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Sobre a Driven Properties
Fundadaem2012, a 
Driven Properties
converteu-senuma 
empresa líder de 
mediação, investimento e 
consultoria. Anossa 
dedicadaequipade 
agentese staff 
internacional oferece 
umagama completade 
soluçõesimobiliárias 
personalizadas e 
inovadoras,e serviçosde 
gestãodepatrimónio 
para clientes nãoapenas 
noMédio Oriente mas 
tambéma nível 
internacional.

Com uma vasta experiência a nível local
e internacional, a nossa equipa de
agentes imobiliários conta com uma
grande variedade de imóveis
residenciais, comerciais e em construção.

Fornecendo dados fiáveis sobre os
imóveis e as tendências do mercado, os
nossos agentes são qualificados na área
do mercado imobiliário, negociação,
análise de mercado, gestão de imóveis, e
conduta profissional ética.
A Driven Properties oferece mais do que
os serviços imobiliários habituais:
oferecemos assessoria de mercado, e
também serviços de venda e
arrendamento de imóveis, entre outros.

A Nossa Missão Esforçamo-nos para
proporcionar aos nossos clientes um
serviço de classe mundial com uma
experiência líder de mercado;
promovendo uma cultura de parceria
com a nossa equipa.
O nosso objetivo é ser um incentivo à
mudança através da colaboração,
conectividade global e tecnologia para
proporcionar um nível de serviço
incomparável.

Os Nossos Valores A nossa visão é de modernizar e
ajudar a nossa indústria a progredir através de talento
superior, práticas, inovação e integridade, para assim
criar relações de longo prazo com os clientes.
• Crescimento desenvolvimento constante
• Fornecendo sempre resultados
• O serviço não termina com a transação

A NOSSA LISTA DE SERVIÇOS INCLUI:

• Serviços de mediação e corretagem
• Serviços imobiliários comerciais
• Gestão e avalização de imóveis
• Assessoria imobiliária
• Serviços de realocação
• Comercialização imobiliária
• Progressão de vendas
• Arrendamentos de férias e de

curta duração
• Serviços de pré-entrega e pós-entrega

da propriedade
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“Estamos orgulhosos de ter sido premiados em 
várias ocasiões pela excelência dos nossos serviços e 
práticas imobiliárias.
É uma verdadeira honra ser reconhecidos como 
uma das principais agências imobiliárias do Dubai 
pelos portais imobiliários de renome e pelas
empresas construtoras reconhecidas da área.”

Fundador

EMPRESAVENCEDORADE
DIVERSOS PRÉMIOS

Todo o nosso trabalho e o nossos esforços estão focados na prestação de um serviço
incomparável.
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Os nossos pontos fortes são:

• Gestão de mais de 4000 imóveis e vários edifícios emblemáticos do Dubai
• Mais de 150 agentes a trabalhar em mais de 20 idiomas
•Parcerias estratégicas com alcance internacional nos EAU, Arábia Saudita,
China, França, Nova Iorque e agora América Latina
•Os nossos serviços incluem tudo, desde vendas e arrendamentos a gestão
imobiliária, realocação, arrendamentos de férias e progressão de vendas
• Agência premiada por ter a maior presença online

Porquê escolher a 
Driven Properties?



Um número significativo de grandes empresas e organizações profissionais utilizam agora estadias a curto prazo como uma solução mais rentável e
conveniente para as suas empresas. Para além de oferecer uma boa relação qualidade-preço, os arrendamentos a curto prazo oferecem também mais
flexibilidade, o que permite prolongar os arrendamentos de forma semanal ou mensal. Muitos apartamentos também proporcionam as comodidades
de um lar que não estão disponíveis de outra forma em alojamentos a curto prazo. Além disso, os apartamentos de férias permitem aos clientes
escolher onde hospedar-se em vez de ficar limitados aos pontos de acesso dos hotéis, permitindo viver como um morador local e experiência o
verdadeiro estilo de vida do Dubai. Independentemente de se tratar de uma empresa que procura alojar os seus funcionários, ou um particular que
procura alojamento temporário, a equipa da Driven Holiday Homes pode ajudá-lo.

A Driven Holiday Homes é uma empresa líder, especializada em arrendamentos a curto prazo no Dubai, gestão, e serviços de consultoria de alta gama.
Temos um vasto leque de apartamentos, casas e até mansões em frente ao mar.

A nossa equipa de profissionais oferece uma experiência global, adaptada à necessidade de cada hóspede. O nosso portfólio contém imóveis por todo
o Dubai. Para além do alojamento, proporcionamos múltiplos serviços para assegurar que os nossos hóspedes tenham uma experiência sem
complicações.

y
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Apartamentos de Férias
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Um olhar sobre os Emirados Árabes Unidos (EAU)
Os Emirados Árabes Unidos foram constituídos em 1971 como uma federação de sete Emirados 
que incluem: Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras al 
Khaimah, Fujairah e Umm Al Qwain. Durante os primeiros anos dos EAU, o país dependia das 
receitas do petróleo e gás natural para desenvolver a infraestrutura do país e investir na 
qualidade de vida dos seus cidadãos. O país investiu nos cuidados médicos, educação e
infraestrutura sob a conservadora liderança do seu primeiro presidente, Sheik Zayed Al Nahyan.

