
 

 

 

 

  

  
!

ABC  

MERCADO 
MARROCOS 
 

MARÇO 2022 
 
        



 

 

Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. – Rua de Entrecampos, nº 28, Bloco B, 12º Andar, 1700-158 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 

2

ABC MERCADO 

MARROCOS 
MARÇO 2022   

ÍNDICE 
 

 

ENQUADRAMENTO 3 

PRINCIPAIS INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS 5 

COMÉRCIO INTERNACIONAL 11 

INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO 12 

RELAÇÕES ECONÓMICAS PORTUGAL-MARROCOS 13 

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MARROQUINOS COM POTENCIAL INTERESSE PARA AS 

EMPRESAS PORTUGUESAS 15 

ACESSO AO MERCADO – DIFICULDADES E DESAFIOS PARA AS EMPRESAS PORTUGUESAS 20 

 
 
 

  



 

 

Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. – Rua de Entrecampos, nº 28, Bloco B, 12º Andar, 1700-158 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 

3

ABC MERCADO 

MARROCOS 
MARÇO 2022   

ENQUADRAMENTO 
 

COVID-19: Efeitos na economia e impactos para o futuro próximo  

Num contexto inédito de crise sanitária em face da pandemia COVID-19, a qual deixou sequelas à escala 
global, Marrocos não constitui exceção.  

Com quebras em praticamente todos os setores-chave da economia, o país assistiu a um verdadeiro travão 
no seu crescimento com um impacto real ao nível da oferta, da procura e dos mercados externos, em 2020 
e 2021. 

De acordo com a revista LA VIE ÉCO, de 16 de janeiro de 2022, mais de 10 000 empresas marroquinas 
terão falido em 2021, devido às dificuldades de recuperação de vários sectores em face das incertezas 
ligadas à emergência de novas variantes da pandemia COVID-19. Esta realidade ultrapassou as previsões 
da COFAC Maroc que apontava para a falência de cerca de 9 000 empresas, não obstante assumir que a 
sobrevivência de um grande número de empresas só foi possível graças aos apoios do governo, 
mantendo-as, assim ativas, de uma forma artificial.  

A região de Casablanca-Settat surge em primeiro lugar (22 660 empresas, 28%), seguindo-se as regiões 
de Rabat-Salé-Kénitra (11 505 empresas, 14,3%) e de Tanger-Tetouane-Al Hoceïma (9 599 empresas, 
11,9%). 

Contudo, prevê-se que a indústria continue a registar algumas dificuldades, com especial incidência para 
a aeronáutica e o turismo. 

No campo externo, as dificuldades nas cadeias de valor internacionais e a falta de matérias-primas no 
campo mundial estão a reforçar a quebra da procura internacional por produtos marroquinos, mas 
igualmente no plano financeiro, traduzido num recuo de IDE e das receitas do turismo. Acresce ainda os 
inesperados confrontos geopolíticos entre a Rússia e a Ucrânia traduzidos numa guerra às porta das 
Europa, com repercussões políticas e económicas ainda difíceis de prever. 

Para 2022, o governo perspectiva uma subida do PIB na ordem dos 3,2%, tendo em conta uma inflação 
média de 1,2%. Contudo, certos observadores referem que o governo subestima o aumento dos preços 
das matérias-primas e da energia à escala internacional, assim como a respectiva duração. Já o Bank Al-
Maghrib prevê um crescimento do PIB de 3,0% em 2022, em face do regresso da inflação, após uma 
média de 0,2% em 2019, 0,7% em 2020 e de 1,2% prevista para 2021 (L’Économiste, 05 novembro 2021). 

Não obstante as perspetivas positivas, a economia marroquina continua rodeada de riscos. Contudo, a 
crise pandémica COVID-19 veio reforçar a tomada de consciência de Marrocos sobre o imperativo de deter 
uma indústria nacional forte, de demonstrar capacidade de resiliência e de desenvolver localmente certos 
produtos essenciais.  

Por sua vez, a composição do novo governo saído das eleições de Setembro p.p., a nomeação de 7 
mulheres para pastas ministeriais, das quais a pasta da Transição Energética e do Desenvolvimento 
Sustentável (Leila Benali), assim como um maior equilíbrio parlamentar com três partidos ganhadores e 
concertados, poderá indiciar orientações porventura mais claras no que concerne o Plano de 
Relançamento da Economia e o novo Modelo de Desenvolvimento, num contexto marcado por um 
processo em curso de relocalização da produção, da perturbação das cadeias de aprovisionamento e da 
escassez de matérias-primas à escala mundial, pretende dar resposta célere a tais alterações, 
impensáveis num passado muito recente. 

No quadro desta tectónica de placas, os decisores empresariais revêm a localização dos seus sítios 
industriais, percecionam de forma quase natural o redesenho da noção de fronteiras, sendo que Marrocos 
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encara este grande desafio como uma janela de oportunidade para o fortalecimento da sua estrutura 
económica.  

Assim, no contexto do repatriamento de uma parte da produção europeia atualmente realizada na Ásia, o 
governo marroquino procura analisar a melhor forma de atrair parte dos fluxos de IDE, de manter os seus 
clientes europeus, assim como proporcionar a sua entrada nos mercados africanos, a partir de Marrocos, 
nomeadamente através da operacionalização da ZLECAF – Zone de Libre-Échange Continentale 
Africaine. 

Dito de outro modo, Marrocos pretende reforçar o seu posicionamento na geopolítica mundial, assim como 
deter um papel chave numa nova lógica de regionalização, nomeadamente no eixo, Africa-Europa, 
constituindo uma grande oportunidade para o país em termos de crescimento e de diversificação da 
procura, da integração de fileiras de produção e do desenvolvimento de capacidades de inovação nos 
setores das energias renováveis e particularmente da indústria 4.0. 

Assim, para além da atração de IDE, o lema é ganhar novos mercados, consolidar e desenvolver a 
plataforma industrial do país através da alocação dos meios necessários à promoção de ecossistemas 
identificados no quadro do PAI – Plan d’Accélération Industrielle 2021-2023, regressar aos quick ins, 
digitalizar as unidades industriais, usar as compras públicas como vetor de desenvolvimento e fabricar o 
máximo possível localmente. 
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PRINCIPAIS INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS  

2021 

 
Fonte: Tableau de bord des échanges extérieurs (Office des Changes, Dezembro 2021) 

 

ESTRUTURA DA ECONOMIA  
Marrocos tornou-se um ator indispensável em África, ali colocando a expansão dos seus negócios e a 
diplomacia no centro da estratégia de desenvolvimento do país, não obstante a Europa continuar a ser um 
parceiro essencial e incontornável.  

Marrocos é o segundo maior investidor em África e lidera o ranking sobre ambiente de negócios naquele 
continente (CIAN – Conseil Français des Investisseurs en Afrique, 2021), tendo o seu governo vindo a 
encorajar o setor privado a investir sobretudo na África Subsaariana. Tal realidade é bem evidenciada no 
facto de 90,0% do total do investimento direto marroquino ter sido canalizado para a região, entre 2010 e 
2018, com a Etiópia e a Costa do Marfim como principais destinos alvo (AMDIE, 2021). 

