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Finanças

SAÚDEOs certificados digitais
COVID-19, que começaram a
ser emitidos em Portugal esta
semana, são gratuitos e podem
ser consultados no portal do
SNS 24, na aplicação móvel do
SNS ou enviados por e-mail ao
titular. 

Segundo a orientação publi-
cada na terça-feira pela Direc-
ção-Geral da Saúde (DGS), os
certificados podem ser usados
em todos os estados-membros,
bem como na Islândia, Liech-
tenstein, Noruega e Suíça. 

O certificado COVID-19 di-

gital da UE, que comprova a
testagem (negativa), a vacina-
ção ou a recuperação da CO-
VID-19, “ficará igualmente
aberto a iniciativas equipará-
veis que estejam a ser desen-
volvidas por países terceiros ou
organizações internacionais”,
refere a DGS à Lusa.

O documento tem código
QR com os dados essenciais
necessários e que é utilizado
“para verificar de forma segura
a autenticidade, integridade e
validade do certificado”, lembra
a autoridade de saúde, acres-

centando que o documento
terá informações como “o
nome, a data de nascimento, a
data de emissão e informações
pertinentes sobre a vacinação,
teste ou recuperação”. 

O certificado de teste é emi-
tido após notificação no Sis-
tema Nacional de Vigilância
Epidemiológica (SINAVE) de
resultado negativo em testes
PCR e testes moleculares rápi-
dos. 

Os resultados são válidos du-
rante 72 horas desde a data e
hora de colheita. �

Certificados digitais 
COVID-19 são gratuitos 

Especialista no desenvolvimento de
negócios internacionais no Médio
O rien te, o consultor Amr Arafa par-
tilha a sua experiência no apoio ao

desenvolvimento de negócios nos mercados
do Golfo Pérsico.  

O que é único nos EAU?
Segurança, acessibilidade e futuro. Os Emira-
dos Árabes Unidos beneficiam de uma locali-
zação geocêntrica central mundial, estando a
quatro horas de voo de um terço da população
mundial e a oito horas de voo para dois terços
da população mundial. Nos EAU 85% da po-
pulação é estrangeira.

O Dubai irá receber, pela primeira vez num
país árabe, a Expo2020. Quais as oportu-
nidades para as PME portuguesas?
O Dubai é, desde há muito tempo, um centro
de comércio entre o Oriente e o Ocidente.
Sendo o país anfitrião da Expo2020, em outu-
bro de 2021, o Dubai acelerará o seu ritmo de
comércio internacional, tanto online quanto
local. Alguns produtos da Europa Ocidental e
da Grécia têm vindo a entrar gradualmente
no mercado do Golfo, através do Dubai. 
Espero ver em breve no mercado mais em-
presas portuguesas de sectores distintos como
a farmacêutica, petroquímica, agroalimentar
e “fast-moving consumer goods”. 

E quanto às áreas de E-Commerce/Fintech
no mercado. Qual o seu estado de maturi-
dade?
No mês passado, demos as boas-vindas ao gi-
gante dos pagamentos digitais, Stripe, que
abriu o seu primeiro escritório do Médio
Oriente no Dubai. Pioneira no e-commerce, a
Amazon estabeleceu a sua sede regional no
Dubai em 2016. 
Este ano, o Dubai anunciou a sua primeira li-
cença de banco digital. No entanto, não vemos
no mercado a presença de empresas portu-
guesas nesta área e esperamos vê-las num fu-
turo próximo. 

Tem a qualificação CPA para os EUA e CIPA
para os países do Golfo - certificados re-
conhecidos de contabilidade financeira is-
lâmica de alto nível. Quais as características
das finanças e contabilidade islâmica?
Tanto as finanças, quanto a contabilidade is-
lâmicas são constituídas com base em princí-
pios e teorias básicas da contabilidade con-
vencional e bancária. 
Em certas circunstâncias, os bancos e a con-

tabilidade islâmica exigem certos termos e
condições para acomodar os Princípios Islâ-
micos. 

Quais os principais desafios que as empre-
sas externas podem encontrar quando es-
tão no Médio Oriente?
Pensamento e cultura empresarial diferentes.
Quando em Roma, faça como os Romanos. 

Pode ser mais específico? 
Um empresário português disse-me que re-
cebia muitos pedidos de informação, através
de email e no Facebook, de empresas do Dubai.
Assim que ele respondia aos pedidos de cota-
ção e enviava os catálogos, o interesse dos
compradores desaparecia. 
O problema estava na forma como comuni-
cava com o mercado. Corrigimos algumas pa-
lavras que representavam incorretamente a
cultura do país nas suas brochuras e cotações
e, este ano, vai abrir o segundo escritório em
Abu Dhabi. 

Tem algum conselho que gostaria de deixar
às empresas portuguesas que procuram
entrar nos mercados do Médio Oriente?
Não existem especialistas no Médio Oriente,
apenas diferentes níveis de oportunidades per-
didas. �

Não existem especialistas 
no Médio Oriente, apenas 
diferentes oportunidades

Amr Arafa
Consultor em Negócios Internacionais – 
Emirados Árabes Unidos - Market Access

Clientes vão pagar
pelas embalagens
de “take-away” 
Cobrança Esta taxa será cobrada a partir de 2024, mas o
valor ainda não está definido. Se os clientes quiserem ser
ressarcidos da despesa terão de devolver as embalagens

Nos últimos dias, o Jornal de
Notícias avançou ao ECO que
o Governo se prepara para
criar uma taxa sobre as emba-
lagens de comida ao domicílio.
Esta taxa será cobrada a partir
de 2024 e o valor ainda não está
definido. Neste sentido, se os
clientes quiserem ser ressarci-
dos desta despesa terão de de-
volver as embalagens de “take-
away” aos restaurantes para se-
rem utilizadas. 

A mesma fonte explicou que
em causa está o projecto de de-
creto-lei do Governo que trans-
põe uma directiva de 2019 da
União Europeia, relativa à re-

dução do impacto de determi-
nados produtos de plástico no
ambiente. Neste contexto, a
partir de 1 de Janeiro de 2024
os estabelecimentos que usam
copos para bebidas e recipien-
tes para alimentos, de plástico,
em regime de “take-away” ou
com entrega ao domicílio, vão
ter de disponibilizar alternati-
vas reutilizáveis aos seus clien-
tes.

Assim, o Executivo vai criar
uma tara para sobre estas em-
balagens, sendo que o dinheiro
será devolvido a quem as de-
volver.

O sistema implica “a cobran -

ça, no acto da compra, de um
valor de depósito, o qual só po-
derá ser reembolsado no acto
da devolução da embalagem”,
explicou o Ministério do Am-
biente no mesmo jornal. 

Porém, os estabelecimentos
têm algumas dúvidas sobre
como esta medida poderá ser
operacionalizada. Ao JN, a As-
sociação Nacional de Restau-
rantes PRO.VAR aponta que
tem “dúvidas” de que esta me-
dida “seja exequível”,defen-
dendo que “seria importante
criar um tempo de adaptação,
porque se trata de uma mu-
dança gran de”. �

Os estabelecimentos pedem tempo de adaptação à medida

Este ano, o Dubai anunciou a sua
primeira licença de banco digital.
No entanto, não vemos no 
mercado a presença de empresas 
portuguesas nesta área 
e esperamos vê-las brevemente


