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SARS-CoV-2: Efeitos na economia e impactos para o futuro próximo  
O SARS-CoV-2 representa o maior perigo que a economia mundial experienciou, desde a crise financeira. 
Designado por alguns como um “vírus democrático”, considerando que são raros os países que não registaram, 
até agora, qualquer caso de infeção, a verdade é que o mesmo vem agravar as desigualdades perante o risco, 
sobretudo em mercados com economias mais frágeis. Dito de outro modo, os pontos de partida de cada 
economia são distintos e consequentemente a capacidade dos países de enfrentar e reagir à crise é igualmente 
diversa.  

Em Marrocos, a pandemia emergiu como um travão brusco no crescimento da economia, com um impacto que 
pode ser categorizado em três campos: i) oferta; ii) procura; e iii) mercados externos. 

Do lado da oferta, as cadeias de valor nacionais estão suspensas ou em forte abrandamento, em virtude de 
problemas de tesouraria, da quebra da procura e da falência de muitas TPMEs. Do lado da procura, o 
abrandamento da atividade económica levou à perda de emprego (taxa de 16,0% contra 9,2% registada em 
final de 2019), com consequente perda de rendimentos e decréscimo no consumo. No campo externo, a 
suspensão das cadeias de valor internacionais levou à quebra da procura internacional por produtos 
marroquinos, mas igualmente no plano financeiro que se traduziu num recuo de IDE, numa quebra nas 
transferências correntes e nas receitas do turismo (HCP – Hault Commissariat au Plan, 2020). 

Por sua vez, o relatório do Fundo Monetário Internacional, de maio 2020, prevê que a pandemia arraste 
Marrocos para uma recessão na ordem dos 3,7% e para uma taxa de desemprego anual de cerca de 12,5%. Já o 
CFG Bank estima que, pela primeira vez, em mais de 25 anos, Marrocos poderá vir a registar uma taxa de 
crescimento negativa do PIB real, entre -3,0% e -6,5%. 

Também o crédito bancário foi revisto em baixa pelo Bank-Al Maghrib com previsões do crescimento de 4,5% 
contra os 8,0% previstos pelo Programa de Financiamento para 2020, considerando o decréscimo do valor 
acrescentado não agrícola e o efeito previsto do Programa INTELAKA para apoio e financiamento das empresas 
marroquinas. 

Outra questão essencial é que o SARS-CoV-2 9 veio pôr a toda a prova, em Marrocos, uma economia 
atomizada, em que três regiões arrecadam 60,0% do PIB e onde o setor informal é o principal meio de 
subsistência e porta de escape das famílias mais necessitadas. 

É, assim, convicção dos principais atores políticos e económicos do país, que a presente crise não constituirá 
apenas um “parêntesis” no funcionamento da sua economia e que a recuperação não será simétrica em todos 
os setores de atividade, em face de condicionantes quer internas, quer externas.  

Esta realidade está a levar as forças vivas do país a um novo olhar do seu ponto de partida atual e a 
compreender que os recursos que detinha, até muito recentemente, relativamente aos parceiros externos, 
será algo que poderão ter de “reconquistar”, já que não é expectável contar com o seu apoio como acontecia 
no passado recente.   

De facto, a evolução da economia marroquina, fruto de políticas e estratégias com resultados bastante 
positivos, estiveram, até agora, ligadas ao ambiente favorável da globalização dos negócios e assentes 
sobretudo na industrialização do país, via atração IDE e na dinamização das designadas ZAI - Zonas de 
Aceleração Industrial. Estas com condições bastante vantajosas para as empresas estrangeiras que procuram 
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instalar-se em Marrocos para produzir e reexportar para os seus principais clientes internacionais, ou para 
fornecer diretamente as industrias instaladas no mercado, como a automóvel, aeronáutica, têxtil, 
farmacêutica, metalomecânica, agroalimentar, entre outras. 

A pandemia, ao vir perturbar fortemente as cadeias de produção, pôs a nu a fragilidade do setor industrial, 
assente no referido sistema económico global. Com cadeias de produção muito longas, espalhadas pelas mais 
diversas e longínquas geografias, este modelo vem dificultar ou até pôr em dúvida o regresso à desejada 
“normalidade” da economia de Marrocos, à semelhança de muitas outras.  

Neste contexto, o governo marroquino defende que o país deve emergir como um grande trunfo na nova 
estratégia industrial europeia, na circunstância de que, após a pandemia, o Reino poderá constituir-se como 
uma alternativa económica para a deslocalização de empresas europeias, estabelecidas, até agora, em 
geografias longínquas, designadamente na Ásia. Também as ruturas e tensões atuais, as novas necessidades e 
o desaparecimento de certos mercados, requerem soluções locais ou regionais, ou pelo menos a redução das 
distâncias que separam tais locais de produção e os consumidores finais. 

Esta convicção é tanto mais forte quando se destaca que Marrocos é detentor de uma capacidade estrutural 
ímpar (ex. autoestradas, comboio de alta velocidade, portos marítimos), e que a prioridade deverá centrar-se 
em acelerar a fixação de empresas em setores críticos tais como o farmacêutico, o alimentar, a mobilidade 
elétrica, a eletrónica, a informática, ou a aeronáutica, só para citar alguns. Esta perspetiva permitirá, por outro 
lado, à Europa dispor de uma alavanca industrial às suas portas, mas também preservar uma certa soberania 
naqueles domínios, contrariamente à situação atual em relação à China. 

As autoridades marroquinas, defendem, ainda, que é este o momento crítico para se repensar as fileiras 
industriais, valorizar o património nacional, recuperar alguma soberania económica, através de soluções mais 
rápidas e de menor dimensão. Trata-se claramente de uma evocação inconfessada ao seu desejo de uma 
reorientação estratégica para limitar a sua dependência de França e Espanha, só para citar alguns exemplos. 

Deste modo, a crise pode ainda ser encarada como uma oportunidade única de se iniciar uma reflexão alargada 
sobre os equilíbrios da globalização, sobre a “multipolaridade” do mundo de amanhã, sobre as relocalizações, 
assim como sobre a autonomia das alavancas de crescimento do país.  

Marrocos terá, assim, tudo a ganhar, se for capaz de aproveitar a oportunidade de beneficiar da imagem 
positiva que detém graças à sua politica de gestão da crise, e de iniciar, a muito curto trecho, um trabalho 
integrado de organização e de comunicação. Deste modo, permitir-lhe-á demonstrar não apenas a sua 
capacidade de gestão da crise pandémica, mas também para se tornar um ator chave na nova estratégia 
económica, a adotar pelos países ocidentais que vão emergir após SARS-CoV-2.  

Deverá, ainda, dar particular atenção à justiça e à paridade social no país para melhorar o ambiente de 
negócios e o bem-estar dos seus concidadãos. No que respeita a saúde, outro calcanhar de Aquiles do país, a 
destacar o novo Acordo de Financiamento UE-Marrocos para o setor, assinado a 19 de maio p.p., no montante 
de 100 M€. Este destina-se a apoiar as atividades sanitárias no contexto da pandemia, assim como para tornar 
o setor da saúde marroquino mais resiliente face a eventuais crises sanitárias futuras. 
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 Moeda: Dirham marroquino (MAD) 
 Concentração do PIB em 3 polos (60%): Casablanca-Settat, 

Rabat-Salé-Kénitra e Tanger-Tétouan-Al Hoceïma 
 Taxa de desemprego: 12,5% (previsões para 2020) 
 População: 36,2 milhões de habitantes, dos quais 62,5% 

corresponde a população urbana e 37,5% a população rural 
(2019, HCP). Taxa de crescimento de 1,25% 

 Esperança média de vida: 77 anos 
 Idade média da população: 29 anos (42,3% da população tem 

menos de 25 anos) 
 Taxa de analfabetismo: 32,2% 
 Distribuição ética: 60% árabes e 40% bérbere  
 Religião: 99% Islão e 1% outras 
 Chefe de Estado: Mohammed VI (Rei desde julho 1999) 
 Partidos políticos no governo: PJD; RNI; MP; USPF; UC; PPS (sem 

pasta); Independentes 
 Dia Nacional: 30 julho (dia da ascensão ao trono do Rei 

Mohammed VI) 
 Línguas oficiais: árabe e línguas berberes 
 Ramadão 2020: 25 de abril a 23 maio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: HCP - Haut Commissariat au Plan, 2018-2020 ; Office des Échanges (2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura da Economia 

PRINCIPAIS INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS  
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A crescente abertura de Marrocos ao exterior, o forte investimento em infraestruturas, os crescentes esforços 
de atração de investimento direto estrangeiro (IDE) em setores estratégicos (ex. setor automóvel, aeronáutico, 
têxtil, energias renováveis), as reformas económicas ao longo dos últimos anos, assim como a sua estabilidade 
política, económica e social face a outros países da região, foram motores decisivos para uma alteração da 
estrutura económica do país.  

