum. Quanto às mulheres locais, dão um 

beijo entre si, mas nunca a um homem, mesmo que seja um familiar. Um homem ao cumprimentar uma 

mulher muçulmana/árabe tem de aguardar que ela estenda a mão primeiro. Caso verifique que isso não 

acontece, um ligeiro aceno de cabeça é suficiente. 

 

É importante ser pontual, contudo não é expectável que os interlocutores árabes o sejam. É comum nas 

primeiras abordagens entregar-se um pequeno presente. A troca de presentes é frequente entre as 

pessoas locais e estrangeiras. Por causa das regras alimentares diferentes desaconselha-se comida e 

doces trazidos de fora, mas objetos em prata, porcelana e vidro são sempre bem recebidos e 

apreciados, assim como livros. Os presentes nunca devem ser abertos em público por serem 

considerados do foro privado. A relação tem de ser conquistada e a confiança demonstrada e, só ao fim 

de algum tempo, se começa a falar e fazer negócio. É comum fazer-se uma conversa introdutória até se 

                                                           
1
 Revista Portugalglobal, “Protocolo Empresarial no Mundo Árabe”, Vera Tânger, janeiro 2017, Qatar - adaptado 



aicep Portugal Global 

Qatar – Guia Prático de Acesso ao Mercado (agosto 2017) 

 

16 

chegar ao tema principal. O contacto pessoal é fundamental, sendo que telefonemas posteriores são 

aceites, mas demoram a responder a e-mails, da mesma forma que preferem explicações por imagens 

relativamente a texto. O whatsapp é amplamente utilizado quer social como profissionalmente.  

 

Nas reuniões, a hospitalidade é muito importante para os árabes, pelo que é recomendável não se 

recusar as ofertas de comida ou bebida. Não se incomode se a sua reunião for interrompida por 

conversas telefónicas. É comum marcarem para a mesma hora várias pessoas, cancelarem o encontro 

no último minuto ou a espera ser longa. Os valores são muito regateados e os contratos nem sempre 

chegam a bom termo. 

 

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 de saúde, entre outros 

aspetos. A abordagem a estes aspetos é relevante, na medida em que 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 uma almoço ou jantar – quase certamente num hotel ou restaurante. É também considerado 

educado retribuir o convite. A carne de porco nunca é utilizada. Mesmo que deixe comida no prato, 

nunca deve recusar ser servido. 

 

O cartão de visita deve ser bilingue, nomeadamente em inglês de um lado e em árabe de outro, utilizado, 

entregue e recebido sempre com as duas mãos e com o lado em árabe virado para o interlocutor. Este 

deve ser guardado respeitosamente e nunca se deve escrever no mesmo, pelo menos à frente de quem 

o deu. 

 

Em negócios, o traje padrão deve ser conservador. Para os homens fato e gravata e para as senhoras 

aconselha-se os braços cobertos, as saias abaixo do joelho ou calças compridas e nada de decotes. Os 

ares condicionados são muito fortes e o uso de uma écharpe ajuda a minorar esse efeito. O visitante não 

se deve surpreender quando ao negociar com qataris estes estejam vestidos com trajes tradicionais.  
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5. Principais Feiras 

 

 
Feira, Exposição,  

Conferência 
 

Setor Data Contactos Link Observações 

Doha Jewellery & 
Watches Exhibition 

Joalharia fevereiro 
www.djwe.qa/en
/contact-us/ 

www.djwe.qa 

Uma das feiras mais 
exclusivas do mundo no 
ramo da joalharia. Para 
vendedores e 
compradores esta feira, 
representada por mais de 
500 marcas de renome, 
traz ao Qatar peças de 
joalharia e relógios 
exclusivos, pedras 
preciosas, pérolas e 
diamantes. 

DIMDEX - Doha 
International 
Maritime Defence 
Exhibition and 
Conference 

Defesa março 

DIMDEX 
Tel: +974) 4472 
8813 
Fax: +974) 4472 
8816 
E-mail: 
maria@dimdex.
com 

www.dimdex.co
m 

Certame bianual que se 
assume como o mais 
importante do género na 
região do MENA (Médio 
Oriente e Norte de África) 
e um dos mais importantes 
a nível mundial. 

Smart Parking 
Qatar 

Tecnologia abril 

Advanced 
Conferences & 
Meetings FZ-
LLC 
Dubai, United 
Arab Emirates 
Tel: +971 4 361 
4001 
Fax: +971 4 361 
4554 

http://smartparki
ngqatar.com/ 

Oportunidade para o setor 
da construção e gestão de 
infraestruturas através do 
fornecimento de soluções 
para infraestruturas 
existentes e futura 
evolução, assim como 
novas ideias e conceitos 
que sejam possíveis 
implementar no país. O 
evento contará com a 
presença das principais 
empresas qataris na área. 