Contudo, a trajetória de digitalização muito rápida que o mundo atravessa, acelerada pela pandemia 
COVID-19, irá testar o Reino em termos da sua capacidade de se adaptar e de manter a sua resiliência. 
Prioridades como a mudança para uma indústria de alta tecnologia ou a integração de tecnologias 
inovadoras no setor agrícola, só para citar alguns exemplos, emergem como imperativos caso o país 
pretenda assumir um papel mais relevante a nível regional e global. 

A sua abertura ao exterior, as reformas económicas ao longo dos últimos anos, assim como a sua 
estabilidade política, económica e social face a outros países da região, tendo sido motores decisivos para 
uma alteração da estrutura económica do país, não foram suficientes para colmatar alguns dos desafios 
que Marrocos ainda enfrenta. 

Um deles é o forte peso do setor “informal”. Três em cada cinco cidadãos trabalham no setor informal, 
sobretudo no comércio (31,76%), seguido da restauração, hotelaria e serviços (16,47%), nas atividades 
industriais e artesanais (14,0%) e na construção (12,9%) (CGEM, 2021). 

As TPME, antes da crise pandémica, ofereciam 73,0% do emprego no setor privado (46,0% em 2020), 
embora representassem apenas 36,0% do valor agregado nacional. Por seu turno, 81,0% das pequenas 
empresas são constituídas por PME informais, enfrentando, deste modo, restrições várias, em particular 
no acesso ao crédito bancário e na falta de qualificação dos empresários, provocando naturalmente uma 
desaceleração da sua produtividade.  

O setor privado é composto por uma esmagadora maioria de TPME (6,0%), das quais 64,0% são TPE, 
29,0% PME e 7,0% grandes empresas. As empresas são, em geral jovens: 75,0% têm menos de 20 anos 
de existência et 35,0% menos de 10 anos. 40,0% das TPE têm menos de 10 anos de existência e mais de 
metade das grandes empresas têm mais de 20 anos (HCP, 2019). 
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Do total das 6 000 empresas exportadoras marroquinas, apenas 500 empresas o fazem de forma regular. 
Destas, apenas 200 contribuem do ponto de vista fiscal. Por sua vez, do total do volume de exportações 
efetuadas por Marrocos, 77,0% é gerado por apenas 5,0% das empresas exportadoras, das quais 50 
arrecadam cerca de 55,0% do total das exportações (ASMEX, 2021).  

A forte concentração de empresas regista-se no eixo Casablanca-Tânger (63,0%), sendo que a região de 
Casablanca-Settat agrupa 39,0% das empresas, contra 15,0% na Região de Rabat-Salé-Kénitra e de 9,0% 
na região de Tânger-Tétouan-Al Hoceima.  

Casablanca lidera a maioria dos indicadores económicos: primeira região criadora de riqueza nacional 
representando 1/3 do PIB nacional (32,9%), com 13,8%, 4,3% e 30,9% das empresas respetivamente dos 
setores primário, secundário e terciário; 59,0% da produção nacional; 20,0% da população do país (taxa 
de juventude de 65,6%); 40,0% da mobilidade nacional, abrigando igualmente as sedes de praticamente 
todas as instituições financeiras e económicas, desde seguradoras, bancos, grandes grupos nacionais, 
assim como a Bolsa de Valores e a Casa Finance City (CFC).  

É igualmente o primeiro centro industrial do país, contando com mais de um terço dos estabelecimentos 
industriais de Marrocos e com 55,0% das unidades produtivas, mais de 60,0% da mão-de-obra industrial 
e 40,0% da população ativa marroquina.  

 

SETOR PRIMÁRIO 

A economia marroquina revela significativas oscilações no seu crescimento em face de uma excessiva 
dependência do setor agrícola. Em 2021, este setor representou 23% das exportações do país e 20% do 
PIB, detendo igualmente um papel social relevante dado que emprega cerca de 40,0% da população ativa 
(Sraïri, Mohamed, 2021). A superfície agrícola útil é de 9,5 milhões de ha (21,0% de regadio), contando, 
hoje, com 1,8 milhões de explorações agrárias. 

A agricultura e o agroalimentar representam um dos raros setores que registaram uma tendência de 
crescimento, apesar da conjuntura e da crise sanitária.  

De acordo com dados do BM, Fenagri e HCP, em 2021, Marrocos foi o: 

• 1º exportador mundial de alcaparras, feijão verde e óleo de argan 

• 1º produtor e exportador mundial de sardinha (60,0% destinam-se à UE) e um dos primeiros 
exportadores de algas e de farinha de peixe  

• 1º produtor de peixe em África (26ª a nível mundial) 

• 3º exportador mundial de azeitonas em conserva 

• 3º exportador mundial de mandarinas (5º fornecedor da Europa)   

• 3º exportador de produtos agroalimentares da região MENA 

• 4º exportador mundial de tomate (3º fornecedor da UE) 

• 4º exportador de produtos agroalimentares no continente africano 

• 15º produtor de melancia no mundo (2º fornecedor da UE) 
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O setor pesqueiro contribuiu, em 2020 (últimos dados publicados), com 1,1% do PIB, tendo gerado 700 
000 empregos diretos e indiretos. Do peixe desembarcado, 23,3% destinou-se ao consumo, 16,7% para o 
fabrico de conservas, para congelados (47,4%) e para farinha e óleo de peixe (12,4%). 

As atividades de pesca marítima registaram um abrandamento da comercialização dos produtos, 
acompanhado por uma quebra dos preços. Consequentemente, o crescimento do valor acrescentado das 
atividades de pesca cingiu-se a 4,4% contra os 8,3% registados no ano transato. 

No seguimento da operacionalização do Plano HALIEUTIS 2009-2020 que pretendeu expandir e 
modernizar o setor pesqueiro, aumentar a produção, as exportações e criar emprego, o Ministério da 
Agricultura de Marrocos está atualmente a elaborar uma nova visão para o setor da pesca marítima e a 
delinear as respetivas orientações estratégicas para o período 2020-2030, em linha com os compromissos 
do Reino para a economia azul. 

Dada a importância do setor agrícola, o governo marroquino delineou uma nova estratégia para o setor, 
designada de “Génération Green 2020-2023”, com o objetivo de consolidar as conquistas alcançadas com 
o Plano “Maroc Vert”, lançado em 2008, e atingir um novo nível no seu desenvolvimento, agora com a 
tónica na valorização do elemento humano. 

 

SETOR SECUNDÁRIO 

O setor secundário tem sofrido, em geral, com as repercussões negativas do encerramento temporário da 
atividade de vários operadores industriais e da perda do seu dinamismo nos mercados nacional e 
internacional. 

Assim, o seu valor acrescentado, em 2020, diminuiu em 7,0% contra o aumento de 2,8% em 2019, 
sobretudo em face da quebra do valor acrescentado das IMMEs – Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e 
Eletromecânicas de 22,4%, contra o aumento de 4,7% em 2019. 

De acordo com o BM, Bloomberg, FMI e HCP, em 2020, Marrocos foi o: 

• 1º exportador mundial de fosfatos 

• TOP 20 (mundial) da conetividade logística 

• 1ª zona franca industrial em África (com Tanger) 

• 1ª zona franca industrial em África na qualidade de infraestruturas 

• 1º fabricante de veículos em África 

• 1º sistema ferroviário de África 

• 1ª plataforma aeroportuária da região 
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De sublinhar que Marrocos, sendo um país altamente dependente das importações de energia primária, 
iniciou uma estratégia de transição energética assente sobretudo nas energias renováveis. Pretende 
posicionar-se como um líder na área da transição energética em África, como difusor do seu modelo para 
a região, sobretudo para países menos desenvolvidos, assim como um intermediário privilegiado entre 
aqueles e a Europa. Exemplo disso, são vários os MoUs, no domínio das energias renováveis, assinados 
entre Marrocos e países como a Nigéria, Burkina Faso, Senegal, Guiné-Bissau, Gana, República do 
Congo, Ruanda, Etiópia, Djibouti, Tanzânia, Zâmbia e Madagáscar.  