Não obstante, Marrocos enfrenta ainda muitos desafios. Um deles é o forte peso do setor “informal”, o qual se 
calcula afete cerca de 60,0% das atividades do comércio, 30,0% da construção, 14,0% da indústria e 6,0% dos 
serviços. De acordo com um estudo promovido pela CGEM (2018), apenas 17,0% da população ativa detém um 
emprego formal e menos de 10,0% tem um emprego formal no setor privado, com níveis de produtividade 
reduzidos. Também reformas como a da Justiça, da Saúde, do Sistema de Aposentações ou a da Lei da Greve 
estão ainda por concretizar, apesar de figurarem há muito nas sucessivas agendas do governo marroquino. 

O setor privado é constituído por um pequeno grupo de Grandes Empresas e por uma esmagadora maioria de 
PME (85,0% do setor), sendo que, no caso da indústria manufatureira, as PME representam cerca de 93,0%. Já o 
setor exportador marroquino é composto por 6 300 empresas, registando, de forma equitativa, uma taxa de 
natalidade e uma taxa de mortalidade de 50,0%, impedindo, assim, o seu desenvolvimento. Do total das 6 300 
empresas exportadoras, apenas 500 empresas o fazem de forma regular. Destas, apenas 200 contribuem do 
ponto de vista fiscal (ASMEX, 2019). Do total do volume de exportações efetuadas por Marrocos, 80,0% é gerado 
por apenas 3,0% das empresas exportadoras.  

A forte concentração de empresas regista-se no eixo Casablanca-Tânger (63,0%), sendo que a região de 
Casablanca-Settat agrupa 30,0% das empresas, contra 15,0% na Região de Rabat-Salé-Kénitra e de 9,0% na região 
de Tânger-Tétouan-Al Hoceima. 

 

SETOR PRIMÁRIO 

A economia marroquina revela significativas oscilações no seu crescimento em face de uma excessiva 
dependência do setor agrícola. Em 2019, este setor representou 12,0% do PIB, 10,5% do total das exportações 
do país, 65,0% das receitas rurais, detendo um papel social relevante dado que emprega cerca de 46,0% da 
população ativa (Haut Commissariat au Plan, 2020).  

De acordo com o CFG Bank (2020), a taxa de crescimento médio anual do valor acrescentado agrícola, entre 2008 
e 2018 foi da ordem dos 6,0%, tendo diminuído 5,3%, em 2019. As ultimas estimativas do governo para o valor 
acrescentado agrícola para 2020, apontam um decréscimo na ordem dos -2,7%. As causas são a fraca campanha 
cerealífera deste ano em face da seca acentuada que o país enfrenta. Já a CDG Capital (2020) prevê que as 
importações devam subir cerca de 10,0%, sobretudo pela necessidade de aumento dos stocks após o 
confinamento.  

De acordo com dados do BM, Fenagri e HCP, em 2019, 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 

EU) e um dos primeiros exportadores de algas e de farinha de peixe 
 1º produtor de peixe em África (25ª a nível mundial) 
 3º exportador mundial de azeitonas em conserva 
 3º exportador de produtos agroalimentares da região MENA 
 4º exportador mundial de tomate 
 4º exportador de produtos agroalimentares no continente africano 
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Em conjunto com a agroindústria e a pesca, o setor agroalimentar (agricultura e derivados industria) é o segundo 
setor exportador, representando cerca de 21,0% do total das exportações marroquinas.  

Dada a importância do setor agrícola, o governo marroquino delineou nova estratégia para o setor, designada 
de “Génération Green 2020-2023”, com um reforço orçamental de + 2,5%/ano, a partir do corrente ano. Tem 
como objetivos 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. 

Através da criação de novas atividades geradoras de emprego e de rendimentos, sobretudo para os jovens de 
zonas rurais, o objetivo é promover a emergência de uma nova classe média agrícola (350 000 a 400 000 
domicílios) e de uma nova geração de jovens empreendedores que sirvam de motor de equilíbrio e de alavanca 
ao desenvolvimento socioeconómico do país, à semelhança da classe média urbana. Para o efeito, é definido 
um novo modelo de governança do setor com base na criação de organizações agrícolas mais inovadoras, na 
mobilização e desenvolvimento de 1 000 000 ha de terras coletivas, assim como no acesso a novas medidas de 
apoio que lhes permitam fortalecer as suas capacidades e competências. 

Outra nova estratégia é destinada ao setor hídrico e florestal, designada “Forêts du Maroc”.  
Marrocos detém uma floresta com uma extensão na ordem dos 9 000 000 ha, revelando um estado de 
degradação que cresce a um ritmo anual de 17 000 ha, uma baixa valorização das florestas de sobreiro e uma 
exploração exagerada das áreas de pastagem. Em face desta realidade, a nova estratégia, com um raio de ação, 
até 2030, visa: i) repovoar 133 000 ha de floresta; ii) criar 27 500 novos empregos; iii) melhorar a receita das 
cadeias de produção e do ecoturismo; e iv) alcançar um valor anual de mercado na ordem dos 5 mil milhões de 
Dhr, com base em quatro eixos principais: 

o novo modelo baseado numa abordagem participativa entre as comunidades, a gestão, o 
desenvolvimento de áreas florestais em função da sua riqueza, e a promoção e modernização de 
profissões ligadas à floresta; 

o transformação digital na gestão do setor; 
o reforma institucional do setor via qualificação dos RH, através da criação de um Polo de formação e 

investigação; 
o criação de uma Agência das Águas e Florestas e de uma Agência da Conservação da Natureza. 

Esta estratégia prevê igualmente desenvolver e melhorar os 10 Parques Nacionais existentes com total respeito 
pelo património natural, cultural e territorial, tendo em vista a prática do turismo. 

A pecuária contribuiu, em 2019 (dados provisórios), com 1,2% do PIB, ocupou 20,0% da população ativa rural, 
gerando 700.000 empregos diretos e indiretos. Tem vindo a registar um incremento, nos últimos anos, 
permitindo a autossuficiência alimentar do país no que concerne a produção de carnes vermelha e branca, assim 
como de ovos. Já o setor leiteiro atingiu os 95,0% de tais necessidades.  

 

SETOR SECUNDÁRIO 

O setor secundário representou, em 2019, 29,3% do PIB (minérios 2,6%; industria 17,8%; água e energia 2,8%; 
e construção 6,1%). Caracteriza-se por uma elevada concentração geográfica e setorial, na circunstância de que 
cerca de 40,0% dos estabelecimentos industriais encontram-se nas regiões de Casablanca, Tânger-Tetuán e, com 
muito menor expressão, em Rabat e Fès.  

O setor mineiro é de grande relevância para a economia local, particularmente os fosfatos que mantiveram, em 
2019, o primeiro lugar nas exportações marroquinas, não obstante um decréscimo de -5,9% relativamente a 
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2018. O setor representa cerca de 3,2% do BIP (preços correntes), cerca de 11,0% relativamente às atividades 
que envolvem o setor, empregando mais de 20.000 pessoas.  

A industria transformadora, liderada pelos setores industriais tradicionais, registou, em 2019, por exemplo, uma 
perda de -2,3% na industria têxtil e do couro, o primeiro setor empregador do país (cerca de 160 000 pessoas). 
Representa 27,0% dos empregos industriais, 24,0% das exportações marroquinas e 7,0% da VA industrial. A 
industria farmacêutica é a segunda maior atividade no setor químico no país, cujas exportações, em 2019, no 
montante de 1 275 mil milhões de Dhr, aumentaram +1,5%, em relação a 2018. A produção local permite cobrir 
65,0% das necessidades nacionais (Aujourd’hui Le Maroc, 02 março 2020). 

Na industria alimentar, com o efeito SARS-CoV-2, prevê-se uma quebra das exportações entre os -30,0% e -
70,0%, em face da redução da procura e das perturbações no aprovisionamento. 

Em termos de Infraestruturas e Indústria, o governo marroquino lançou, no último decénio, vários projetos de 
grande envergadura com vista a desenvolver o seu setor industrial de acordo com os padrões internacionais. A 
industria manufatureira representa atualmente 16,0% do PIB, ou seja, 62,0% do valor acrescentado das 
atividades secundárias (CDG Capital, 2020). 

 

De acordo com o BM, Bloomberg, FMI e HCP, em 2019, Marrocos foi o: 

 1º exportador mundial de fosfato 
 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 

O setor energético revelou um desempenho bastante positivo, com um crescimento de +5,3%, sendo que a 
produção elétrica registou uma consolidação de 16,9%, em 2019, após um aumento de +8,2%, em 2018 (Le 
Matin, 24 fevereiro 2020). De acordo com o Ministério da Economia, Finanças et da Reforma da Administração, 
esta situação deveu-se à boa dinâmica da produção privada (+31,5%), à dinâmica dos projetos desenvolvidos no 
quadro da Lei 13-09 (+44,6%) e à contribuição de países terceiros (+158,3%). As importações de energia elétrica 
baixaram -85,9%, após -38,5% no ano anterior. Já as exportações subiram +315,7% comparativamente com os 
116,6% registados, em 2018.  