A localização geográfica dos EAU tem uma importância crucial e estratégica quer politica como 
economicamente. O país foi um centro de negócios fundamental entre o Oriente e o Ocidente 
durante séculos, evoluindo até tornar-se em um dos centros internacionais mais importantes 
para o comércio, a aviação, o turismo, e os mercados financeiros globais.

Dados interessantes sobre os Emirados Árabes Unidos

• Sétimo país mais rico do mundo em termos de Produto Interno Bruto per capita em $ 75,000.

• Segunda maior economia do mundo árabe e da economia mais diversificada da região do CCG.

• A uma distância de voo de apenas 4 horas de um terço da população mundial e a 8 horas de 
voo de 4 mil milhões de pessoas.

• País de residência para mais de 200 nacionalidades e o terceiro país mais seguro do mundo.

• 190 recordes Guinness mundiais, incluindo o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa.

• Superfície terrestre de 83.600 quilómetros quadrados, aproximadamente o mesmo 
tamanho que a Áustria.
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Artes e Humanidades
Os Emirados Árabes Unidos têm uma vasta história cultural que remonta à antiguidade e que passou por 
várias civilizações. Desde as tribos de beduínos, que viajaram através dos desertos, até aos séculos dos 
coletores de pérolas ao longo do Golfo Árabe. Hoje em dia, os Emirados Árabes Unidos orgulham-se do 
seu passado cultural, promovendo e incentivam ao mesmo tempo as artes, a literatura e o teatro 
contemporâneo. O Dubai está repleto de galerias de arte, museus, ópera e teatro que oferecem uma 
visão do passado e do futuro das artes.

Em 1998, a cidade de Sharjah foi votada como a Capital Cultural do Mundo Árabe e contem um museu 
sobre a história local no Forte de Sharjah, que foi a certa altura a residência da Família Governante. A
cidade Oasis de Al Ain, conhecida como a ”cidade jardim”, com as suas nascentes de água e palmeirais, foi 
declarada Património da Humanidade pela UNESCO. O Museu Nacional de Al Ain tem em exibição
achados arqueológicos de toda a cidade, incluindo vestígios da Idade da Pedra e do Bronze.

A literatura, poesia e as artes cénicas contemporâneas começam a ganhar popularidade, em particular a
“poesia falada”, que tem como origem a tradição histórica. A poesia Nabati, também conhecida como 
“poesia popular”, continua a ter um papel importante na literatura moderna e durante séculos registou
a vida e os hábitos das várias civilizações.

Introdução aos EAU Agência Imobiliária para a América Latina



Cultura
Os Emirados Árabes Unidos são o país mais liberal do Golfo Árabe. O país segue a lei
islâmica de Sharia para questões sociais e políticas; no entanto, os Emirados Árabes
Unidos toleram outras religiões e concedem liberdade de religião à população de
expatriados.

A religião oficial do EAU é o Islamismo. O Cristianismo, Hinduísmo e Budismo 
também constituem uma porção significativa das religiões praticadas no EAU, com 
mais de 40 igrejas, catedrais, templos e outros locais de culto. Os Emirados Árabes 
Unidos são um dos países mais tolerantes e seguros e todo o Médio Oriente, Norte 
de África e Índia. Todas as religiões são bem-vindas e podem ser praticadas sob 
proteção contra a discriminação a qualquer crença religiosa.

A família representa um papel importante na sociedade dos EAU, que se baseia nos 
valores integrados das raízes tribais emiratis. As crianças são celebradas e as famílias 
são unidas, preferindo residir na mesma área. As famílias numerosas são comuns e
não é incomum que os casais tenham seis filhos ou mais.

Apesar de a cultura emirati ser tradicionalmente uma sociedade patriarcal, os
Emirados Árabes Unidos promovem a igualdade de género, garantido a igualdade de
direitos para ambos os sexos. As mulheres recebem o mesmo estatuto legal, acesso
à educação e ao trabalho, obtenção de títulos e direito a herdar propriedades.
Segundo o Fórum Económico Mundial de 2016, os EAU são um país líder na região
em fomentar a igualdade.
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Gastronomia típica
A gastronomia dos Emirados Árabes Unidos provem da história rica de diferentes civilizações. Uma vez que os Emirados se encontram na costa do Golgo Árabe, o peixe e o marisco são um dos pilares da
dieta dos EAU. Os muçulmanos não comem porco, mas a maioria das outras carnes são utilizadas na cozinha, em especial a carne de cordeiro, borrego e frango. Um dos alimentos mais consumidos é
a shawarma, que é carne assada ou um misto de carnes servidas com uma variedade de ingredientes como tabulé, tahini, húmus, picles, pepino ou tomate. Podem ser servidos no prato ou no pão
Taboon (pão achatado).
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Educação
Os EAU são um dos países com mais alto nível de educação da 
região do Médio Oriente e Norte de África, com uma taxa de 
alfabetização superior a 95%.