De acordo com o BM, Bloomberg, Climate Change Performance Index, HCP e ONU, Marrocos 
ocupou, em 2020: 

• 1º lugar a nível mundial no âmbito do Diálogo de Alto Nível da ONU sobre energia para o grupo 
“Inovação, Tecnologia e Dados” 

• 1º lugar em matéria de energias renováveis em África e na zona MENA 

• 1º lugar em África, 1º lugar da zona MENA, e 6º lugar no ranking mundial do CCPI-Climate Change 
Performance Index 

• 14º lugar no RECAI 2020, de entre os 40 países mais atrativos para o investimento em energias 
renováveis (desceu uma posição relativamente a 2019). 

• 26ª posição a nível mundial na luta contra as alterações climáticas (Green Future Index of MIT 
Technology Review Insights, 2021) 

Outra questão essencial em Marrocos é a da Conexão Elétrica. Atualmente, existem duas interconexões 
submarinas com uma capacidade total de 1 400 MW. Prevê-se uma terceira conexão para servir de back 
up para o sistema elétrico marroquino, permitindo, assim, aumentar a geração de energias renováveis. 
Também o Acordo do mercado aberto da eletricidade, assinado em Bruxelas, em 2019, entre França, 
Espanha e Portugal, prevê, entre outras, uma conexão elétrica via Portugal.  

Marrocos e a União Europeia preparam-se, ainda, para pôr em marcha uma nova parceria verde, visando 
acompanhar a sua transição para sociedades e padrões de consumo mais sustentáveis e contribuindo 
simultaneamente para os seus esforços de crescimento e de recuperação da atual crise sanitária. Tal 
parceria, de natureza estratégica, procurará ser portadora de reais oportunidades de cooperação política, 
económica, técnica e tecnológica, colocando, deste modo, a transição energética, a luta contra as 
alterações climáticas, a proteção do ambiente e a transição para uma economia verde no cento das 
relações bilaterais entre a União Europeia e Marrocos. 

Áreas como o Gás Natural Liquefeito são também relevantes para reduzir a dependência de gás da Argélia 
(19,0%), através da quota que Marrocos obtém do gasoduto Magreb-Europa por este passar por Marrocos, 
cujo contrato terminou em 2021 e que a Argélia se recusou a renovar.  

O setor da construção, representando atualmente mais de 6,0% da economia marroquina, também está a 
enfrentar dificuldades pelo aumento dos materiais de construção.  
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SETOR TERCIÁRIO 

Os Serviços representaram, em 2021, cerca de 51,4% do PIB, contra os 58,0% verificados em 2019. Por 
sua vez, no final de novembro de 2021, as receitas turísticas viram um ligeiro crescimento de +0,8%, 
justificado pelo aumento de +34% da chegada de turistas e de +21,5% das dormidas em hotéis (CGEM, 
2022). 

O setor das telecomunicações afetado pelo impacto da crise, sobretudo no que concerne as atividades 
dos serviços postais, decresceu perto de 1,3%, em 2021, contra um ligeiro aumento de 0,3%, em 2019. 
Contudo, as novas tendências do teletrabalho, a educação à distância, assim como o crescimento do uso 
do telemóvel e internet, permitiu ao setor um impacto negativo menos acentuado. 

Existem três operadoras no mercado: Maroc Telecom; Orange Maroc; e Inwi. No primeiro trimestre de 
2021, a Maroc Telecom dispunha da maior fatia de mercado (39%), seguida da Inwi (35,0%); e da Orange 
(26%). 

Representando a internet móvel cerca de 64,9% do total das ligações de banda larga, permitiu que as 
operadoras móveis de tornassem nos principais motores de crescimento económico e de inclusão social.  

Também o Plano Nacional da ANRT – Agence National de Régulation des Télécommunications tem 
subjacente a penetração do mercado de telecomunicações em África, daí Marrocos figurar entre os 
mercados mais maduros do referido continente, assim como disponibilizar o acesso à internet (fixa e 
móvel) para toda a população até 2022.                                        

Em 2021, 84,0% dos marroquinos utilizavam o WhatsApp (dos quais 79,0% todos os dias), o Facebook 
(72%, dos quais 61,0% todos os dias), Instagram (42,0%, dos quais 28,0% todos os dias), Snapchat 
(21,0%, dos quais 11,0% todos os dias), TikTok (14,0%, dos quais 8,0% todos os dias), LinkdIn (12,0%, 
dos quais 6,0% todos os dias), Twitter (5,0%, dos quais 2,0% todos os dias) e Pinterest (1,0%) 
(https://groupe-sunergia.com, consultado em 18 maio 2021). 

De acordo com o HCP, AUSIM, APEBI e ANRT (2021), Marrocos ocupa atualmente o: 

• 1º lugar de acordo com o Índice das Capacidades em África (ICA) 

• 1º lugar em matéria de crescimento do setor tecnológico na Região África e Médio Oriente 

• Banca marroquina surge no TOP 5 dos bancos africanos de maior impacto, e 2 bancos figuram no 
TOP 10 do ranking Jeune Afrique 2021 

Os serviços de saúde e educação revelaram uma dinâmica positiva que se traduziu no crescimento do seu 
valor acrescentado de 4,6%, contra os 2,4% registados em 2019. 

O setor dos transportes viu o seu valor acrescentado cair 25,8%, em vez do crescimento de 6,6% em 2019.  

O Ministério do Transporte refere que o Plano de Transportes prevê ligar todas as Regiões e cidades do 
país, bem como os principais portos e aeroportos, para além da realização de um estudo do eixo com a 
fronteira com a Mauritânia-Guelmim (1 200 km).  

O país tem ligações com 51 países e detém 15 aeroportos internacionais com ligações regulares diretas, 
sendo os principais aeroportos os de Casablanca (43,2% do tráfego), de Marraquexe (23,4%), de Agadir 
(8,5%), Fès (5,8%) e de Tânger (5,0%).  

O plano aeroportuário prevê atingir uma capacidade de 90 milhões de passageiros/ano até 2045.  
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O Porto de Tanger MED ocupa 500 km2, dista 15 km das costas espanholas, estende-se sobre as margens 
do Estreito de Gibraltar, está ligado a 186 portos em 77 países, constituindo-se, ainda, como a primeira 
zona franca de África. A este porto estão associadas seis Zonas de Aceleração Industrial (ZAI), que vieram 
substituir, em 2019, as designadas Zonas Francas:  

Tanger Free Zone (setor automóvel, aeronáutica e têxteis); 

Tanger Automotive City (exclusiva ao setor automóvel); 

Renault Tanger Med (exclusiva à nova fábrica de montagem Renault – unidade de produção de veículos 
mais importante de África); 

Logistics Free Zone (logística do porto e das empresas instaladas);  

Tetouan Park (unidades industriais e de processamento); 

Tetouan Shore (serviços offshore). 