Marrocos é um país altamente dependente das importações de energia primária, daí ter iniciado uma estratégia 
de transição energética assente sobretudo nas energias renováveis. Criou dois Planos – Solar e Eólico, com o 
objetivo de atingir 42,0% de produção de energia renovável, em 2020, e de 52,0%, em 2030 (34,0% já atingidos, 
em 2017).  

A Lei 58/15 estabelece o acesso dos produtos de energia renovável à rede de baixa tensão. Não obstante, a 
ausência de regulamentação sobre a matéria tem impedido a sua aplicação. Esta possibilidade terá um forte 
impacto ao permitir às PMEs desenvolver projetos de pequena e média dimensão. 

De acordo com o BM, Bloomberg, Climate Change Performance Index e HCP, Marrocos ocupou, em 2019, o: 

 1º lugar em matéria de energias renováveis em África e na zona MENA 
 1º lugar em África, 1º lugar da zona MENA, e 5º lugar no ranking mundial do 

CCPI-Climate Change Performance Index 
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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. Para o efeito, foi criada uma Comissão de Parceria 
Estratégica sobre redes e mercados de energia, energias renováveis, eficiência energética e recursos geológicos. 
Neste âmbito, em fevereiro 2017, foi assinado um contrato entre o Estado Português (DGEC) e a Det Veritas 
Portugal para realização de um “estudo de viabilidade técnico-financeira da interligação elétrica entre Portugal 
e Marrocos (ainda não concluído) o qual pretende avaliar oportunidade de construção de uma interligação entre 
Marrocos e Portugal, nas vertentes económica, financeira, técnica, regulamentar e legal. 

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. Não 
obstante, o contrato finaliza, em 2021.  

O setor da construção tem vindo a revelar um comportamento irregular. Denotando uma desaceleração, em 
2018 (crescimento de 0,1%, muito inferior a 1,8% registado em 2017), os dados disponíveis do primeiro semestre 
de 2019 revelam ligeiras melhorias, sobretudo em face do aumento de atividade na engenharia civil e de 
trabalhos especializados, contra o declínio na construção de edifícios. O relatório da Fitch Solution (2019) prevê 
que o setor da construção em Marrocos crescerá, em média anual, cerca de +3,1% até 2028, uma trajetória de 
crescimento modesta, se comparada à de mercados como o Egito ou o Qatar (crescimento previsto na ordem 
dos 8,0%). Tal situação poderá, de acordo com a mesma fonte, estar relacionada com o términus das obras de 
grandes projetos como o TGV Tânger-Casablanca e o Terminal 2 de Tânger Med 2. De acordo com o HCP (2019), 
a taxa de utilização das capacidades de produção (TUC) no setor da construção deverá atingir, nos finais de 2019, 
os 69,0%. 

Já a Secretária de Estado da Habitação marroquina refere que o setor imobiliário contribui com cerca de 6,3% 
para o PIB e regista uma produção anual na ordem das 160 000 unidades de alojamento. Por sua vez, o Guia 
Mubawab sobre imobiliário (2019) refere a existência de dificuldades no setor, com um desequilíbrio entre a 
oferta e a procura, nível de vendas baixo e com obras paradas. 

 

SETOR TERCIÁRIO 

Os Serviços representaram, em 2019, cerca de 57,0% do PIB de Marrocos. O Turismo surge como um dos setores 
prioritários para o Governo marroquino (12,3 milhões de turistas, em 2019), representando perto de 11,0% do 
PIB e gerando 548.000 empregos diretos, ou seja, cerca de 5,0% do emprego do conjunto da economia. A receita 
turística na ordem dos 73,2 mil milhões de Dhr, representou perto de 18,0% das exportações de bens e serviços 
do país, em igual período (Office des Changes, 2020).  

O Plano para o setor do turismo designado “Vision 2020”, lançado em 2010, pretendia posicionar o país entre o 
TOP 20 dos países recetores mundiais de turismo e como destino turístico sustentável na região do 
mediterrâneo. Com a criação de um Ministério do Turismo, em 2019, uma nova filosofia de gestão do setor tem 
vindo a ser discutida com todos os atores relevantes do turismo marroquino (públicos e privados), com vista a 
ultrapassar as dificuldades estruturais do setor e a definir uma nova estratégia nacional.  

De acordo com o BM, o HCP, o Ministério do Turismo, o Ministério da Juventude e dos Desportos, e o Ministério 
do Planeamento do Território Nacional, do Urbanismo, da Habitação e da Política da Cidade (2019), referem que 
os setores do Turismo, da Saúde e do Desporto são alavancas-chave para a aceleração do crescimento 
socioeconómico e financeiro do país, tendo feito de Marrocos, em 2019, o: 
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 1º país de África em termos de investimento no desporto 
 1º país em África e 4º na zona MENA para a qualidade do sistema de saúde 
 1º destino turístico dos franceses (33,0%) e 2º dos espanhóis (17,0%) 
 2ª industria farmacêutica do continente africano 

Apesar dos vários planos de desenvolvimento turístico e de uma posição geopolítica favorável a Marrocos, o país 
não prevê alcançar os objetivos de receber 20 milhões de turistas, em 2020, vendo mesmo as receitas turísticas 
a baixar drasticamente pelos efeitos nefastos da pandemia.  

O setor das telecomunicações representa 2,2% do PIB e contava, em finais de setembro 2019, com 47,5 milhões 
de subscritores (fixos e móveis), assim como 26,18 milhões de utilizadores de internet, com uma taxa de 
penetração na ordem dos 133,0%. De acordo com a consultora Statista (2020), Marrocos é o terceiro país do 
mundo onde os dados móveis são mais baratos (cerca de 1,48€ por um gigawatt). 

Existem três operadoras no mercado: Maroc Telecom (43,0%); Orange Maroc (34,0%); e Wana Corporate 
(23,0%). Durante o primeiro semestre 2019, Marrocos tinha 11,0% das assinaturas dos domínios IPv4 a nível de 
África, surgindo como o terceiro maior utilizador (12,2 milhões de endereços IPv4 subscritos por AFRINIC). Por 
sua vez, o WhatsApp e o Facebook são as redes sociais mais usadas no país (90,0%), sendo que o LinkdIn (rede 
profissional) é usado por um em cada dez internautas (inquérito sobre acesso às TIC em Marrocos, 2019). 

De acordo com o HCP, AUSIM, APEBI e ANRT (2019), apesar do setor das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) ser ainda recente no país, o mesmo surge como um eixo estratégico nos planos nacionais de 
desenvolvimento. A mesma fonte refere que Marrocos é atualmente o: 

 1º de acordo com o Índice das Capacidades em África (ICA) 
 1º em matéria de crescimento do setor tecnológico na Região África e Médio Oriente 
 5º mercado no setor bancário em África, em 2018 

O setor dos transportes representa 4,3% do PIB e emprega cerca de 500.000 pessoas. 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%). Em dezembro de 2006, foi celebrado um Acordo entre Marrocos e EU, o qual 
estabelece um regime de acesso liberalizado do espaço aéreo para todas as companhias aéreas europeias (Open 
Sky). Portugal está servido de voos diários com Marrocos através das companhias aéreas TAP, RAM e Air Arabia.  

De acordo com o Office National des Aéroports (2020), 2019 foi um ano record no país em termos de tráfego 
aéreo, registando 25 060 milhões de passageiros, ou seja, um incremento de +11,1% relativamente a 2018. 
Contudo, o setor dos transportes e do turismo, a par da industria manufatureira, são atualmente dos mais 
afetados pela pandemia sanitária. 

Por sua vez, os transportes rodoviário, marítimo e aéreo têm um plano de liberalização muito ambicioso, com 
vista a baixar os respetivos custos e a tornar ainda mais competitivos os produtos marroquinos, 
comparativamente aos seus vizinhos africanos. 

O plano aeroportuário prevê atingir uma capacidade de 90 milhões de passageiros/ano até 2045. O tráfego 
portuário registou, no primeiro trimestre de 2019, um incremento de +5,6%.  
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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 (recebe 20,0% do tráfego marítimo mundial e 27,0% europeu), 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:  

o Tanger Free Zone (setor automóvel, aeronáutica e têxteis); 
o Tanger Automotive City (exclusiva ao setor automóvel); 
o Renault Tanger Med (exclusiva à nova fábrica de montagem Renault – unidade de produção de veículos 

mais importante de África); 
o Logistics Free Zone (logística do porto e das empresas instaladas);  
o Tetouan Park (unidades industriais e de processamento); 
o Tetouan Shore (serviços offshore). 

No plano ferroviário, a registar, em 2018, a inauguração da linha de Alta Velocidade (LGV) entre Tânger e 
Casablanca, trajeto com a duração de 2h10m (anteriormente 5 horas). 

O comércio representou, em 2018, cerca de 9,0% do PIB. Os dados do terceiro trimestre de 2019 mostram que 
o valor agregado do setor terciário manteve o mesmo ritmo de crescimento de +3,1%, já registado em 2018. 
 