Existem mais de 120 universidades acreditadas em todo o país, com 
mais de 50 apenas na Cidade Académica Internacional do Dubai e no 
Knowledge Park (Parque do Conhecimento). Os campus
universitários de potências académicas de renome mundial estão 
disponíveis nos EAU, como a NYU (em Abu Dhabi), RIT (Dubai), 
American University (Dubai), Canadian University (Dubai), Heriot-
Watt University e Wollongong University.

As escolas primárias e secundárias são operadas de forma privada e
estritamente reguladas e avaliadas anualmente pela Autoridade do
Conhecimento e Desenvolvimento Humano (KHDA) do Dubai. Existem
mais de 280.000 estudantes de 182 nacionalidades em 194 escolas
privadas no Dubai.
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População e Diversidade

A população dos Emirados Árabes Unidos está ligeiramente abaixo dos 10 milhões 
de residentes, e quase a 90% da população do país é composta por estrangeiros.

A taxa de migração líquida é excecionalmente alta, de fato é a mais alta do mundo 
e o motivo pelo qual a população dos Emirados Árabes Unidos continua a
aumentar constantemente ano após ano.

Aproximadamente 88% da população dos Emirados Árabes Unidos vive em zonas 
urbanas. A esperança média de vida é de 77anos, mais alta do que em qualquer 
outro país árabe
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Idioma
O idioma oficial dos Emirados Árabes Unidos é o árabe, no entanto, o inglês é o segundo
idioma mais falado e quase todos os negócios se realizam em inglês. Outros idiomas que pode 
encontrar na área incluem hindi, malaiala, persa, nepali, urdu, mandarim, russo, cingalês,
entre muitos outros.
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Segurança
Relatório publicado pelo banco de dados global Numbeo classificou Dubai como um dos lugares mais seguros do mundo, pois revelou sua Txa de Criminalidade em 2020. 
Os Emirados Árabes Unidos classificaram-se como terceiro país mais seguro da região. Apesar dos conflitos presentes no Médio Oriente, os Emirados Árabes Unidos continuam a ser um refúgio 
seguro para todas as nacionalidades e, de facto, apresentaram aumentos na atividade económica durante tempos de conflito.
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Nível de criminalidade

Aumento da criminalidade nos últimos 3 anos.
Preocupações domésticas dissolvidas e coisas roubadas.
Preocupações em ser assaltado.
Preocupações com itens roubados de carros.
Preocupações com ataques.
Preocupações em ser insultado.
Preocupações sobre estar sujeito a ataques físicos devido à cor da pele, etnia ou religião.
Preocupações com o uso ou contrabando de drogas. Muito baixa
Problemas de crimes contra a propriedade, como vandalismo e assalto. 
Problemas de crimes violentos, como assalto e assalto à mão armada. 
Problemas de corrupção e suborno.

Segurança em Dubai, Emirados Árabes Unidos

Segurança de andar sozinho à luz do dia.
Segurança de andar sozinho à noite.

Contribuintes: 493
Última publicação: agosto de 2018
Esses dados são baseados nas perceções dos visitantes do site nos últimos 3 anos.
Se o valor for 0, significa que é percebido como muito baixo, se o valor for 100, significa que é percebido como muito alto

Muito baixo
Moderado
Muito baixo
Muito baixo
Muito baixo
Muito baixo
Muito baixo
Muito baixo
Muito baixo
Muito baixo
Baixo

Muito alta
Muito alta



Forma de governo

O governo dos EAU é uma monarquia institucional federal 
eletiva. Cada emirado é presidido por um governante, e
juntos formam o Conselho Supremo Federal uma 
federação de sete monarquias absolutas dos sete 
emirados.

O emir de Abu Dhabi desempenha o papel de Presidente.
O Presidente é também o Comandante Chefe Supremo das 
Forças Armadas dos EAU e o Presidente do Conselho 
Supremo do Petróleo, e o emir do Dubai é o Primeiro 
Ministro. Estes títulos são obtidos através de sucessão.
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Economia
A robusta economia dos EAU deve-se à duas localização estratégica, às reservas financeiras sólidas, os 
grandes fundos soberanos, as economias de origem dos investidores, a despesa pública constante, as 
políticas progressivas de diversificação económica, as zonas de comércio livre e o aumento do investimento 
estrangeiro direto.

Apesar dos Emirados Árabes Unidos terem a sexta maior reserva de petróleo e a sétima maior reserva de 
gás natural, os líderes dos Emirados Árabes Unidos entenderam e valorizaram a importância da 
diversificação para além do setor de combustíveis fósseis, o que levou ao surgimento do Dubai como um 
verdadeiro centro de comércio marítimos e da aviação global.