No final de dezembro de 2021, a receita consolidada do pólo portuário do país atingiu 1 459 mil milhões 
de Dirhams, ou seja, um crescimento de 15,0% relativamente a idêntico período do ano transacto (Agência 
Especial Tanger Med, agosto 2021). Tal desempenho deve-se, entre outros factores, ao crescimento do 
porto Tanger Med 2, na sequência da comercialização, a partir de janeiro de 2021, do seu terminal de 
contentores TC, tendo aquele arrecadado, no mesmo período, um volume de negócios de 474milhões de 
dirhams (+71,0%) num ano.  

O setor ferroviário também não escapou aos impactos da crise COVID-19, tendo registado uma quebra no 
volume de negócios na ordem dos 30,0%. O comércio registou igualmente uma evolução contra o aumento 
de 2,4% relativamente a 2019, com especial impacto no comércio de eletrodomésticos, lazer e mobiliário. 
Em sentido contrário, o comércio de alimentos, de produtos de higiene e o comércio eletrónico 
beneficiaram com a crise.                        

O setor imobiliário registou, no segundo trimestre de 2021, uma quebra no índice dos preços dos ativos 
imobiliários (IPAI) na ordem dos -5,4%, após uma estagnação durante o primeiro quadrimestre. 
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COMÉRCIO INTERNACIONAL 
 

Marrocos registou, em 2021, uma subida nas suas importações e exportações, nomeadamente de +24,5% 
e de +24,3%, contrariamente à queda registada em 2020 (-14,0% para as importações e de -8,0% para as 
exportações). Deste modo, o défice comercial de 199.745 MDH representa um crescimento de 25%, sendo 
que a taxa de cobertura se estabiliza nos 62,1, semelhante à taxa do mesmo período em 2020. 

O aumento das importações de bens (+24,5%) acompanha o aumento das compras da totalidade dos 
grupos de produtos, principalmente dos produtos de consumo acabados (+28 191 MDH); dos produtos 
energéticos (+25 761 MDH); dos semi-produtos (+22 108 MDH); e dos bens de equipamento (+13 752 
MDH).  

O crescimento de 29,7% da importação de produtos finais de consumo por Marrocos deve-se sobretudo 
ao aumento da aquisição de viaturas de turismo (+5 862 MDH; +46,5%), assim como de medicamentos e 
de outros produtos farmacêuticos (+5 235 MDH; +68,4%), estes em face da compra de vacinas COVID-
19. Assim, a quota dos produtos finais de consumo no total das importações passou de 22,1% em final de 
outubro de 2020, para 23,4% em dezembro de 2021. 

Já a fatura energética registou um aumento de 51,6%, fruto da subida dos aprovisionamentos em gasóleos 
e óleos combustíveis (+12 653 MDH), conjugado com o aumento dos preços em 38,5% e com o 
crescimento das quantidades importadas em 11,4%. Não obstante, as importações deste produto, em 
finais de dezembro de 2021, permanecem inferiores às registadas no mesmo período de 2018 e de 2019. 

As exportações de mercadorias situam-se em 326.902 MDH contra 263.089 MDH um ano antes, ou seja, 
um aumento de 24,3% ou de +63.813MDH. Destaque para os fosfatos e derivados (+57,1% ou 
+29.024MDH), somando um total de vendas de 79.893MDH no fim de dezembro de 2021. Esta evolução 
vem como consequência do aumento da venda de fertilizantes naturais e químicos (+19 058 MDH) devido 
ao efeito do preço, com uma subida de perto dos 72%, relativamente a dezembro de 2020, não obstante 
as quantidades exportadas terem baixado em cerca de 7,1%. 

O setor automóvel registou um aumento das suas exportações em 15,9% (+11.500 MDH). Por outro lado, 
as vendas do segmento da cablagem sofreram um ligeiro decréscimo (-1,9%). O número de viaturas de 
turismo exportadas registou um crescimento de +18,6% (358 745 viaturas no final de dezembro de 2021 
contra 302 426 no mesmo período em 2020). 

As vendas no setor dos têxteis e couro, em finais de dezembro de 2021, representaram um aumento de 
+21,6%, sobretudo fruto do crescimento das exportações de vestuário confecionado (+4 491 MDH; 
+24,8%) e de meias (+1 715 MDH; 29,5%). 

O sector agrícola e agroalimentar, revelou um aumento das vendas na ordem dos 9,2% (+5.775 MDH), 
sobretudo pelo aumento nas vendas da indústria alimentar (+3.597 MDH), da agricultura, silvicultura e 
caça (+1.977 MDH). Contudo, a percentagem de vendas deste sector, no total das exportações 
marroquinas, perde 2,9 pontos, situando-se em 20,9%, contra os 23,8% registados em finais de dezembro 
de 2020.          

No que concerne a balança comercial de serviços do ano de 2021, esta revela um excedente em 
crescimento de 0,3% (+177 MDH): +64.163 MDH contra +63.986 MDH. 

Desta forma, as exportações melhoraram (+6,0%; +7.822 MDH), situando-se nos 139.018 MDH no final 
de dezembro de 2021. Em paralelo, as importações aumentam 11,4% (+7.645 MDH). As viagens, o 
principal componente do comércio de serviços de Marrocos, revela um saldo excedentário em decréscimo 
em relação a 2020 (-8,9%; -2.305 MDH). Este recuo é principalmente justificado pela diminuição da receita 
das viagens em 6,0% (-2.185 MDH), situando-se nos 34.273 MDH no final de dezembro de 2021 (contra 
36.458 MDH um ano antes). 
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INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO 
 

No final de dezembro de 2021, o fluxo líquido de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em Marrocos 
registou uma subida de 20,5%, que representa um valor total de 20,2 milhões de DH. 3,4 milhões de DH 
a mais do que em 2020, no mesmo período. Esta evolução deve-se à subida de receitas em +17% (32,2 
milhões DH) maior que o aumento de +11,5% das despesas (12 milhões de DH). 

 

Fonte: Office des Changes (Dezembro 2021) 

 

Já as transferências de fundos efetuadas pelos marroquinos residentes no estrangeiro (MRE) superam as 
previsões. Registaram a maior subida, em igual período, nos últimos cinco anos, situando-se nos 93,3 
MDH no final de dezembro de 2021. Um valor significativamente superior a 68,18 MDH um ano antes. 
(Office des Changes referido pelo Challenge a 1 de Fev 2022).  

Os investimentos diretos marroquinos no estrangeiro (IDME) atingiram, no final do ano de 2021, 17,95 
MDH, representando um aumento de 10,17 mil milhões de DH em relação a 2020, o nível mais elevado 
alcançado, em igual período, nos últimos cinco anos. 

No primeiro semestre de 2021, os principais destinos do ID marroquino no estrangeiro foram a França 
(42,4%), Costa do Marfim (41,0%), EAU (1,7%), Burkina Faso (1,5%), e Senegal (1,4 %). Portugal ocupa 
a 18ª posição e uma quota de mercado na ordem dos 0,3%. 

Já no que concerne os países investidores em Marrocos, os últimos dados publicados pelo Office des 
Changes, mostram que no mesmo período em análise, a França é o principal investidor em Marrocos, 
seguida pelos EAU, Luxemburgo, Países Baixos, Espanha, Grã-Bretanha e EUA. Por sua vez, Portugal 
surge na 24ª posição enquanto investidor no mercado.  
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RELAÇÕES ECONÓMICAS PORTUGAL-MARROCOS 
 

COMÉRCIO BILATERAL 

De acordo com o INE (2021, dados provisórios), as trocas comerciais entre Marrocos e Portugal, entre 
2016 e 2020, apresentam valor negativo (-2,9%), fruto da quebra significativa das exportações portuguesas 
na ordem dos 12,5%, em 2020, sob o efeito da pandemia COVID-19.  