COMÉRCIO INTERNACIONAL 

 

 
 

 

 

 

Marrocos tem vindo a registar um crescimento nas suas importações e exportações. Em 2019, verificou-se um 
crescimento das importações na ordem dos +2,0%, e das exportações de +2,4%.  
  

  

Fonte: ITC (2020); 1 000 USD 

Fonte: Office Des Changes (2020) 

O crescimento das importações foi, no entanto, mais 
importante do que o das exportações, o que traduz um 
aumento do deficit comercial em +1,5%. Contudo, a 
taxa de cobertura mantém-se estável (57,4%). 
De acordo com o Office des Changes (2020), o 
aumento das importações de bens deve-se 
essencialmente ao aumento das importações de bens 
de capital, de compras de produtos acabados e de 
produtos semiacabados.  
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Rank País 2015 2016 2017 2018 2019
1º Espanha 5 003 960 5 334 427 6 065 919 6 919 648 7 068 620

2º França 4 490 253 4 826 156 5 867 173 6 381 202 6 342 977

3º Itália 976 747 1 062 078 1 180 669 1 254 112 1 366 246

4º E.U.A. 780 861 795 1 1 008 509 1 379 120 1 160 679

5º Alemanha 570 71 629 149 721 77 927 953 941 681

6º Brasil 665 821 589 978 756 678 767 557 856 25

7º India 877 824 758 187 662 531 1 101 799 855 626

8º Países Baixos 682 376 502 645 555 499 658 911 783 158

9º R. Unido 616 097 669 906 605 773 830 129 727 933

10º Turquia 683 019 757 92 708 965 590 26 638 848

13º Portugal 288 222 316 481 362 265 450 028 436 971

Exportações / Setor % Importações / Setor %

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 18,0 Combustíveis e óleos minerais 15,5

Veículos automóveis e partes 13,0 Máquinas e aparelhos mecânicos 11,0

Adubos e fertilizantes 9,9 Veículos automóveis e partes 10,0

Vestuário e seus acessórios, exc. de malha 8,2 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 9,6

Quimicos inorgânicos 4,9 Plásticos e derivados 4,3

Marrocos: principais produtos transacionados, em 2019 

 
O aumento das importações de bens e equipamentos é explicado pela aquisição de aeronaves (+33,3%). Já a 
importação de alimentos e de ouro industrial cresceu respetivamente +4,4% e +79,1%. Por sua vez, as 
importações de produtos energéticos e de matérias-primas caíram respetivamente 5 894 M Dhr e 2 457 M Dhr, 
representando, no total das importações de 2019, 15,6%, contra os 17,1%, em 2018. 

Quanto às exportações, o seu crescimento está relacionado sobretudo com os setores automóvel (+6,6%); 
agricultura e agroalimentar (+4,1%), aeronáutica (+7,3%), e industria farmacêutica (+1,5%). Contudo, fosfatos e 
derivados, têxtil e couro, outros extratos de mineração, e eletrónica, foram os setores que registaram quebras, 
em termos de exportações. 

 

 

 

 

 

Já as importações foram lideradas, em 2019, pelas seguintes categorias de produtos: Combustíveis e óleos 
minerais (15,5% do total); Máquinas e aparelhos mecânicos (11,0%); Veículos automóveis e partes (10,0%); 
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos (9,6%); e Plásticos e seus derivados (4,3%).  

Apesar do crescimento significativo das transações comerciais marroquinas, nos últimos, anos, impulsionadas 
pelo desenvolvimento económico do país e pela sua integração nos mercados internacionais, Marrocos assume 
ainda um lugar relativamente modesto no comércio mundial, particularmente na qualidade de exportador, 
com uma quota de 0,2%, em 2019. Enquanto importador, Marrocos atingiu, em igual período, uma quota de 
0,3%. 
 

  

 

 

 

 

exageradamente baixos para certas categorias de produtos (ex. aço; têxteis). Após consultas entre a Turquia e 
Marrocos, sem resolução amigável, e após denúncia da Turquia junto da OMC, Marrocos decidiu substituir as 
medidas antidumping, em vigor, desde 2014, por medidas de salvaguarda, objeto da denúncia turca à OMC. 

 

 

 

 

Espanha, França, China, EUA, Itália e Turquia, foram os 
principais fornecedores de Marrocos, em 2019, 
representando 56,0% do total de importações do país. 
Portugal surge na 8ª posição imediatamente atrás da 
Alemanha e à frente da Rússia e Arábia Saudita (ITC, 2020). 

De destacar o crescimento relevante das importações de 
Marrocos oriundas da Turquia (+67,7%, entre 2015 e 2019). 
Contudo, Marrocos começou a exigir a aplicação do direito 
anti-dumping definitivo à Turquia, em face dos preços  

Espanha, França, Itália, E.U.A., e Alemanha foram os 
principais destinos das exportações marroquinas, 
tendo estas representado, em 2019, 83,0% do total 
das exportações do país.  

Portugal surge na 13ª posição, com um total de $436 
971, representando um crescimento de cerca de 
52,0%, comparativamente a 2015 (ITC, 2020). 

Fonte: ITC (2020); Unidade: 1 000 USD 

Fonte: ITC (2020) 

As exportações marroquinas, em 2019, são 
constituídas sobretudo por Máquinas, aparelhos 
e materiais elétricos (18,0% do total, em 2019); 
Veículos automóveis e partes (13,0%); Adubos e 
fertilizantes (9,9%); Vestuário e seus acessórios, 
com exceção de malha (8,2%); e Produtos 
químicos inorgânicos (4,9%). 
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6873

5026

1122 746 623 455 382 202 201 116 101 94 352

Importações dos EM provenientes de Marrocs, em 2019 
(M euros)

De acordo com o Eurostat (2020), a participação de 
Marrocos no contexto do comércio mundial da EU é de 
1,0%, contra 60,0% em Marrocos.  
É o 20º parceiro comercial da EU, a nível mundial, sendo o 
seu 21º cliente e o 26º fornecedor. É, ainda, o 1º parceiro 
no Norte de África, o 2º depois da África do Sul, em África, 
e o 3º na região MENA, depois da Turquia e da Arábia 
Saudita. Espanha é o primeiro parceiro comercial de 
Marrocos no contexto europeu (39,0%), seguido de 
França (25,0%), Itália (8,0%), Alemanha (7,0%) e Países 
Baixos (4,0%). 

A União Europeia (UE) mantém-se, de facto, como o principal parceiro comercial de Marrocos.  

Em 2019, as trocas comerciais entre a EU (27 EM) e Marrocos foram de 39,6 mil milhões euros, representando 
um aumento de +5,0%, comparativamente a 2018. As importações europeias de Marrocos atingiram os 16 mil 
milhões de euros (+6,0%) e as exportações com destino a Marrocos melhoraram +4,0%, tendo alcançado os 23 
mil milhões de euros. Significa que a EU registou um excedente comercial de 7 mil milhões de euros com 
Marrocos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por sua vez, os dados do comércio de Marrocos, conhecidos no final de março de 2020, mostram o impacto 
não negligenciável da crise sanitária nas trocas comerciais do país (-7% no primeiro trimestre e -22% no mês de 
março 2020). Estas impactaram todo os setores, excetuando a importação de produtos alimentares (+13,6%) e 
particularmente os relacionados com as necessidades de cereais no mercado (+39,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As restantes importações de Marrocos, comparadas entre o T1 de 2019 e o T1 de 2020, mostram uma descida 
dos bens de equipamento na ordem dos -12,0%, produtos semiacabados (-4,7%), produtos brutos (-17,6%), 
produtos energéticos (-4,8%); produtos acabados de consumo (-3,2%), e do ouro industrial (-100,0%).  

Quanto às exportações de Marrocos, no mesmo período, traduzem um decréscimo em todas as categorias de 
produtos, com exceção para “outros produtos” que registaram um crescimento de +6,8%. Por exemplo, as 
exportações ligadas ao setor automóvel, registaram uma quebra de -25%, aeronáutica (-19,2%), têxtil e couro (-

Marrocos: Evolução das trocas comerciais entre T1 2019 e 
T1 2029 (milhões Dhr) 

Marrocos: Evolução das trocas comerciais entre março 
2019 e março 2020 (milhões Dhr) 
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7,0%), fosfatos e derivados (-4,9%), agricultura e agroalimentar (-2,5%), eletrónica (-19,5%), outras extrações 
de mineração (-26.6%) e industria farmacêutica (-16,3%). 

A evolução das trocas comerciais de Marrocos, entre março de 2019 e março de 2020, mostra, em termos das 
importações, um crescimento de +23% nos produtos alimentares, produtos energéticos (-25,0%), produtos em 
bruto (-10,0%), produtos semiacabados (-6,0%), bens de equipamento (-36,0%) e produtos acabados de 
consumo (-14,0%).  

 

 

  

 

 

 

 

 

INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO 

 

 

 

 

 

 

 
O último relatório sobre tendências de investimento segue a tendência de decréscimo de IDE no contexto 
africano, excetuando o Egito que ficou o principal beneficiário à escala continental, com um crescimento de 
+5,0% (CNUCED,2020).  