City Scape Imobiliário abril 

Ahmed Zakaria 
Exhibition 
Manager 
Tel: +971 4 407 
2475 
Fax: +971 4 335 
1891 
Email: 
ahmed.zakaria
@informa.com 

www.cityscapeq
atar.com 

Evento no ramo imobiliário 
que serve de plataforma 
para os principais 
investidores, consultores, 
arquitetos, empreiteiros e 
designers impulsionarem, 

o seu progresso no 
mercado imobiliário do 
Qatar, assim como 
introduzir grandes projetos 
a investidores profissionais 
que visitam a exposição. 

FOODEX Qatar 
Agroaliment

ar 
abril 

Al Fajer 
Information & 
Services 
Dubai, United 
Arab Emirates 
Tel: +971 
(0)4/3407743 
Fax: +971 
(0)4/3403608 
E-mail: 
rupa@alfajer.ne
t 
 

https://foodexqa
tar.com/ 

Certame anual relacionado 
com o setor agroalimentar. 

http://www.djwe.qa/en/contact-us/
http://www.djwe.qa/en/contact-us/
http://www.djwe.qa/
mailto:maria@dimdex.com
mailto:maria@dimdex.com
http://www.dimdex.com/
http://www.dimdex.com/
http://smartparkingqatar.com/
http://smartparkingqatar.com/
mailto:ahmed.zakaria@informa.com
mailto:ahmed.zakaria@informa.com
http://www.cityscapeqatar.com/
http://www.cityscapeqatar.com/
mailto:rupa@alfajer.net
mailto:rupa@alfajer.net
https://foodexqatar.com/
https://foodexqatar.com/
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Project Qatar 
Construção / 
Materiais de 
Construção 

maio 

A participação 
de empresas 
portuguesas é 
coordenada 
pela Associação 
Empresarial de 
Portugal 

www.projectqat
ar.com 

Maior exposição no Qatar 
relacionada com a 
construção, tecnologia 
ambiental e materiais de 
construção. 
Funciona como uma 
plataforma única para as 
empresas mostrarem os 
seus mais recentes 
equipamentos e serviços 
ao mercado qatari. 

Lighthing Tech 
Qatar 

Iluminação maio 

Tel: +974 4361 
4001 
Email: 
opportunities@a
cm-events.com 

www.lightingtec
hqatar.com 

Equilibrando o design, 

engenharia, incorporação 
de tecnologias, esta feira 
pretende enfrentar os 
desafios e oportunidades 
do Qatar em rápido 
desenvolvimento na 
indústria da iluminação. 

Qatar Stonetech 

Rochas 
Ornamentais 
(Mármores e 

Pedra) 

maio 

E-mail: 
projectqatar@ifp
qatar.com 
 

www.qatarstone
-tech.com 

Exposição que engloba as 
indústrias de pedras 
naturais, granito, mármore, 
cerâmica, etc., e que 
reúne os principais 
fornecedores regionais, 
internacionais e 
fabricantes, agentes e 
engenheiros na área da 
construção. (só para 
comerciantes) 

Heavy Max 
Maquinaria 

Pesada 
maio 

E-mail: 
projectqatar@ifp
qatar.com 

www.projectqat
ar.com/HeavyM
AX-196 

Exposição no ramo da 
maquinaria pesada 
(veículos, máquinas e 
guindastes) é um dos 
maiores eventos do setor 
quer no Qatar quer no 
Médio Oriente, atrai 
anualmente um grande 
número de fabricantes e 
fornecedores de marcas 
líderes mundiais, com o 
objetivo de dar resposta 
aos inúmeros projetos de 
construção no país. (só 
para comerciantes) 

HEYA – Arabian 
Fashion Exhibition  

Moda maio e outubro 

Design 
Creationz 
Tel: +974 3022 
2007 
E-mail: 
m.abbas@dczqt
r.com 

www.dczqtr.com 

Certame semestral 
relacionado com moda 
feminina. Só permitida a 
entrada de senhoras. 

Future Interiors 
Qatar 

Design de 
Interiores 

setembro 

Advanced 
Conferences & 
Meetings FZ-
LLC 
Dubai, United 
Arab Emirates 
Tel: +971 4 361 
4001 
Fax: +971 4 361 
4554 
 
 
 
 
 

www.futureinteri
orsqatar.com 

Conferência anual que tem 
como objetivo melhor 
compreender a 
implementação das novas 
tecnologias e estratégias 
para maximizar o papel do 
design de interiores na 
FIFA 2022 e na Qatar 
National Vision 2030. 