 
 

 
De destacar o desempenho extraordinário das exportações portuguesas para Marrocos, entre janeiro e 
dezembro de 2021, relativamente a 2020, surgindo em primeiro lugar enquanto país extracomunitário, 
considerando que o crescimento de Gibraltar não é comparável pela sua base de reduzida dimensão. 

  

155,1 152,2 161,4
199,9 183,2

264,9

711,8 730,3
687,6

717,7

626,4

868,2

556,8 578,1
526,3 515,8

443,2

603,3

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Balança comercial de Bens de Portugal com Marrocos (2016 - 2021), 

milhões de euros

Importações

Exportações

Saldo

Clientes
Var. Valor 

21/20
Var. % 21/20

Espanha 3 298 24,2

França 1 020 14,0

EUA 879 32,9

Alemanha 619 9,7

Itália 492 20,9

Países Baixos 483 24,1

Bélgica 373 30,3

Reino Unido 247 8,1

Marrocos 242 38,7
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No que concerne as exportações portuguesas para Marrocos, entre janeiro e dezembro de 2021 (últimos 
dados publicados pelo INE), assinala-se que as principais categorias de produtos são os metais comuns 
(214.7 M€ contra 136 M€ em igual período de 2020, representando uma variação de +57,9 %), os 
combustíveis minerais (132 M€, contra 128.3M€/variação de +2,9%), máquinas e aparelhos (108.5M€, 
contra 85.8 M€/variação de +26,5%), veículos e outros materiais de transporte (100.2M€, contra 
52.9M€/variação de +89,4%), plásticos e borrachas (60.9M€ contra 44.6M€/variação de +36,5%), e 
produtos agrícolas (57.6M€ contra 22.3M€/variação de +158,5%). 

O número de operadores económicos portugueses em Marrocos tem vindo a crescer gradualmente, tendo 
passado de 1 238 empresas, em 2015 e para 1 447, em 2019 (+7,1%.). Contudo, em 2020, aparentemente 
pelo efeito Covid-19, os dados ainda provisórios do INE (2021) apontam para a existência de 1 331 
empresas, significando uma quebra do número de empresas de cerca de 8,0%.  

 

INVESTIMENTO DIRETO PORTUGUÊS EM MARROCOS (IDPM) 

Os fluxos de IDP em Marrocos são algo irregulares, tendo registado uma variação, entre 2016 e 2020 
(últimos dados publicados), na ordem dos 156,2%, contra uma variação negativa acentuada na ordem dos 
-273,6%, em 2020, relativamente a 2019. 

A sondagem realizada, em 2020, junto de 140 empresas portuguesas instaladas no mercado (de um 
universo de 180), em parceria com a CCISPM, para caracterização do IDP em Marrocos e para medir o 
impacto da pandemia na atividade daquelas, entre 13 de abril e 08 de maio, refere que deverão existir no 
mercado um máximo de 180 empresas portuguesas. 

Em termos de caracterização do IDP, a destacar: 

• A sua diversidade, representada por 21 setores de atividade e a sua concentração nas regiões de 
Casablanca-Settat, Tânger-Tétouam-Al Hoceima e Rabat- Salé-Kénitra, onde se concentra 
igualmente a malha económica mais expressiva do país.  

• A grande maioria detém capital exclusivo português. Os setores onde se regista maior incidência 
de capital misto são nomeadamente na Agricultura e Pesca, Metalomecânica, Equipamentos e 
Produtos Industriais, Equipamentos e Material para Construção, assim como nos Serviços e 
Distribuição. 

• A maioria das empresas inquiridas (73,0%) detém até 30 trabalhadores, sendo que apenas 9,0% 
tem mais de 120 trabalhadores. Em termos de volume de negócio, em 2019, 76,0% afirma ter 
realizado entre menos de 1M€ e 5 M€ e só 13,0% referem ter ultrapassado os 8M€. 
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MARROQUINOS COM 
POTENCIAL INTERESSE PARA AS EMPRESAS 
PORTUGUESAS 
Nos últimos anos, Marrocos investiu fortemente em grandes projetos de infraestruturas os quais 
contribuíram para uma transformação estrutural do país em termos económicos e sociais.  

Com a chegada inesperada da crise pandémica, alguns desses grandes projetos viram o seu cronograma 
de ação alterado, não obstante continuarem os mesmos a constituir uma prioridade para o governo 
marroquino, comunidades locais e setor privado. 

Assim, a carteira de investimentos prevista até 2029 com o objetivo de um reforço da capacidade industrial 
do país, da modernização da Administração Pública, assim como da criação de alianças estratégicas e de 
projetos conjuntos na área de investigação científica, poderão representar verdadeiras oportunidades de 
negócio para as empresas portuguesas, sendo alguns exemplos os seguintes: 

A) Grandes Projetos de Infraestruturas: 

SETOR PROJETO REGIÃO/CIDADE INVESTIMENTO 
(DH) 

HORIZONTE 
TEMPORAL 

INFRAESTRUTURA 
PORTUÁRIA 

Complexo portuário (incluindo diques, docas 
de contentores, postos de abastecimento de 
petróleo) 

Rif Oriental/Nador West Med 9 MM 2022-2023 

Porto comercial Kénitra Atlantique Rabat-Salé-Kénitra 8 MM 2025 

Porto de gás Casablanca-Settat/Jorf  Lasfar 7 MM 2025 

Quebra mar (incluindo diques, rampas de 
proteção, estação de carvão, cais de 
serviço…) 

Marraquexe-Safi/Safi 8,2 MM 2022-2024 

Porto de Dakhla Atlantique (incluindo 
infraestruturas, pontes marítima e rodoviária, 
parque para atividade de pesca industrial; 
nova zona industrial e logística; infraestruturas 
off-site…) 

DakhlA-Oued Ed (Ntireft) 
Dahab/Dakhla Atlantique 

10 MM 2029 

INFRAESTRUTURA 
AEROPORTUÁRIA 

Novo terminal do aeroporto de Rabat-Salé Rabat-Salé-Kénitra 1 641 M 2022 

INFRAESTRUTURA 
RODOVIÁRIA 

Autoestrada de 1 055Km Tiznit / Laâyoune 10 MM 2023 

Alargamento estrada nacional nº1 + ponte Laâyoune / Dakhla 1,1 MM 2022 

Ligação rodoviária ao porto de Nador West 
Med 

Nador West Med 4,5 MM 2023 

Autoestrada de 105Km Nador-Guercif 5,7 MM 2023 

Segunda fase da autoestrada Casablanca + 
autoestrada Casa Bypass 

Casablanca-Settat 2,6 MM 2024 

Novo troço de autoestrada (400Km) 
Marraquexe El Kelâa / Mellal-

Khenifra/Fez/Meknes 
20 MM 2024 

INFRAESTRUTURA 
FERROVIÁRIA 

Reabilitação de infraestruturas e renovação 
do material circulante 

ONCF 7,726 MM 2022-2024 

Extensão rede de 1600 Km (inclui robustez da 
rede com extensão de 1 610 KM) 

Rede Nacional 117 MM n.d. 