Não obstante, Marrocos permanece como a 2ª economia africana mais atrativa para o investimento, acima de 
Africa do Sul que obteve a 3ª posição (RMB Investments, 2020). O referido relatório salienta, ainda, que a 
posição positiva de Marrocos se deve sobretudo à sua reintegração na União Africana, à simplificação do 
processo de registo de empresas, à melhoria das soluções eletrónicas, ao tratamento dos documentos de 
exportação, assim como ao aumento da eficácia dos serviços aduaneiros. Como ponto mais problemático no 
clima de negócios, é apontada a corrupção. 

Os últimos dados disponíveis sobre os setores mais representativos no IDE em Marrocos, em 2018, põem em 
evidência os investimentos no setor financeiro e na energia (SER, 2019). Já os investimentos nos setores 
industriais mantiveram a sua posição, contrariamente ao imobiliário que registou uma quebra na ordem dos 

O ano de 2019 não foi favorável para Marrocos em 
termos de IDE. Isto deveu-se à venda, em 2018, da 
Saham Finance à sul-africana Sanlam, resultando 
numa baixa de receitas na ordem dos 13,9 mil 
milhões de Dhr e num crescimento de despesas.  
Os fluxos de investimentos diretos estrangeiros, em 
2019, atingiram cerca de 18,18 mil milhões de Dhr, 
contra os 34,16 mil milhões de Dhr, registados no 
ano anterior, representando uma quebra na ordem 
dos -46,8% (Office des Changes, 2020). 

Já as exportações, no mesmo período, 
revelam um decréscimo abrupto em 
todos os setores. 

Destaque para o automóvel (viaturas de 
turismo -87% e componentes -31%), 
aeronáutica (-29,0%), ácido fosfórico (-
62%) e indústria farmacêutica (-43,0%). 

Exceção para os fosfatos e derivados, com 
crescimentos respetivamente de +19,0% e 
de +14,0%. 
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679,1 711,8 730,3 687,7 715,9

162,2 155,1 152,2 161,9 201,6

517,0 556,8 578,1 525,8 514,3

2015 2016 2017 2018 2019

Balança Comercial de Bens de Portugal com Marrocos (2015-
2019), milhões de euros 

Exportações Importações Saldo

Não obstante, o saldo da balança comercial continua a ser 
favorável a Portugal. 

Em 2019, Marrocos surge, no contexto do comércio 
internacional português de bens e enquanto cliente de 
Portugal, na 12ª posição e na 37ª posição como fornecedor. O 
seu contributo para o crescimento das exportações globais de 
Portugal foi de 3,6%. Já no que concerne o crescimento das 
importações globais de Portugal, Marrocos contribuiu com 
6,5%.  

 

5,4 mil milhões de Dhr, contra uma média de 9,6 mil milhões nos últimos quatro anos. A Irlanda surge, em 
2018, como o principal país investidor em Marrocos, seguida por França, Dinamarca, EAU e EUA. Espanha surge 
em sexto lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo com o Office des Changes (2019), a repartição do IDE por país, em 2018, difere da tendência 
estrutural dos últimos cinco anos, em virtude das operações mais pontuais que permitiram à Irlanda tomar o 
primeiro lugar e a Dinamarca o terceiro lugar. No período 2014-2018, a França surgia com o lugar cimeiro dos 
países investidores em Marrocos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
O TOP 10 dos países de destino de ID dos marroquinos, em 2019, foram: Costa do Marfim (6 607 M Dhr); 
Luxemburgo (3 417 M Dhr); França (3 068 M Dhr); Maurícias (2 969 M Dhr); Egito (1 750 M Dhr); R. Unido (1 
620 M DhR); Bénin (1 419 M Dhr); Gabão (1 405 M Dhr); Suiça (1 319 M Dhr); e Senegal (1 041 M Dhr). 

 

Relações Económicas Portugal-Marrocos 
COMÉRCIO BILATERAL 

De acordo com o INE (2020, dados provisórios), as trocas comerciais entre Marrocos e Portugal, entre 2015 e 
2019, apesar de positivas (+1,4%), têm revelado um crescimento algo lento, contrariamente às importações que 
revelam uma maior dinâmica, com uma variação, em igual período, na ordem dos +6,2%.  

  

  

 

 

Quanto aos fluxos de investimento direto marroquino 
no estrangeiro, estes aumentaram 3,08 mil milhões de 
Dhr, até finais de dezembro 2019, alcançando os 10,9 
mil milhões de Dhr, em 2019, contra 8 mil milhões de 
Dhr, em 2018, representando um aumento de cerca de 
+35,3%. Os setores que servem de locomotiva ao ID 
marroquino no estrangeiro são a banca, as 
telecomunicações e o imobiliário. 
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180,5

132,4

83,7

63,7

51,8

40,5

32,4

6,4

-13,4

19,2

39,6

2,4

9,3

2,7

Combustíveis minerais

Metais comuns

Máquinas e aparelhos

Veículos e outro mat. transporte

Plásticos e borracha

Pastas celulósicas e papel

Matérias têxteis

Marrocos: principais exportações portuguesas por 
categorias de produtos, em 2019 (milhões de euros)

Var % 19/18 Total 2019

44,5 47,9 46,5 52,5 48,6
72,7 65,0

84,2 91,4
113,9

-28,2 -17,1 -37,7 -38,9
-65,3

2015 2016 2017 2018 2019

Balança Comercial de Serviços Portugal-Marrocos, 
2015-2019 (milhões de euros)

Exportações Importações Saldo

Portugal surge, em igual período, na 8ª posição enquanto fornecedor de Marrocos, tendo subido uma posição 
comparativamente a 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

as pastas celulósicas e papel (+9,3%) e para os metais comuns (-13,4%). 

As cinco principais importações portuguesas, por grupos de produtos, provenientes de Marrocos, são o 
vestuário (+41%), veículos e outro material de transporte (+39,6%), máquinas e aparelhos (+48,5%), madeira e 
cortiça (+3,9%) e químicos (-7,3%). Destaque para as importações de minerais e minérios com uma variação de 
+49,9%, plásticos e borracha (+62,1%) e metais comuns (+119,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Já no que respeita à Balança Comercial de Bens e Serviços, de Portugal com Marrocos, as exportações, em 
2019, totalizaram 719,6 milhões de euros (+2,3% relativamente a 2018) e as importações 276 milhões de euros 
(+30,7%). A quota de Marrocos como cliente de Portugal no Comércio Internacional Português de Bens e 
Serviços foi de 0,77% e de Marrocos como fornecedor de Portugal foi de 0,30% (ITC, 2020). 

O número de operadores económicos portugueses em Marrocos tem vindo a crescer gradualmente, tendo 
passado de 1 205 empresas, em 2015, para 1352, em 2019.  

Por sua vez, o volume de negócios das dez maiores exportadoras nacionais para Marrocos representou, em 
2018, cerca de 67,0% do total das exportações portuguesas para o país (últimos dados disponíveis). 
 
 

Quanto à Balança Comercial de Serviços de Portugal com 
Marrocos, de sublinhar que as exportações, em 2019, 
decresceram -7,4% relativamente a 2018, totalizando 48,6 
milhões de euros. 

Em oposição, as importações registaram uma variação de 
+24,5%, no mesmo período, totalizando 113,9 milhões de 
euros. O saldo da balança comercial é, assim, deficitário para 
Portugal, representando -65,3%. 

A quota de Marrocos no Comércio Internacional Português de 
Serviços é de 0,14%, enquanto cliente de Portugal, sendo que 
enquanto fornecedor é de 0,64% (ITC, 2020). 

A mesma fonte refere que as sete principais categorias 
de produtos portugueses exportadas para Marrocos, em 
2019, representam cerca de 40,0% do total das 
exportações.  

São elas os combustíveis minerais (180,5 M €), os metais 
comuns (132,4 M€), as máquinas e aparelhos (83,7 M€), 
os veículos e outro material de transporte (63,7M€), os 
plásticos e borracha (51,8M€), as pastas celulósicas e 
papel (40,5M€) e os materiais têxteis (32,4%). 