Hoje em dia, apenas um terço do Produto Interno Bruto dos EAU está relacionado com as receitas 
petrolíferas e os dois terços restante são compostos pelas seguintes indústrias principais: comércio por 
grosso e retalhista, banca e serviços financeiros, construção e edificação, indústrias transformadoras e
manufatureiras, imobiliário, transporte, logística e armazenamento, entre muitos outros setores 
dinâmicos.

LOCALIZAÇÃO 
ESTRATÉGICA
Os EAU desfrutam de uma localização 
estratégica entre a Ásia, Europa e África. 
Milhares de empresas chinesas utilizam o
Dubai como acesso ao comércio em 
África. Os comerciantes indianos utilizam 
o emirado para aceder ao mundo inteiro. 
Os latino-americanos vêm o país como 
uma plataforma de lançamento ao sul da 
Ásia. Os cidadãos ocidentais utilizam o
Dubai como um ponto de acesso ao resto 
do Médio Oriente.

FORTES RESERVAS 
FINANCEIRAS
Os EAU mantêm fortes reservas 
financeiras e têm um setor bancário 
duradouro, o que torna o país seguro 
para investir.

GRANDES FUNDOS 
SOBERANOS DE RIQUEZA
Segundo um relatório recente do Sovereign
Wealth Fund Institute, a Autoridade de 
Investimentos de Abu Dhabi é o maior fundo 
soberano de investimento do Médio Oriente e
o quinto maior do mundo.

ECONOMIA LOCAL PROMISSORA 
PARA INVESTIDORES
De acordo com um relatório recente da UNCTAD 
sobre os investidores no mundo, os Emirados
Árabes Unidos estão em 11º lugar das economias
de origem dos investidores mais prometedores, e
atraem um importante investimento estrangeiro
direto (IED) para a sua economia.

Introdução aos EAU Agência Imobiliária para a América Latina



Economia

A despesa pública em infraestruturas 
continua a receber uma importante injeção 
de capital. Abu Dhabi continua a
desenvolver a infraestrutura necessária 
para uma das cidades mais ricas do mundo. 
Dubai implementou novos projetos 
para sediar a Expo Mundial 2020; AED 
30 bilhões investidos em infraestrutura
no local da Expo e na cidade. Os EAU
também estão a trabalhar no projeto Etihad
Rail, que oferecerá um impulso significativo
no transporte terrestre.

POLÍTICAS DE 
DIVERSIFICAÇÃO 
PROGRESSIVA
A política de diversificação económica 
deu lugar a um desenvolvimento 
impressionante em setores chave como 
o turismo, o transporte aéreo, o
comércio, os serviços financeiros, a
manufatura, o setor imobiliário e as 
energias alternativas. Os EAU 
alcançaram uma redução significativa
da sua dependência económica no 
petróleo.

ZONAS DE COMÉRCIO LIVRE
Os EAU têm várias zonas de comércio livre de 
várias especialidades que oferecem vários 
incentivos económicos, como a exempção de 
impostos corporativos e taxas de importação/ 
exportação e participação estrangeira total com 
repatriação de 100% dos lucros. Existem à volta 
de 45 zonas francas nos Emirados Árabes 
Unidos.

Segundo um relatório recente publicado pelo Ministério da Economia dos Emirados Árabes Unidos, 
os EAU atraíram mais de 10 mil milhões de Dólares em investimento estrangeiro direto por ano. O
EAU ocuparam o primeiro lugar entre os países mais atrativos para o investimento estrangeiro 
direto na região do Médio Oriente e África. Os Emirados Árabes Unidos exportam principalmente 
produtos para a Índia, Irão, Japão, China, Omã, Suíça e Coreia do Sul. A maioria das suas 
importações são da China, EUA e Índia.

DESPESA 
PÚBLICA 
CONSISTENTE

MAIOR INVESTIMENTO 
ESTRANGEIRO DIRETO (IED)
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Moeda Oficial
A moeda oficial dos Emirados Árabes Unidos é o dirham
emirati, denominado como AED. A moeda dos Emirados é
uma das mais estáveis do mundo devido ao seu vínculo com 
o dólar (USD).

O câmbio atual para USD

$ 1 = AED 3.675.
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Infraestrutura
Em geral, os Emirados Árabes Unidos ocupam o primeiro lugar a
nível regional e o 25 a nível mundial no Relatório de 
Competitividade Global, mantendo a sua posição de liderança 
entre as economias competitivas do mundo.

• 1º lugar em subscrições a serviços de rede de tele móveis

• 2º lugar no acesso à eletricidade

• 2º na subscrição de banda larga

• 2º pilar na adoção de Tecnologias de Informação e 
Telecomunicações

• 4º lugar em subscrições a internet por fibra

• 7º lugar em indicadores de qualidade de infraestrutura 
rodoviárias

• 7º lugar na eficiência dos serviços de transporte aéreo

• 12º lugar nos pilares fundamentais de infraestrutura.