Conetividade ferroviária dos portos Nador 
West Med 

Nador West Med 3 MM n.d. 

Conetividade do troço do porto de Safi Safi 300 M n.d. 

Extensão da rede de 1 100 Km (Rede de Alta 
Velocidade) 

Nacional 134 MM n.d. 

Extensão de 100 Km (Conexões portuárias) Nacional 30 MM n.d. 

INFRAESTRUTURA 
HIDRÁULICA 

Barragem (Programa Nacional de 
Abastecimento de Água Potável e Irrigação) 

Béni Mellal-Khénifra/Béni Mellal- 
Taghzirt/Souss-Massa/Agadir-Ida 

Outanane-Tamri 
4,8MM 2027 
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B) Energia e Ambiente 

SETOR PROJETO REGIÃO/CIDADE 
INVESTIMENTO 

(DH) 
HORIZONTE 
TEMPORAL 

ENERGIA 

Complexo Solar Multi-Tecnologia de Noor 
Midelt (projeto solar híbrido) Noor Midelt 40 MM 2022 

Parque Eólico de Taza Taza 1,5 MM 2022 

Projeto Solar Fotovoltaico Noor  Tafilalet Noor Atlas 3 519 M 2022 
Estação bombagem de transferência de 

energia (STEP) Abdelmoumen 4 MM 2023 

Projeto Eólico Koudiat Baida Tetouan 3 300 M 2025 
Unidade de dessalinização de água do 
mar para produção de água através de 

energia eólica (30 Mm3) 

Dakhla-Oued 
Edbahab 

n.d. 2021-2023 

Parque Eólico em Dakhla (projeto 
Harmattan) Dakhla 15 MM 2027 

 

Para além de projetos de infraestruturas ligados à energia e ambiente, começa a surgir procura pela 
aquisição e serviços de apoio à gestão e manutenção dos parques solares, eólicos, entre outros serviços.  

 
C) Indústria e Serviços 

SETOR PROJETO REGIÃO/CIDADE 
INVESTIMENTO 

(DH) 
HORIZONTE 
TEMPORAL 

INDÚSTRIA E 
SERVIÇOS 

Desenvolvimento da ZAI - Zona de 
Aceleração Industrial de Ain Cheggag (379 

ha) 
Sefrou 

750 MM 2021-2022 Criação de um Technopark (7 159 m2) Fès-Meknès 

Desenvolvimento, gestão, promoção e 
marketing do parque Industrial de Fès-Saiss Fès-Saiss 

Construção de um Liceu + equipamentos Sidi Ameur El Hadi / 
Sidi Kacem 11 M 2021-2023 

PRDTS na área da Água Potável, Educação, 
Eletricidade, Saúde e estradas 

Midelt 4,46 M 2021-2024 

 
 

D) TIC 

De acordo com o Policy Paper da responsabilidade do gabinete Mazras e da revista La Tribune d’Afrique 
(2019), Marrocos é hoje um dos “African Tech Champions”. O crescimento do setor tecnológico de forma 
significativa, nos últimos dois decénios, faz do Reino um dos principais players do continente africano em 
termos de conetividade, telecomunicações, acesso à internet e uso do digital, em termos latos. A mesma 
fonte, sublinha, contudo, que muitos desafios estão ainda por vencer, sobretudo ao nível da convergência 
de políticas públicas, da modernização das infraestruturas ou no estabelecimento de um quadro de 
incentivos ao investimento no setor. 

Nesta linha de raciocínio, as Orientações Gerais para o Desenvolvimento Digital em Marrocos até 2025 da 
Agência de Desenvolvimento Digital (ADD) apontam para a necessidade de uma democratização do uso 
digital entre cidadãos, empesas e administrações públicas, fortalecimento de competências, assim como 
um sistema de governança mais eficaz para implementação dos programas digitais. 

Deste modo, várias são as perspetivas de negócio para as empresas portuguesas, nomeadamente 
a transformação digital nas empresas e nos serviços (ex. cadeias de retalho, sobretudo as 
transfronteiriças; Estado; distribuição; banca; seguradoras; escolas; e universidades); desenvolvimento 
de sistemas tecnológicos para a indústria ou para a ciber-segurança, entre outros. 
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E) Saúde 

O governo marroquino está a projetar uma revolução no seu sistema de saúde, dada a necessidade de se 
tornar mais eficiente e de garantir serviços de qualidade aos seus cidadãos.  

A pandemia COVID-19 veio reforçar tal necessidade, pelo que a orientação constante no Projeto de 
Generalização da Proteção Social 2025 prevê a contratação de médicos e de outros serviços de apoio 
estrangeiros, a oferta de redes de clínicas e de hospitais especializados, entre outros. Assim, tal mudança 
de paradigma e a abertura do país ao investimento estrangeiro no setor da saúde, poderá constituir para 
Portugal uma janela de oportunidade para o aprofundamento das relações económicas bilaterais. 

 
F) Agricultura e Agronegócio 

Dez anos após a implementação do Plano Maroc Vert, focado na mobilização de investimentos em 
benefício do setor agrícola e com os grandes objetivos praticamente alcançados, o governo marroquino 
delineou um novo programa – Génération Green - para consolidar as conquistas do plano anterior e 
sobretudo centrar a sua prioridade do elemento humano. Pretende-se com este novo plano formar uma 
classe média de agricultores com capacidade para fazer subir o elevador social e um maior equilíbrio 
socioeconómico das zonas rurais, estando previstos vários projetos, como por exemplo:    

SETORES PROJETO REGIÃO/CIDADE INVESTIMENTO 
(DH) 

HORIZONTE 
TEMPORAL 

AGRICULTURA 

Projetos de desenvolvimento de trilhos 
e estradas rurais -Parque Natural Ain 

Abid (376 Km) 

Ksar El Kebir / 
Larache 1,9 M 2021-2023 

2ª fase do Programa Nacional de 
Economia da Água de Irrigação (23 000 

há) 
Ksar El Kebir 725 M 2021-2023 

Centro de Qualificação Agrícola (56 ha) Ksar El Kebir 18,7 M 2021-2024 

Irrigação de 10 000 ha de tamareiras 
no eixo  Meski-Boudnib + 5 000 ha a 
jusante da barragem Kaddoussaa + 
plantação de 5 milhões de palmeiras 

Errachidia; Draâ 
Tafilalet 

1 MM 2021-2030 

Instalação de estação de 
demonstração/formação para produção 
de peixes e molusculos (aquacultura)+ 

formação de formadores 

Sidi Ifni 2,2 M 2021-2023 

Rede de condutas de abastecimento de 
água de rega da barragem de Oued 

Ettine (9 km) + estação de bombagem 
e filtração + rede de condutas de 

distribuição (18 Km) + rede de 
circulação (48km) 

Cidi kacem 138 M 2021-2026 

Projeto hidroagrícola do perímetro de 
irrigação de Anseguemir + construção 

de acessos/estradas a Inmel e  
Ouawmitarte (76,9Km) + projeto de 

desenvolvimento hidroagrícola 
complementar 

Midelt 203 M 2021-2024 

Projeto de conversão de Irrigação 
(Setor Norte 3), 3 617 há 

Souk Tlet du Gharb 
e Beni Malek 253 M 2016-2022 

Cultura de Precisão para 
desenvolvimento de agricultura digital e 

de precisão para a fileira do Arroz 
Rabat-Salé-Kénitra OBS: assinatura de acordo 
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Por sua vez, a ANDA - Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture mapeou um conjunto 
de projetos no setor da aquacultura passíveis de interesse das empresas portuguesas, a saber: 