A registar que a maior variação comparativamente a 
2018, foi para os veículos e outro material de transporte 
(+39,6%), para as máquinas e aparelhos (+19,2%), para  
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MARROCOS: TOP 10 DAS EMPRESAS PORTUGUESAS EXPORTADORAS, EM 2018 

Empresas Setor 

Bosch Termotecnologia, SA Aparelhos não elétricos 

Cobopol, Polymer Compounds, SA Compostos termoplásticos 

Continental Mabor- Industria de Pmeus, SA Pneus e câmaras de ar 

Dalphi - Metal Portugal, SA Componentes e acessórios para veículos automóveis 

Elastictek - Industria de Plásticos, Lda Produtos à base de polietileno, bandas e bolsas plásticas, resguardos têxteis 

Petróleos de Portugal - Petrogal, SA Produtos petrolíferos refinados 

SN Maia - Sidurgia Nacional, SA Siderurgia e fabricação de ferro-ligas 

SN Seixal - Sidurgia Nacional, SA Siderurgia e fabricação de ferro-ligas 

Sonae Arauco Portugal, SA Painéis de partículas e fibras em madeira 

The Navigator Company, SA Papel 
        Fonte: INE 2020  (últimos dados disponíveis) 

 
INVESTIMENTO DIRETO PORTUGUÊS EM MARROCOS (IDPM) 

Os fluxos de IDP em Marrocos, decresceram, de forma expressiva, em 2019 (-104,9%) relativamente ao ano 
anterior. Em 2018, tinha representado 68,4 milhões de euros, sendo que, em 2019, foi de -3,4 milhões de euros 
(Banco de Portugal). 

Também o stock de IDPM é ainda pouco expressivo, tendo registado, de acordo a mesma fonte, cerca de 243,1 
milhões de euros, representando uma variação de +3,9% relativamente a 2018 e apenas de 0,5% do total do 
investimento português no exterior. 

TURISMO 

O turismo é considerado um setor estratégico para a economia marroquina, dado o seu forte contributo para a 
riqueza do país (11,5%). Os atributos do país em termos culturais, a sua posição geográfica com vantagens 
competitivas relativamente a destinos concorrentes, assim como as características da procura atual, sobretudo 
focada em destinos distintivos e exóticos, poderão constituir mais valias para o desenvolvimento turístico de 
Marrocos. Os principais destinos emissores são a França, Espanha, Alemanha, Reino Unido e Itália. Portugal 
ocupa uma posição muito modesta neste contexto. 

Em 2019, a despesa turística dos marroquinos no exterior atingiu cerca de 21 mil milhões de dhr, ou seja, um 
aumento de +10,0% relativamente ao ano transato. 

Da perspetiva de Portugal como destino turístico para Marrocos, de salientar um crescimento sustentado da 
procura, nos últimos cinco anos, tendo passado de 6,2 milhões de euros de receitas, em 2015, para 14,9 
milhões de euros, em 2019. A variação das receitas em 2019, relativamente a 2018, foi de +19,1%.  

De salientar que se regista um crescente interesse dos marroquinos por Portugal, sobretudo fruto das 
permanentes criticas positivas de Portugal na imprensa internacional, assim como do grau de satisfação dos 
marroquinos que têm escolhido Portugal para passar as suas férias. 
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Carteira de Investimentos Marroquinos com Potencial Interesse para as 
Empresas Portuguesas 
Marrocos prevê continuar um conjunto de investimentos considerados estratégicos com o objetivo de um 
reforço da capacidade industrial do país, da modernização da Administração Pública, assim como do 
desenvolvimento equitativo e sustentado das regiões.  

Assim, a criação de alianças estratégicas e de projetos conjuntos na área de investigação científica, assim como 
o investimento em vários setores, poderão constituir verdadeiras oportunidades de negócio para o 
aprofundamento das relações entre Portugal e Marrocos. Exemplos de projetos com potencial interesse para as 
empresas portuguesas: 

a) Transportes e outras Infraestruturas  
O objetivo é dar sequência ao Plano de Infraestruturas, lançado em 2016, com um espaço temporal de 
ação, até 2035.  No setor rodoviário, o Plano prevê alcançar 7 000 km de estradas nacionais, 1 273 km 
de autoestrada e 24 000 km de estradas rurais, assim como a manutenção de mais de 2 000 km de 
estradas /ano. Para além do alargamento da autoestrada Casablanca-Berrechid, prevê-se, ainda, realizar 
1 500 km das denominadas “vias expresso” (até 2021), para além do projeto que pretende unir Tiznit-
Laayoune-Dahla como motor de desenvolvimento das províncias do sul.  

No plano ferroviário, o Programa de Alta Velocidade 2010-2030, prevê a realização de 1 500 km de linha 
em alta velocidade para reforçar as linhas regionais de Casablanca, triplicando, deste modo, a atual rede 
ferroviária do país, para além de 2 743 km de linhas convencionais. O mesmo é articulado em dois eixos: 
i) Norte-Sul (Tânger/Rabat/Casablanca/ Marraquexe/Agadir); e ii) Eixo oriental Casablanca/Fès/Oujda. 
Por sua vez, a OCF – Office National des Chemins de Ferre aprovou, ainda, um pacote de outros projetos 
para melhoria e ampliação de outras infraestruturas ferroviárias, já em execução, num montante de 1 
500 milhões Dhr.  

Considerando que mais de 95,0% do tráfego de mercadorias em Marrocos é feito por via marítima, o 
Governo tem vindo a reformar o setor portuário, quer em termos organizacionais (unificação de 
operadores em operações de carga e descarga e instauração de um sistema de livre concorrência), quer 
através de concessões a novos operadores portuários.  

A Estratégia Portuária Nacional 2012-2030 (orçamento a rondar os 6 940 milhões de euros), com o 
objetivo de estruturar a oferta portuária no país e baseada no modelo de Polos, em que a cada Polo 
corresponde um grupo estratégico de portos de uma região, ou de regiões próximas de portos 
marítimos, inclui os seguintes projetos: 

 Porto de Kénitra Atlântico 
 Ampliação da capacidade do Porto de Casablanca 
 Novos portos de Safi, Jorf Lasfar e Porto de Águas Profundas Nador West Med (este situado na 

baía de Betoya, estuário do rio Kert, junto à cidade espanhola de Melilla). O mesmo albergará 
igualmente um polo energético, uma plataforma portuária e uma industrial, prevendo-se a sua 
conclusão em 2022. 

 Terminal multiusos no porto de Agadir. 

Marrocos pretende, ainda, criar três ZAIs adicionais: duas no território do Sahara Ocidental (Aaiúne 
Dahla) e a terceira em Kénitra (cerca de Rabat). Pretende-se que nas primeiras duas se instalem 
industrias agroalimentares, atividades de congelação, tratamento e transformação de produtos 
marinhos, agrícolas, têxteis e de couro, para além de empresas metalúrgicas, elétrica e eletrónica, 



  
 

[DOCUMENT TITLE] AICEP RABAT, JN, MAIO 2020 

 

Page | 18 

embalagens em plástico, construção e reparação naval, entre outras. Em Kénitra, já foi autorizada a 
instalação de industrias têxtil, mecânica, automóvel, química, entre outras. 

A nível aéreo, após construção do novo terminal do aeroporto de Marraquexe, em 2016, o plano prevê 
a ampliação da capacidade atual deste aeroporto para 90 milhões de passageiros e um novo terminal no 
aeroporto de Fès-Sais com um orçamento de 55 milhões de euros, com capacidade para 2,5 milhões de 
passageiros/ano, duplicando, assim, a sua capacidade. 

Technopole Foum El Oued, situado a 20 Km de Laâyoune, com uma superfície total de 600 ha e um 
investimento na ordem dos dois mil milhões de euros, constitui-se como uma cidade do conhecimento 
e da inovação. A sua vocação é a investigação e a experimentação, assim como uma plataforma de 
transferência de conhecimentos para favorecer a dinâmica socioeconómica da região e de África.  

Programa de Desenvolvimento Urbano de Agadir 2020-2024 (Le Matin, 06 fevereiro 2020), visando 
promover o papel da cidade como polo económico integrado e como motor de toda a região, através de 
um melhor posicionamento turístico, em termos nacionais e internacionais. Mobilizando um 
investimento de cerca de 6 mil milhões de Dhr, o projeto prevê igualmente reforçar as infraestruturas 
de base da cidade e melhorar a mobilidade. 

Plano de Reabilitação Urbana de Oued Lao, com uma duração de quatro anos, visando dotar a comuna 
de infraestruturas viárias e pontes, de um centro de armazenamento e de transporte de dejetos, de um 
centro de formação profissional, unidades de ensino pré-escolar, construção de um novo liceu, entre 
outros (L’Économiste, 4 de fevereiro 2020). Investimento previsto na ordem dos 200 milhões de Dhr e a 
participação das seguintes entidades: Região Tanger-Tétouan-Al Hoceima (40 M Dhr), Ministère de 
l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville (35 M 
Dhr), Ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau (20 M Dhr), Ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports (23 M Dhr) e o Ministère de l’Énergie, des Mines et de 
l’Environnement, 15 M Dhr). 

Organização e Descentralização Territorial do Reino de Marrocos, com um envelope financeiro de cerca 
de 11 mil milhões de Dhr para cerca de 450 projetos, entre 2019 e 2021. Inclui estabelecimento de uma 
ligação ferroviária entre Marraquexe e Agadir, assim como projetos na área da saúde, educação e outras 
infraestruturas. Há expetativas de alargamento do prazo, até 2023, fruto do efeito Covid-19. 

b) Energia e Ambiente 
O Plano Eólico, gerido pela ONEE, previa a instalação de 2.000 MW, em 2020, sendo que 1.000 MW já 
estão em funcionamento, desde 2015, e as restantes duas fases (150MW em Taza e 850 MW em cinco 
zonas distintas) já foram adjudicadas. Prazo será alargado em face da pandemia, provavelmente até 
2022. Deste modo e com o projeto em execução do Parque de Taraya (o maior de África), Marrocos 
atingirá a segunda posição no continente africano no que respeita a capacidade elétrica instalada em 
matéria de energia eólica.  