O relatório afirma que a competitividade dos EAU se deve à
infraestrutura de alta qualidade e mercado de bens 
altamente eficiente.



Infraestrutura

METRO 
DO DUBAI
O Metro do Dubai é uma rede ferroviária 
rápida. A Linha Vermelha e a Linha Verde 
estão operacionais e está a ser construída 
mais uma linha. Estas duas linhas são 
subterrâneas em algumas partes da
cidade e continuam em viadutos em 
outras partes da cidade. Todas as 
carruagens de metro são completamente 
automáticas e sem condutor e, tal como 
as estações de metro, têm ar 
condicionado e portas ao nível da 
plataforma para fácil acesso. Existem 
atualmente 45 estações operacionais, 
muitas mais estão planeadas.

A missãoEmirates inMars é uma missão 
de exploração espacial sem tripulantes 
da Agência Espacial dos EAU com
destino a Marte. A sonda Hope foi 
lançada a 19 de Julho de 2020. A equipa 
responsável pela missão inclui 150 
engenheiros dos EAU e 200 engenheiros 
e cientistas de institutos associados aos 
Estados Unidos.

PARQUE SOLAR SHEIKH 
MOHAMMED RASHID AL 
MAKTOUM
O maior projeto de energia solar 
localizado do mundo, com uma 
capacidade de produção total 
planeada de 5000 megawatts (MW) 
para 2030 e um investimento total de
50.000 milhões de AED.

A primeira central nuclear dos EAU, 
primeira central nuclear da Península 
Arábica e primeira central nuclear 
comercial do mundo árabe. Com uma 
capacidade total de 5600 megawatts 
(MW), a planta abastecerá até 25% das 
necessidades energéticas dos EAU.

A Virgin Hyperloop One e a Autoridade de 
Transporte e Estradas do Dubai (RTA) 
apresentaram os primeiros protótipos de 
cápsulas do Hyperloop One do Dubai que 
será utilizado para ligar passageiros entre 
o Dubai e Abu Dhabi. Uma vez finalizado,
o Dubai Hyperloop terá um tráfego de 
passageiros de aproximadamente 10,000 
passageiros por hora, que poderão fazer a
viagem em apenas 12 minutos. Em 
comparação, o mesmo trajeto demora 
atualmente uma hora e média de carro.

MISSÃO EMIRATES 
IN MARS

PLANTA DE ENERGIA 
NUCLEAR DE BARAKAH

HIPERLOOP DO 
DUBAI
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DOWNTOWN DUBAIMARINA SHEIKZAYEDROAD

Introdução aos EAU Agência Imobiliária para a América Latina

DUBAI



Quadro legal
O Sistema legal estável dos Emirados Árabes Unidos está estruturado para oferecer segurança e comodidade às empresas multinacionais para facilitar o crescimento e funcionamento do seu negócio. Os 
Emirados Árabes Unidos são o principal destino das empresas multinacionais para acolher as suas sedes centrais para as operações nas regiões do MENA e Ásia Meridional. Muitas empresas internacionais,
incluindo as principais instituições financeiras, escritórios de advogados e outras multinacionais, operam segundo o direito consuetudinário britânico e com um quadro regulador baseado no idioma inglês no
Dubai International Financial Centre (DIFC) e o Mercado global de Abu Dhabi (ADGM) para garantir o cumprimento das normas sem nenhum tipo de problemas.
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Código de impostos
Os Emirados Árabes Unidos são conhecidos como um paraíso fiscal 
global. Os Emirados Árabes Unidos não têm nenhum imposto sobre o
rendimento federal. O governo dos Emirados Árabes Unidos 
implementou um imposto ao valor agregadi (IVA) no país, desde 1 de 
janeiro de 2018 a uma taxa fixa de 5%. Não há impostos sobre os 
rendimentos, impostos sobre imóveis nem impostos sobre o
património.
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Contas bancárias
Os residents dos Emirados Árabes Unidos têm uma série de opções 
bancárias disponíveis.

Não residentes dos Emirados Árabes Unidos podem abrir contas
bancárias locais em dirham através de sucursais internacionais de 
bancos a operar nos EAU.