REGIÃO 
TIPOLOGIA DE PROJETOS DE INVESTIMENTO NO SETOR DA 

AQUACULTURA 

ORIENTAL 1 325 ha disponíveis para 57 unidades de produção 
ZONA 1 - Drouch-Nador: 33 unidades de produção de piscicultura, das quais 4 

unidades (15  ha cada) para cultivo de algas marinhas + 4 unidades de produção 
(15 ha cada) para cultivo de algas marinhas + 3 unidades de produção (15 ha 

cada) para criação de moluscos 
ZONA 2 – Nador-Saidia: 14 unidades de produção (25 ha cada) para produção de 

piscicultura + 3 unidades de produção (15 ha cada) para criação de moluscos 
TANGER-TETOUAN-AL 

HOCEIMA 
580 ha disponíveis para 25 unidades de produção 

ZONA 1 – Asma-Kaâ Srass: 8 unidades de produção (20 ha cada) para criação de 
moluscos + 3 unidades de produção (40 ha cada) para produção de piscicultura 

ZONA 2 – Targha-Al Hoceima: 5 unidades de produção (15 ha cada) para criação 
de moluscos + 9 unidades de produção (25 ha cada) para produção de 

piscicultura 
SOUSS MASSA 2 805 ha disponíveis para 187 unidades de produção 

ZONA 1 – de Imsouane a Tamri: 37 unidades de produção (15 ha cada) para 
criação de moluscos  

ZONA 2 – de Cap Ghir a Tamraght: 39 unidades de produção (15 ha cada) para 
criação de moluscos  

ZONA 3 – de Tifnit a Oued Massa: 40 unidades de produção (15 ha cada) para 
criação de moluscos + 2 unidades (15 ha cada) para cultivo de algas marinhas 

ZONA 4 – de Oued Massa a Sidi Boulfdail: 69 unidades de produção (15 ha cada) 
para criação de moluscos  

GUELMIM-OUED NOUN 850 ha disponíveis para 48 unidades de produção 
ZONA 1 – Mirleft-R’Kounte: 35 unidades de produção (15 ha cada) para criação 

de moluscos  
ZONA 2 – Sidi Ifni: 13 unidades de produção (25 ha cada) para produção de 

piscicultura  
DAKHLA OUED EDDAHAB 3 694 ha disponíveis para 191 unidades de produção 

ZONA 1 – Labouirda: 48 unidades de produção (20 ha cada) para cultivo de algas 
marinhas + 44 unidades de produção (20 ha cada) para criação de moluscos 

ZONA 2 – Cintra-Ain Baida: 20 unidades de produção (20 ha cada) para produção 
de piscicultura + 48 unidades de produção (20 ha cada) para cultivo de algas 
marinhas + 31 unidades de produção (20 ha cada) para criação de moluscos  

 

No que concerne produtos passíveis de serem exportados para o mercado, a destacar os produtos 
hortícolas embalados, produtos derivados de ovos, café, produtos alimentares processados e pré-
preparados; vinhos; exportação de gado vivo; formação profissional, inovação, I&D, fortalecimento dos 
canais de distribuição, programas ligados à economia da água, assim como ao uso da cannabis para fins 
medicinais, prefiguram promissoras oportunidades de negócio para as empresas portuguesas. 

De referir, ainda, a alteração dos hábitos alimentares, constituindo um enorme desafio de adaptação das 
cadeias produtivas do agronegócio, dependendo da duração da pandemia e do estado de emergência 
sanitária. Por exemplo, o segmento dos alimentos processados ou minimamente processados poderá vir 
a beneficiar fortemente do efeito SARS-CoV-2, em detrimento dos alimentos in natura, variando a procura 
em função das regiões e classe social. Embora fosse natural que o confinamento pudesse suscitar um 
maior interesse por alimentos in natura, pelo fato de haver mais tempo disponível para se cozinhar em 
casa, a verdade é que as dificuldades no transporte, na conservação e no armazenamento de tais 
produtos, assim como a convicção dos perigos da transmissão do vírus, levam o consumidor a optar por 
alimentos processados ou pré-preparados. Aliás, esta tendência já se vinha a observar, mesmo antes da 
crise, sobretudo nos centros urbanos, onde a procura por este tipo de alimentos tem subjacente a 
valorização pelo consumidor da frescura e valor nutricional, aliados à sua praticabilidade.  
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G) Fileira Casa e Materiais de Construção 

Apesar de Marrocos pretender ser autossuficiente sobretudo no que concerne aos materiais de 
construção, a verdade é que continua a importar produtos de qualidade superior.  

O posicionamento da arquitetura portuguesa a nível internacional, o design, a inovação e investigação 
aplicada aos materiais e construção (ex. revestimentos de interior em madeira e pedra, louça sanitária), o 
caráter particular das rochas ornamentais (ex. mármores), assim como todos os produtos ligados ao 
mobiliário, decoração, têxteis-lar ou iluminação, detêm um forte potencial para este mercado. 

Neste âmbito, a DEL Marrocos está a dinamizar uma Campanha sobre a Fileira Casa, a ter lugar entre 
setembro de 2021 e junho de 2022, em colaboração com a principal revista de decoração e lifestyle 
MAROC DÉCO ACTUELLE. Destinada ao segmento alto e de luxo e pertencente ao grupo DÉCO 
ACTUELLE, a campanha desenvolve-se nos vários meios à disposição do grupo, nomeadamente na 
revista bimensal (em papel) e redes sociais. 

 
H) Fileira Moda / Têxteis 

Os têxteis, considerado um sector económico chave pelo governo marroquino, assim como as confeções, 
o calçado e acessórios são igualmente importantes para as empresas portuguesas. Atualmente o mercado 
está ávido por novas marcas e novos clientes, por parceiros estrangeiros para transferência de tecnologia 
com vista á descarbonização da indústria, pelo que Portugal poderá trazer valor acrescentado à oferta 
atual marroquina. 

 
I) Bens de Equipamento 

Cadeias de frio; incubadoras para acompanhamento e desenvolvimento de aquacultura; material e 
máquinas agrícolas para pulverização, colheitas, avicultura, plantio direto ou para vitivinicultura. 

Fileira do leite: máquinas e aparelhos de lacticínios; máquinas para preparação de alimentos para animais; 
material para irrigação e dessalinização; rega gota-a-gota, entre outros. 

 
J) Formação Profissional 

A formação profissional transversal aos grandes setores industriais são necessidades que o país necessita 
de colmatar, pelo que o ensino superior e politécnico nacional, assim como o IEFP poderão ser parceiros 
interessantes de Marrocos nos referidos domínios. 

Um projeto de grande envergadura na região de Tanger-Tétouan-Al Hoceima - Cité des Métiers et des 
Compétences -, cujo arranque estava previsto para 2022 (OFPPT, 2019), agora em recalendarização, 
prevê a construção de oito pólos e um total de 87 fileiras de formação, das quais 80,0% serão criadas no 
quadro dos novos Programas de Engenharia. Com uma superfície de 10 ha, prevê acolher 3 250 
estagiários em diferentes setores, como por exemplo, digital, indústria gráfica, turismo, hotelaria, saúde, 
agricultura, pesca e agroindústria, offshoring, entre outros. 