O projeto GNL – Gás Natural Liquefeito, num montante global de 4 600 milhões de dólares, encontra-se 
em redefinição e será adjudicado em bloco a um único consórcio. Pretende-se que este projeto aumente 
a percentagem de GNL de 10,0% para 30,0% do mix energético do país, em 2025, assim como passe dos 
atuais 300 MW de produção de eletricidade (a partir de ciclos combinados), aos 2 700 MW, no médio 
prazo. 

Estabelecimento de uma rota para o comércio de energia renováveis entre Marrocos e o mercado interno 
europeu de energia, plasmada numa Declaração conjunta entre Marrocos e Alemanha e entre França, 
Portugal e Espanha, no âmbito da COP22, em novembro 2016, em Marraquexe.  
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Projetos de Eficiência Energética para edifícios centrais dos vários ministérios marroquinos 
(L’Économiste, 13 janeiro 2020). O primeiro projeto, lançado pelo Ministério das Finanças, em 2019, no 
montante de 2,7 M Dhr, visou otimizar o desempenho energéticos dos respetivos edifícios, introduzir 
técnicas de construção sustentável nas novas instalações (regulação térmica, consumo de eletricidade e 
de água, climatização, entre outros), assim como renovar a frota de automóveis, passando o Ministério 
a contar com 16 veículos híbridos. Prevê-se lançamento de Plano alargado para restantes Ministérios, 
no início de 2021. 

Projeto Green Business Booster, da responsabilidade do Cluster Solaire, no montante de 10,8 milhões de 
Dhr. Com o apoio da SFI – Société Financière Internationale, tem como objetivo acompanhar as Start-
ups a conceber e comercializar soluções na área das energias limpas. Inclui reforço do ecossistema 
através de investidores estrangeiros, assim como a promoção de investimento nas Start-ups verdes. 
Datas de lançamento ainda não conhecidas. 

Programa Nacional de Aprovisionamento de Água Potável e Irrigação 2020-2027, com um investimento 
previsto de cerca de 115,4 mil milhões de Dhr, financiado 60,0% pelo Orçamento Geral do Estado 
marroquino e 39,0% pelas seguintes entidades: ONEE, Ministère de L’Énergie, des Mines et de 
l’Environnement, Ministère des Finances, Ministère de L’Agriculture et Ministère de L’Intérieur. Os 
restantes 10,0% será coberto no quadro de parcerias público-privadas. Este programa visa a 
consolidação e a diversificação das fontes de aprovisionamento em água potável, a garantia da 
segurança hídrica e a luta contra os efeitos das alterações climáticas (Le Matin, 14 janeiro 2020). O 
mesmo articula-se a volta de cinco eixos: melhoria da oferta hídrica através da construção de barragens 
(61 m M DhR); gestão da procura e valorização da água no setor agrícola (25,1 m M Dhr); reforço do 
aprovisionamento em água potável no meio rural (26,9 mM DhR); reutilização das águas usadas tratadas 
para a irrigação de espaços verdes (2,3 mM Dhr); e programa de comunicação e sensibilização para 
criação e reforço da consciência sobre a importância da preservação dos recursos da água e 
racionalização no seu uso (50 M Dhr).  

c) TIC 
A Agence de Développement du Digital (ADD) lançou a nova estratégia designada Maroc Digital 2025 
que define os principais eixos de Transformação Digital para os próximos anos. Com o objetivo da 
melhoria da qualidade dos serviços públicos, da melhoria da produtividade e da competitividade da 
economia nacional, assim como da redução das iniquidades sociais, as políticas públicas incidem 
sobretudo na inovação, na fiscalidade, na segurança, na industria, na mobilidade, nas smart cities, na 
saúde, no ensino (incluindo I&D) entre outros. Previsão do lançamento dos projetos, de forma faseada, 
a partir de 2021. 
Construtora automóvel PSA pretende atrair investimento estrangeiro em I&D e Inovação para 
acompanhamento da transformação tecnológica da indústria automóvel (ex. digitalização dos veículos, 
tecnologia, impressão 3D para a produção de peças e de componentes mais complexas), assim como 
para atrair outros fornecedores internacionais. 
 

d) Formação Profissional 
Cité des Métiers et des Compétences na região de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cujo arranque está 
previsto para 2022 (OFPPT, 2019). Este projeto é constituído por oito Polos 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, ou offshoring. 
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Setores com Potencial de Negócio para as Empresas Portuguesas  
Considerando os setores estratégicos definidos por Marrocos e a diversidade e inovação da oferta portuguesa 
de bens e serviços, verifica-se a existência de pontos de convergência que poderão constituir verdadeiras 
oportunidades de negócio para o tecido económico português. 

Saúde Fornecimento; logística; produção; e distribuição 
Smart Cities  Gestão de tráfego; iluminação; vigilância; monitorização ambiental; mobilidade; entre outros 
Agricultura Fruta; produtos hortícolas embalados; gado vivo; entre outros 

Bens de Consumo 
Todos os produtos com caráter inovador, respeitadores do bem-estar e da saúde; produtos 
alimentares processados e  pré-preparados; vinhos; derivados de ovos e do leite; café; entre 
outros 

TIC /Economia digital 
Transformação digital nas empresas e nos serviços (ex. cadeias de retalho, sobretudo as 
transfronteiriças; distribuição; banca; seguradoras; escolas; e universidades); sistemas 
tecnológicos para a indústria; ciber-segurança; entre outros 

Fileira Casa  
Têxteis; utensílios de cozinha diversos; cutelaria; cerâmica; mobiliário; artigos de decoração e de 
iluminação, entre outros 

Fileira Moda Têxteis; vestuário; calçado e acessórios 
Ambiente Projetos de desenvolvimento do país ligados à Água, Energia, etc. 
Fileira da Construção (incluindo 
materiais de construção e rochas 
ornamentais) 

Revestimentos de interior (madeira e pedra); louça sanitária; construção e obras públicas; entre 
outros 

Bens de Equipamento 

Cadeias de frio e produtos frescos congelados; 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 

Automóvel Moldes e outras componentes (dependente da eventual reestruturação das cadeias globais) 

Ensino Superior 
Formação Profissional 

Programas de cooperação entre construtores automóveis instalados no mercado e universidades 
de engenharia e de gestão; requisitos para fritura (ex. camarão); especializações formativas 
destinadas ao uso eficaz dos utensílios de produção e de máquinas agrícolas; 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 e turismo e 
desenvolvimento de produtos e destinos turísticos, entre outros. 
Programas para Executivos entre Instituições Ensino Superior, sobretudo com aplicação setorial 

Turismo Hotelaria; Viagens e Turismo  

 
De destacar, ainda, a previsão da 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.  

Quanto ao setor do turismo, o potencial interesse para Portugal dependerá naturalmente da evolução da 
epidemia. 
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Acesso ao Mercado – Dificuldades e Desafios para as Empresas 
Portuguesas 
 
Os Acordos de Associação Euro-Mediterrâneos foram concebidos para ajudar a alcançar os objetivos da 
Declaração de Barcelona 1995, assinados pelos EM da União Europeia e os países do Mediterrâneo Sul, 
designadamente Marrocos, Tunísia, Argélia, Egito, Jordânia e Líbano. 

Os objetivos subjacentes a tais acordos eram promover o comércio e a expansão harmoniosa das relações 
económicas e sociais e estabelecer condições para a liberalização gradual do comércio de bens, serviços e 
capitais entre a União Europeia e os seis países parceiros (comércio Euro-Med), assim como a promoção do 
comércio Intra-Med (promoção do comércio e da cooperação na região e entre esta e a EU). 

O Acordo de Associação entre a EU e Marrocos, baseado no Acordo Euro-Mediterrâneo EU-Marrocos, entrou 
em vigor em 01 de março de 2000 e abrange todos os setores da atividade económica. Exceção para os bens 
industriais usados que serão objeto de calendário próprio, até à data, ainda não definido.  

Contudo, o Acordo de Associação para os produtos agrícolas, produtos agrícolas transformados e produtos de 
pesca só entraram em vigor, em outubro de 2012. Também a Direção Geral das Alfândegas alterou, mas não 
eliminou, os direitos à importação (D.I.) para certos produtos industriais e agroalimentares. 

Há, contudo, que salientar, que os ACL Euro-Med foram introduzidos em diferentes períodos, com diferentes 
pontos de partida (ex. barreiras tarifárias) e com períodos de implementação em fases igualmente distintas, 
muito embora os períodos de implementação tenham sempre jogado a favor dos seis países atrás referidos, 
para dar corpo ao princípio da assimetria. Contrariamente ao mercado europeu que se abriu imediatamente às 
exportações de todos os produtos industriais e agrícolas, os seis países tiveram períodos de transição, em 
média, de 12 anos, com vista a abrir gradualmente os seus mercados às exportações da EU. 