• Transferência bancária

• Cheque do administrador do banco dos EAU
• Cartão de crédito (Visa / Master Card / American Express /

Discover)

• Union Pay

• AliPay

• Apple Pay

• Samsung Pay

• Diner’s Club

• Japan Credit Bureau (JBC)

• Bitcoin

MÉTODOS DE PAGAMENTO ACEITES

PAYMENT 
METHODS
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Visto de investidor
VISTO DE INVESTIDOR IMOBILIÁRIO DO DUBAI
Um dos principais motores de crescimento da economia do Dubai tem
sempre sido o setor imobiliário. O governo do Dubai tem introduzido e
implementado constantemente iniciativas e medidas de política para
melhorar ainda mais este setor, para manter a confiança dos investidores e
aumentar o investimento estrangeiro direto. Entre as diversas iniciativas de 
novos vistos lançados recentemente, o visto de investidor imobiliário de cinco 
anos atraiu muito a atenção dos investidores, já que o pré-requisito chave
para a solicitação do visto de residência é um investimento mínimo de 5
milhões de AED (USD 1,400,000) no setor imobiliário. Os investidores têm
atualmente direito a solicitar um visto de investimento imobiliário de três 
anos, entregue pelo centro Cube do Dubai Land Department, sujeito a um
investimento mínimo de 1 milhão de AED (USD 280,000) aquando da aquisição
do imóvel.

QUAIS SÃO OS TIPOS DE VISTO?

O visto de múltiplas entradas de 6 meses é bastante semelhante a ter um 
visto de turista, mas com a possibilidade de entrar e sair do país várias vezes 
durante um período de 6 meses. A diferença do visto de investidor 
imobiliário de três anos é que este visto está disponível para qualquer
imóvel com um valor de 1 milhão de AED (USD 280,000) em qualquer dos
sete emirados e, como tal, é emitido pela autoridade de imigração
pertinente e não pelo Dubai Land Department.

VISTO DE RESIDÊNCIA 
DE 3 ANOS
Este visto é emitido pelo Dubai Land 
Department para aqueles que investem
num imóvel no Dubai, avaliado em
mais de 1 milhão de AED (USD 280,000). 
Com este visto pode residir nos 
Emirados Árabes Unidos e receber os 
documentos associados que incluem: 
Documento de Identificação dos 
Emirados (EID), carta de condução e
patrocínio familiar. Este visto custa 
entre 13,000 a 15,000 AED e é válido 
por três anos, o que poderá ser 
bastante mais conveniente. É
importante referir que residentes com 
este visto não podem passar mais de 
seis meses consecutivos fora do país.
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VISTO DE RESIDÊNCIA
DE LONGO PRAZO DE
5 ANOS
Investidores que invistam em imóveis 
com um valor acima dos 5 milhões AED 
(USD 1,400,000) podem obter um visto de
residência de cinco anos. Tal como as
outras opções de visto, o imóvel não
pode ser comprado com hipoteca,
qualquer tipo de empréstimo ou
financiamento, e o investimento deve ser
mantido por um período de 3 anos.
Residentes com este visto podem
patrocinar os seus familiares e
dependentes.

VISTO DE RESIDÊNCIA
DE LONGO PRAZO DE
10 ANOS
Este visto está disponível para quem faça 
um investimento mínimo de 10 milhões
AED (USD 2,800,000), dos quais 40% em
imobiliário. Os investidores devem
demonstrar que o montante investido 
não é emprestado ou devem manter o
investimento durante um período mínimo
de 3 anos. Os investidores com um visa de
10 anos podem incluir patrocínio de um
diretor executivo e um assessor.
Para além de filhos e cônjuges, este visto 
também pode abranger sócios de 
comércio se cada um contribui com um 
investimento de 10 milhões de AED (USD 
2,800,000).

• Visto de múltiplas entradas de 6 meses

• Visto de residência de 3 anos

• Visto de residência de longo prazo de 5 anos

• Visto de residência de longo prazo de 10 anos



• O valor do imóvel deve ser de 1,000,000 AED (USD 270,000) ou mais (valor da compra e não valor atual de mercado do imóvel).
• Apenas os imóveis prontos e de contrato vitalício se qualificam para os vistos de investidor.
• Os apartamentos residenciais, apartamentos com serviços incluídos, apart-hotel, moradias e moradias geminadas, escritórios e armazéns,

são aceites para o visto de investidor.
• Os imóveis em construção, arrendados, em litígio, e terrenos não são aceites para vistos de investidor.
• Pode ser solicitado um visto mesmo que o imóvel esteja hipotecado, sempre que se cumpra com o investimento mínimo necessário de 1 milhão de AED 

(USD 280,000); Deve enviar-se um Certificado de Não Objeção (NOC) ao banco juntamente com o formulário do pedido.
• No caso de múltiplos imóveis (até 3) com um valor total de 1 milhão de AED (USD 280,000) ou mais, o investidor pode obter um

visto imobiliário. O visto de investidor não autoriza o investidor a trabalhar nos EAU.
• Se comprou sua propriedade no valor de 1 milhão de AED (USD 280,000) ou mais, com uma joint venture com seu cônjuge, poderá obter um visto de

investidor. Deverá ser apresentada uma certidão legal de casamento.
• Existe um requisito de rendimento mínimo de 10,000 AED (USD 2,800) por mês (ou equivalente). O requerente deve fornecer provas dos

rendimentos como parte dos critérios.

