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Dentro de cada desafio está a oportunidade 
 

Por Ahmed Bin Sulayem, Presidente Executivo e CEO, DMCC 
 

 

Pouco mais de oito anos se passaram desde que a DMCC lançou a primeira moeda 
de ouro dos Emirados. Inscrita com um retrato do Presidente, sua alteza Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, seguiu-se apenas que o verso da moeda deveria 
apresentar o então recentemente concluído Burj Khalifa, um testemunho da ambição 
do nosso país e hoje, um dos mais reconhecidos símbolos. 
 
Desde então, a DMCC lançou uma segunda moeda com um retrato de sua alteza 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro Ministro dos 
Emirados Árabes Unidos e Governante do Dubai, desta vez com um símbolo 
igualmente sinónimo, a Ilha Palm Jumeirah. Cunhadas pela refinaria suíça Argor-
Heraeus, um membro credenciado do padrão Dubai Good Delivery (DGD) da DMCC, 
ambas as moedas foram certificadas como 99,99% (24 quilates) e concebidas e 
lançadas para celebrar a liderança visionária do nosso país, marcando a ascensão 
do Dubai a tornando-se um dos principais centros de comércio de ouro do mundo. 
Certamente, na minha capacidade de presidente executivo, não poderia contar a 
história da DMCC sem mencionar o papel significativo que o ouro desempenhou no 
nosso desenvolvimento e a minha profunda gratidão a todos aqueles que ajudaram a 
tornar o Dubai um verdadeiro centro global para este metal precioso. 
 
Hoje, estamos juntos como parte de uma crise global maior, no entanto, a cada 
desafio está a oportunidade. Embora o ouro seja considerado uma mercadoria valiosa 
há mais de dois mil e quinhentos anos, apenas recentemente se tornou um 
investimento estratégico para instituições em tempos de volatilidade económica, e 
enquanto os consumidores privados investem há muito tempo em jóias de ouro, a 
cunhagem de moedas modernas de ouro começou apenas em 1967 com o 
Krugerrand da África do Sul. 
 
Desde esta época, vários países emitiram as suas próprias moedas de ouro, cada 
uma variando em finura e peso, mas cada uma delas oferece uma oportunidade para 
as pessoas investirem e desinvestirem em caso de grave volatilidade do mercado. 
Unidas por trás de um símbolo comum, cada uma das moedas nacionais apresenta 
uma imagem tão significativa quanto o Burj Khalifa ou a Ilha Palm Jumeirah, como o 
Gold Panda da China, a Filarmónica de Viena da Áustria ou a Folha de Ácer do 
Canadá. Em cada caso, os cidadãos tiveram a oportunidade de investir, diversificando 
os seus próprios investimentos e apoiando os seus respetivos países no processo. 
 
Embora a população residente nos Emirados Árabes Unidos possa não ser dos 
Emirados, acredito que todos os expatriados que viveram aqui o tempo suficiente para 
chamar este país de lar estão unidos a nós como pessoas que acreditam numa 
sociedade sem fronteiras e onde todas as nacionalidades e religiões podem viver em 
harmonia. Gostaria de ecoar o sentimento partilhado por sua alteza Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e Vice-Comandante Supremo 



BLOG POST     

 

 

das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos no início da pandemia: 
“Desejamos e desejo pessoalmente que os nossos residentes nos Emirados Árabes 
Unidos sintam que esta é a sua segunda casa."  
 
Embora o cenário atual possa parecer assustador, as moedas de ouro dos Emirados 
Árabes Unidos representam um investimento acessível para todas as pessoas que 
procuram proteger a sua riqueza conquistada com muito esforço durante este período 
de incerteza. Além disso, peço aos nossos bancos nacionais que encontrem uma 
forma de os investidores individuais adquirirem moedas de ouro dos Emirados Árabes 
Unidos com as suas instituições, tornando-as mais seguras e acessíveis. 
 
À luz dos desafios recentes, este ano marca o primeiro Eid al-Fitr, onde sou forçado 
a quebrar a tradição de visitar o palácio e prestar homenagem a sua alteza Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Portanto, espero que a projeção desta noite 
sobre o Burj Khalifa sirva como um sinal do nosso agradecimento nacional pela 
resposta rápida, suporte abrangente e liderança visionária do governo dos Emirados 
Árabes Unidos durante estes tempos difíceis. 
 
Em nome da DMCC, gostaria de desejar a todos Eid Mubarak e fiquem em casa, 
fiquem em segurança. 
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