Programas de cooperação entre vários atores setoriais no mercado e universidades e politécnicos 
portugueses, como por exemplo, requisitos para fritura (ex. camarão); especializações formativas 
destinadas ao uso eficaz dos utensílios de produção e de máquinas agrícolas; de maquinaria para 
agricultores e distribuidores de equipamentos agrícolas com vista ao aprimoramento da mecanização; 
cooperação/investigação nas áreas das sementes; no uso ou irrigação dos solos; nas novas tecnologias 
agrícolas para grandes explorações agrícolas; certificação; hotelaria ou manuseamento de maquinaria 
sofisticada para a industria têxtil, são exemplos do grande potencial do mercado marroquino. 
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Quanto ao setor do turismo português, o desenvolvimento do mercado de incoming a partir de Marrocos 
dependerá naturalmente da evolução da epidemia, assim como do interesse das autoridades competentes 
em Portugal. 

ACESSO AO MERCADO – DIFICULDADES E 
DESAFIOS PARA AS EMPRESAS PORTUGUESAS 

 

DIFICULDADES 

Marrocos, recorre a frequentes expedientes de defesa comercial, em clara violação do Acordo de 
Associação existente com a UE, criando dificuldades diversas às empresas.   

Algumas das principais dificuldades ou barreiras à entrada de empresas estrangeiras no mercado para 
grandes projetos são a reduzida concorrência no setor privado; a preferência nacional assumida pelo 
governo marroquino a favor das empresas locais, cooperativas e agrupamentos de cooperativas, e auto 
empreendedores, através de envio de circulares a todos os Ministérios, apelando à sua aplicação, ao 
mesmo tempo encorajando os decisores para que os produtores locais sejam preferidos no quadro da 
encomenda pública; o elevado número de empresas públicas com tratamento favorável (nem sempre 
sujeitas aos impostos das sociedades comerciais); a permissão de aplicação de subsídios cruzados 
precedentes das atividades comerciais; a obtenção de financiamento com garantia pública; ou a criação 
de taxas parafiscais, entre outras. 

No que respeita a Portugal, são várias as barreiras existentes com Marrocos, como: 

• Cláusulas de salvaguarda diversas (solicitar informação específica junto da DEL AICEP em 
Marrocos); 

• Não aplicação da Convenção de Não Dupla Tributação, a Interdição à importação de madeira e 
cascas de pinho de origem portuguesa, dado que Portugal não é um país isento do Nemátodo do 
Pinheiro. Não obstante Portugal submeter a tratamento térmico, com base nos princípios da Norma 
Internacional para medidas fitossanitárias Nº15 e validado pela UE, visando a eliminação de 
organismos prejudiciais e o perigo de contaminação, Marrocos continua, embora de forma 
irregular, a exigir a Portugal certificados fitossanitários suplementares, com custos adicionais para 
os exportadores portugueses; 

• Taxa à importação de madeira, 12,0% ad valorem sobre o mobiliário e artigos em madeira, assim 
como 6,0% para os produtos da posição pautal 44.08; 

• Alteração do sistema de valoração em face do desaparecimento das taxas alfandegárias para os 
produtos industriais 1.03.2012, passando-se a aplicar preços de referência acima do preço do da 
faturação. Existência entre 3 000 e 4 000 posições tarifárias com preços de referência ou somente 
com preços; 

• Taxa parafiscal de 0,25% para o financiamento das atividades de promoção comercial e inspeção 
das importações. 

• Barreiras em forma de Regulamentações Técnicas com vista à não aceitação dos certificados 
emitidos nos laboratórios acreditados da EU, ao não reconhecimento do normativo internacional 
de produtos, para além da realização sistemática de ensaios; 

• Implementação da rotulagem CMiM, para produtos elétricos de baixa tensão e para brinquedos; 

• Aplicação de novo modelo de conformidade à importação de produtos industriais, cuja certificação 
é da responsabilidade de cinco organismos de certificação (Applus; Bureau Veritas; TUV; SGS 
Maroc; e Intertek Labtest). Este novo protocolo está em funcionamento desde 01 de fevereiro de 
2020, com um período de transição, até 20 de junho do mesmo ano. 
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DESAFIOS 

É essencial que as empresas portuguesas entendam a necessidade de conhecer em profundidade o 
sistema de exportação para o mercado, os seus aspetos legais mais relevantes, as várias modalidades e 
incentivos à instalação de atividades, sejam comerciais ou de produção, assim como a respetiva cultura 
de negócios.  

De facto, o desconhecimento do “modus operandi” do mercado e a forma, não raras vezes, desatenta e 
descuidada, que as empresas portuguesas imprimem aos seus negócios em Marrocos, leva-as a enfrentar 
dificuldades de vária ordem, arrastando-as para processos de contencioso com os parceiros e entidades 
locais, que se arrastam ao longo de vários anos. 

As empresas devem estar conscientes de que gerir esta crise é também uma questão de “postura mental” 
(mindset). Significa que deverão questionar-se sobre o que poderão fazer melhor relativamente ao 
passado recente. Deverão transitar de uma “mentalidade fixa” para uma “mentalidade de crescimento”, ou 
seja, ver as vantagens da situação, serem construtivas e positivas, mantendo a esperança.  

Esta espécie de “novo senso comum” incita à (re)instauração da coesão e à dinâmica de solidariedade 
entre os pares, à harmonização da ação coletiva e a um trabalho de parceria. Dito de outra forma, a 
economia do “eu” para a economia do “nós” veio para ficar neste mercado. O papel da empresa como 
“missionária”, dando respostas específicas locais com a missão de responder às suas necessidades, mas 
também à sociedade, num determinado momento, traduz a realidade atual do mercado marroquino. 

Ao nível das atividades de marketing das empresas, é um imperativo a descontinuação das tradicionais 
técnicas agressivas de vendas e de posicionamento dos produtos e, sobretudo, não esperar pelo fim da 
crise para reformularem a sua ação. Como bem dizem os anglo-saxónicos, uma atitude de “demarketing” 
é essencial no contexto atual e de futuro. Significa que a lógica das marcas exige igualmente outras 
dinâmicas: o novo cidadão “biométrico” que monitoriza a sua saúde, que partilha e colabora saberes e 
experiências com os seus amigos, com a família e com a comunidade onde se insere, tornou-se mais do 
que nunca num conselheiro, num consultor. Esta perspetiva vem criar desafios acrescidos às empresas e 
restantes organizações, assim como às próprias marcas. Quer as marcas, quer as ações de marketing, 
deverão, assim, transmitir uma mensagem de companheirismo e de bem-estar social, assim como de 
proximidade com os ensejos e necessidades do consumidor atual, ou seja, deverão refletir o seu mindset. 

Assim, as empresas já estão a ser levadas a compreender rapidamente: que ligações da sua própria 
cadeia de valor terão de ser reconfiguradas, com que recursos-chave e quais as novas formas de o fazer, 
ou seja, com que processos, tecnologias, etc.; qual o seu verdadeiro know-how e sua evolução para a 
necessária adaptação às novas tendências do mercado (negócio principal da empresa e sua margem de 
manobra); ou quais as novas soluções de aprovisionamento e/ou de distribuição (ex. e-commerce; 
digitalização dos processos, externalização).  