TERMOS E CONDIÇÕES

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
• Escritura do imóvel

• Cópia do passaporte do requerente

• Condição atual do visto/ cópia

• Fotos tipo passe (x6)

• Certificado de boa conduta (fornecido pela
Polícia do Dubai)

• Extratos de conta bancária

• Fatura de serviços públicos

• Seguro de saúde

VISTO DE INVESTIDOR
O proprietário do imóvel deve dirigir-se inicialmente o Dubai Land Department com o seu passaporte
original, escritura original e cópia da página do visto (se aplicável) e solicitar uma carta de
recomendação para entregar à Polícia do Dubai.

Segundo a carta de recomendação emitida pelo Dubai Land Department (DLD), devem fazer o pedido de
emissão do Certificado de Boa Conduta à Polícia do Dubai.
Depois de completar estes procedimentos, todos os documentos relevantes deve ser enviados ao
Departamento Económico do Dubai para solicitar uma licença comercial.

A licença de investidor é emitida pelo Departamento Económico do Dubai (DED), e o requerente pode enviar 
o seu pedido à Direção Geral de Residência e Assuntos Estrangeiros (GDRFA) para solicitar o visto de 
residência do EAU. Aquando da obtenção do visto de residência, tem direito a solicitar vistos de residência 
nos EAU para os seus familiares em regime de patrocínio.
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Vistos de investidor
ESTRUTURA DE TAXAS DE VISTO
O visto de investidor imobiliário custa aproximadamente entre 13,000 a 15,000 AED 
(USD 3,500 a USD 4,100), valor que inclui o seguinte:

• Certificado de boa conduta (registo criminal) da Polícia do Dubai (220 AED = 60 
USD)

• Taxas de administração (420 AED = 115 USD)

• Custos da solicitação (3,000 AED = 820 USD)

• Autorização da entrada e escritura (1,100 AED = 300 USD)

• Emissão da licença pelo DED (8,440 AED = 2,300 USD)

• Obtenção de visto / ID dos Emirados/ Testes médicos (AED 2,490 = 680 USD)

A renovação do visto e patrocínios familiares devem ser contabilizados
(5,000 a 6,000 AED = 1,400 – 1,700 USD cada uma)

O visto de residência de seis meses custa consideravelmente menos, 
aproximadamente AED 2,300 (USD 630). No entanto, este visto deve ser 
renovado a cada seis meses, seu valor é de 1,100 AED (300 USD).

Aplicam-se as taxas para patrocínio de familiar e renovações de 
AED 250 (USD 70) cada uma.
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Por que investir em Dubai e por que agora?
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RETORNOS ANUAIS DE ARRENDAMENTO



O Dubai desenvolveu-se significativamente 
desde o auge do centro económico e parte
do processo de desenvolvimento do mercado 
foi a estabilização dos ganhos de capital nas 
vendas de imóveis. Esta falta de volatilidade 
proporciona conforto e confiança aos 
investidores internacionais preocupados com 
a formação de outra bolha no mercado.

O custo de entrada no mercado imobiliário do Dubai é muito mais baixo do que em outras 
cidades de classe mundial. Para além disso, o Dubai tem um potencial muito maior do que 
algumas cidades seculares, e está a demonstrar constantemente que é capaz de alcançar 
os seus objetivos ambiciosos.
Adicionalmente, o processo de compra de imóveis é extremamente simples e fácil. O
governo entende que os expatriados estão dispostos a investir bastante no Dubai e
implementou normas simples e lógicas para proteger estes investidores e fazer com que a
compra de um imóvel seja um experiência sem complicações.

GANHOS DE 
CAPITAL

FACILIDADE DE 
INVESTIMENTOS

RETORNOS DO 
ARRENDAMENTO

O retorno do arrendamento no 
Dubai não tem rival em todo o
mundo. O retorno bruto médio 
do arrendamento está entre 6% 
a 8%.
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Proteção do investidor
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Esta é uma iniciativa importante levada a cabo para oferecer aos 
investidores a segurança de saber que o seu investimento é
controlado pelo Governo do Dubai.

• A construtora não pode receber o dinheiro sem completar o
projeto.

• Os representantes da Agência Reguladora Imobiliária (RERA) 
visitam os locais para verificar o processo de construção (todo 
o processo é acessível no website do DLD e os investidores 
podem consultar o website regularmente para obter os 
detalhes específicos e atualizados da construção).

• Inclusive depois da entrega do edifício, existe uma conta 
bancária com um valor retido à construtora durante um 
ano após a entrega, para proporcionar uma rede de 
segurança na eventualidade de qualquer problema de 
manutenção que possa surgir.

CONTAS FIDUCIÁRIAS

Depositário

3. Liberação do Depósito

Vendedor

2. Transferir ativos

Comprador

1. Fundo Fiduciário



Proteção do 
investidor

Uma vez que a construtora faz a entrega do edifício aos 
novos proprietários, o DLD/RERA estabelecem, como 
requisito, uma Associação de Proprietários.