http://www.projectqatar.com/
http://www.projectqatar.com/
mailto:opportunities@acm-events.com
mailto:opportunities@acm-events.com
http://www.lightingtechqatar.com/
http://www.lightingtechqatar.com/
mailto:projectqatar@ifpqatar.com
mailto:projectqatar@ifpqatar.com
http://www.qatarstone-tech.com/
http://www.qatarstone-tech.com/
mailto:projectqatar@ifpqatar.com
mailto:projectqatar@ifpqatar.com
http://www.projectqatar.com/HeavyMAX-196
http://www.projectqatar.com/HeavyMAX-196
http://www.projectqatar.com/HeavyMAX-196
mailto:m.abbas@dczqtr.com
mailto:m.abbas@dczqtr.com
http://www.dczqtr.com/
http://www.futureinteriorsqatar.com/
http://www.futureinteriorsqatar.com/
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Milipol Qatar-
International 
Exhibition of 
Homeland Security 

Defesa e 
Segurança 

Interna 
outubro 

Comexposium 
Tel: +33 (0)1 76 
77 12 17 
E-mail: 
Karen.galstyan
@comexposium
.com 

https://en.milipol
qatar.com/ 

Importante feira 
internacional dedicada à 
segurança interna no 
Médio Oriente, que ocorre 
a cada dois anos em 
Doha. 

The Global 
Hospitality & 
HORECA Show of 
Qatar 

Material de 
Hotelaria 

novembro 

Tel: +974 
66273948 
Fax: +974 44 
432891 
Email: 
info@ifpqatar.co
m 

www.hospitality
qatar.qa 

Exposição que engloba 
várias áreas no ramo da 
hotelaria, restauração, 
fornecimento de 
equipamentos, design, etc. 

INDEX Qatar 
Decoração 

de Interiores 
/ Hotelaria 

novembro 
http://bit.ly/2ihl5I
D 

www.index-
qatar.com 

Feira internacional 
relacionada com a 
decoração de interiores e 
serviços adequados aos 
setores comercial, 
residencial e hoteleiro. 

 

Informação complementar: Centros de Exposições 

 

Infra pode consultar as coordenadas dos dois mais relevantes centros de exposição no país: 

 

QNCC - Qatar National Convention Centre 

P.O. Box 34195 

Tel: +974 4470 7000 

Website: www.qncc.qa 

 

DEEC - Doha Exhibition and Convention Center 

Tel: +974 4033 1111 

Website: www.decc.qa 

 

 

mailto:Karen.galstyan@comexposium.com
mailto:Karen.galstyan@comexposium.com
mailto:Karen.galstyan@comexposium.com
https://en.milipolqatar.com/
https://en.milipolqatar.com/
mailto:info@ifpqatar.com
mailto:info@ifpqatar.com
http://www.hospitalityqatar.qa/
http://www.hospitalityqatar.qa/
http://bit.ly/2ihl5ID
http://bit.ly/2ihl5ID
http://www.index-qatar.com/
http://www.index-qatar.com/
http://www.decc.qa/
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Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. – Av. 5 de Outubro, 101, 1050-051 LISBOA 

Tel. Lisboa: + 351 217 909 500  Contact Centre: 808 214 214   aicep@portugalglobal.pt   www.portugalglobal.pt 

Capital Social – 114 927 980 Euros • Matrícula CRC Porto  Nº 1 • NIPC 506 320 120 

6. Endereços Úteis 

 

IMPRENSA 

 

Aljazeera 

http://www.aljazeera.com/  
 

Doha News 

http://bit.ly/2fVYdNX 
 

 

Gulf News Qatar 

http://gulfnews.com/news/gulf/qatar 
 

Qatar News Agency 

www.qna.org.qa/en-us 
 

 

Qatar Tribune 

www.qatar-tribune.com 
 

The Peninsula 

www.thepeninsulaqatar.com 
 

 

 

Portuguese Business Council - Qatar 

 

E-mail: pbc@pbcqatar.com 

Telefone: +974 4486 4691 | +974 4415 4746 

Fax: +974 4418 9545 

P.O. Box 24854 

Website: www.pbcqatar.com (em construção) 

 

Contacto AICEP no Qatar 

 

Morada 

Embaixada de Portugal em Doha 

AAMAL TOWER 3rd Floor,  

West Bay, Doha  

P.O. Box 24854 

Qatar 

 

Contacto Telefónico 

Telefone: +974 4486 4691 | +974 4415 4746 

Fax: +974 4418 9545 

 

Diretor 

Daniel Pereira Pontes 

E-mail: daniel.pontes@portugalglobal.pt 

http://www.aljazeera.com/
http://bit.ly/2fVYdNX
http://gulfnews.com/news/gulf/qatar
http://www.qna.org.qa/en-us
http://www.qatar-tribune.com/
http://www.thepeninsulaqatar.com/
mailto:pbc@pbcqatar.com
http://www.pbcqatar.com/