• Estas associações são fiscalizadas anualmente pelo
DLD/RERA e são responsáveis pela manutenção do
edifício em nome dos proprietários

• A associação de proprietários celebra uma Assembleia 
Geral Anual, vota nos membros do conselho e os 
membros do conselho representam os proprietários do 
ediício para qualquer requisito da gestão das instalações.

TAXAS DE REGISTO DO IMÓVEL
(4% da taxa de qualquer venda de imóvel no Dubai)
• Isto evita que especuladores e fanáticos comprem e

revendam sem ter fundos disponíveis, também faz com 
que os imóveis para investimento sejam mais atrativos
e fomenta a estabilidade de preços no mercado.

ASSOCIAÇÕES DE PROPRIETÁRIOS
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Valorização do seu dinheiro
Os preços dos imóveis nos Emirados Árabes Unidos são
económicos em comparação com centros de comércio
semelhantes em todo o mundo.

• Existe um grande potencial para um maior crescimento 
dos EAU dado o aumento da classe média, os principais 
eventos mundiais como a Expo 2020 e o investimento 
crucial do governo em infraestruturas de classe mundial.

A visão, orientação e liderança de progresso do país 
simplesmente não admitirão o fracasso. Este tipo de atitude e
ambiente tornou os EAU no país que é hoje.
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Planos de pagamento e hipotecas

A maioria dos promotores imobiliários oferece planos de 
pagamento vinculados à construção de imobiliário em plano 
(em construção). Algumas construtoras inclusive oferecem 
planos de pagamento posteriores à transferência da imóvel aos 
seus compradores muito depois da finalização do projeto como 
uma alternativa a hipotecas e a financiamento bancário.

Condições:

• Maiores de 21 anos com passaporte válido
• Salario mínimo equivalente a 4.087,19 Dólares
• Os não residentes são elegíveis para até 50% da hipoteca

PLANOS DE PAGAMENTO COM AS CONSTRUTORAS
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Introducción a EAU Inmobiliaria para Latam

O primeiro evento da Expo celebrado no Médio Oriente,
África ou Sul de Ásia, foi tratado localmente como um mega
evento, já que o local já  fazia parte do sul do Dubai, com um
desenvolvimento de uso misto em construção que é o dobro
do tamanho da ilha de Hong Kong.

Mais de 25 milhões de visitantes participaram da Expo 
2020 em Dubai, semelhante à população da Austrália, mais 
de 300.000 empregos foram criados, a maioria no setor de 
turismo. O local da Expo tem 613,5 campos de futebol.

Dubai implementou novos projetos de infraestrutura para 
sediar a Expo 2020; O investimento estimado foi de AED 
25.000.000 (US$ 7.000.000) em infraestrutura, tanto no local 
da Expo quanto na cidade.



Benefícios de investir no Dubai
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PREÇOS RAZOÁVEIS

Menor do que em 
outras cidades

O FUTURO BRILHANTE 
DE DUBAI

Expo 2020 
7ª cidade mais influente 
do mundo

ALTO RENDIMIENTO

Uma média de 6 a 8% 
ao ano

CRESCIMIENTO DE 
CAPITAL ALTA 
ECONOMÍA

Aumento da 
população

PROPIEDADE 
COMPLETA

Fácil herança e 
doação

VISTO DE 
INVESTIDOR

A partir de 
US$280,000

LIVRE DE IMPOSTOS

0 ganho de capital
0 imposto de aluguel

HIPOTECAS 
IMOBILIÁRIAS

Disponível para não 
residentes

PLANOS DE 
PAGAMENTO FÁCIL

Transações simples

INVESTIMENTO 
SEGURO

Sem risco político
Bom sistema legal

TRANSFERÊNCIA FÁCIL DE 
FUNDOS

Mercado de revenda ativo
Benefícios transferíveis 
para qualquer lugar

ALTO PADRĀO DE 
VIDA

Propriedades de luxo 
com todas as 
facilidades



BUSINESS BAY
2nd Floor, Building 13,
Bay Square Business Bay, 
Dubai
Tel: +971 (0) 4 429 7040
Fax: +971 (0) 4 429 6024

BRANCH OFFICES

INTERNATIONAL OFFICES

CHINA
Office 2005B, Shenzhen ICC Tower, 
168 Fuhua 3rd Road, Futian CBD, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China

JUMEIRAH VILLAGE CIRCLE
Shop No. 4, Chaimaa Premiere
JVC, District 15, Dubai, UAE

JAFZA
LB09026 Building 09,
JAFZA, Dubai, UAE

DUBAI CREEK HARBOUR
Office G02
Dubai Creek Harbour Residences
South tower 2, Dubai, UAE

DUBAI HILLS ESTATE
Shop R09C Ground Floor, Acacia 1, 
Dubai Hills Estate

SAUDI ARABIA
Alabdulkader Bldg., Thaliya street, Al 
Sulaimania Area, P.O.Box No - 2468, 
Riyadh Saudi Arabia

OBRIGADA