Antes da entrada em vigor dos ACL Euro-Med, tais países que mantinham tarifas mais elevadas do que as 
praticadas pelos EM europeus, viram-se obrigados a proceder a reduções tarifárias mais significativas, durante 
os períodos de implementação. De entre outras razões, isso levou a uma heterogeneidade nas condições de 
acesso daqueles países ao mercado europeu e a um certo desequilíbrio recorrente das suas Balanças de 
Pagamentos.  

 
DIFICULDADES 

Em face do atrás enunciado, aqueles países, incluindo Marrocos, recorrem a frequentes expedientes de defesa 
comercial, em clara violação do Acordo de Associação existente com a EU, criando dificuldades diversas às 
empresas.   

Neste contexto, o relatório do IFC – International Finance Corporation (2019) identifica algumas das principais 
dificuldades ou barreiras à entrada de empresas estrangeiras no mercado para grandes projetos, 
nomeadamente a reduzida concorrência no setor privado, 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. 
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No que respeita a Portugal, são as seguintes as barreiras existentes com Marrocos: 

o Fio de máquina e betão: Trata-se da 3ª prorrogação de 3 anos, entre 01-01-2019 e 31-12-2021, 
mantendo-se o direito adicional de 0,55Dhr/Kg, aplicável quando se exceder a quota de 146.410 t de fio 
de máquina. No que respeita ao betão, entre 01-01-2020 e 31-12-2020, aplicável quando se exceder as 
106.294 t, e 116.923 t entre 01-01-2021 a 31-12-2021. 

Consultar em: http://www.mcinet.gov.ma/ce/antidumping/document/avis_19-18.pdf 

o Chapa laminada a frio, lacadas ou revestidas. O direito adicional ad valorem é libertado, de forma 
progressiva, entre 01-01-2020 e 31-12-2020 com direitos adicionais de 15,5% para o primeiro ano, acima 
das 36.000 t, de 15% entre 01-01-2021 e 31-01-2021, e de 0%, a partir de 01-01-2022 

Consultar em: http://www.mcinet.gov.ma/ce/antidumping/document/avis_20-18.pdf 

o Clausula de Salvaguarda para Chapa Laminada a quente  
Direito adicional ad valorem é de 25,0% para uma duração de três anos, a contar da data da publicação do 
aviso (aguarda-se publicação no Boletim Oficial). 

Consultar em: http://www.mcinet.gov.ma/ce/antidumping/document/avis_20-19.pdf 

o Pedido de abertura de uma Clausula de Salvaguarda para os Tubos em Aço e Ferro  
O direito adicional ad valorem é de 25,0% durante 200 dias a contar da data da abertura do inquérito 
(aguardam-se resultados do inquérito). 

Consultar em: http://www.mcinet.gov.ma/ce/antidumping/document/avis_21-19.pdf 

o Pedido de abertura de uma nova Clausula de Salvaguarda para os Painéis em Madeira, por um período 
de 3 anos (04-07-2019 a 04-07-2022). No primeiro ano, para um contingente de 23.250 t (3 000 000m2); 
no segundo ano, para 25 575 t (3 300 000m2); e no terceiro ano, para 28 132,5 t (3 630 000 m2). 

Consultar em: http://www.mcinet.gov.ma/ce/antidumping/document/Avis_public_13-19.pdf 

o Clausula de Salvaguarda para as importações de Papel em Rama e Bobines  
Aplicação do direito ad valorem, de 15,5% de 01-01-2020 a 31-07-2020, para um contingente anual de 
22.500. 

Consultar em: http://www.mcinet.gov.ma/ce/antidumping/document/avis_public_n6-19.pdf 

o Aplicação de um direito antidumping definitivo, desde janeiro de 2017 e por um período de 5 anos, para 
as importações de PVC da EU (39.04.10.90.00), o qual oscila entre os 17,12% a 48,2%. 

Consultar em: file:///C:/Users/user/Downloads/circulaire_71143.pdf 

o Não aplicação da Convenção de Não Dupla Tributação. Não obstante as várias diligências entre as 
autoridades tributárias de ambos os países, não foi possível, ainda, levar as autoridades marroquinas a 
cumprir o Acordo, facto que lesa, de forma expressiva, as empresas portuguesas.  

 
Outras barreiras não alfandegárias, de características diversas, emboras com efeitos idênticos aos das barreiras 
alfandegárias, continuam a ser aplicadas por Marrocos a Portugal: 

o 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 
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forma irregular, a exigir a Portugal certificados fitossanitários suplementares, com custos adicionais para 
os exportadores portugueses. 

Neste contexto, DGAV convidou, no inicio do corrente ano, dois técnicos da ONSSA para visita a Portugal 
no sentido de se inteirarem in locco das características do tratamento feito à madeira de Pinho e 
derivados. Após pandemia sanitária, há a expetativa de realização desta visita, dado que a ONSSA tinha 
mostrado interesse na mesma. 

o 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. 

o 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. 

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

o 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.   

o Implementação da rotulagem CMiM, desde 30-12-2019 e com um período de transição até 01-11-2021, 
para produtos elétricos de baixa tensão, para equipamentos com compatibilidade eletromagnética e para 
jogos. 

Consultar em: http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/marquage-%C2%ABc%D9%85%C2%BB-de-
conformit%C3%A9-des-produits-industriels 

o Nova metodologia de controlo da conformidade à importação de produtos industriais, define um 
conjunto de produtos cujo controlo de conformidade deverá ser realizado à entrada em Marrocos e nos 
restantes casos efetuado  no país de origem por uma das três entidades selecionadas pelas autoridades 
locais para sua realização, nomeadamente, a Applus, o Bureau Veritas e a TUV.  
Este novo procedimento está em funcionamento desde 02 de fevereiro de 2020, com um período de 
transição, até 20 de junho do mesmo ano. 

Para mais informações consultar:  

http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/surveillance-du-march%C3%A9 

http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles%20a%20l%20origin
e_1.pdf 
http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles%20%20au%20MAR
OC%20V1.pdf 
 
https://verigates.bureauveritas.com/programmes/morocco 
https://www.tuv.com/market-access-services/en/certification-filter/morocco-verification-of-conformity-
(voc)-program.html 
https://www.applus.com/pt/pt/ 
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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. 

Ao nível dos desafios, é igualmente essencial que as estratégias empresariais de entrada em Marrocos 
assentem num racional de valor acrescentado dos produtos ou serviços a oferecer, considerando que a 
competitividade com base exclusiva no fator preço muito dificilmente terá sucesso, em face de uma 
concorrência expressiva de países como a China, Turquia, entre outros. 

Outros desafios relevantes para as empresas portuguesas prendem-se com a nova realidade, fruto do efeito 
SARS-CoV-2. Significa que as suas lógicas de operação e ação no mercado deverão ter em consideração os 
seguintes fatores: 

o Contexto sanitário e questões de resiliência  
o Mudança de mindset 
o Marketing e Marcas  
o Revisitação das cadeias de valor integradas 
o Colocação do potencial criativo ao serviço da cadeia de valor 

 
Em primeiro lugar, falar do vírus é importante, mas as empresas deverão focar-se essencialmente no Futuro.  

A crise não irá parar e provavelmente outras crises sistémicas poderão emergir. A relevância em se gerir a 
pandemia de forma serena, corajosa e num contexto sanitário de cumprimento absoluto pelas regras 
determinadas pelas autoridades competentes, assim como a sua resiliência, são imperativos no ambiente de 
negócios dos novos tempos em Marrocos. 

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. 

Se fizermos a analogia do sistema imunitário humano, constituído por muitos anticorpos, com o sistema 
imunitário de uma empresa, facilmente verificamos que há pontos de convergência. O sistema imunitário de 
uma empresa está sobretudo ligado ao seu potencial criativo. Assim, quando lhe surgem anticorpos (ex. uma 
pandemia), se a empresa detém ideias ou procura gerar outras, se tem potencial criativo, em suma, se inova, 
ela terá uma capacidade muito maior de vencer e de sair facilmente de uma crise. O ser humano, para poder 
enfrentar uma pandemia, necessita de tratamento médico e de uma vacina para se poder curar (inovação na 
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saúde). Significa que a inovação é a capacidade da empresa e demais organizações em dar respostas 
adequadas num determinado momento, de gerar valor acrescentado e de o recriar ao longo do tempo. 

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. 

No que respeita à criação de valor, no contexto atual, é verdade que ela permanece impulsionada pelo 
mercado e pelas tendências pesadas, mas o futuro próximo incerto vai obrigar as empresas e os Estados a dar 
uma maior atenção ao universo da saúde, à segurança dos produtos estratégicos (soberania), à proteção do 
ambiente e dos ecossistemas, à automatização dos sistemas produtivos, entre outros. 

Assim, as empresas vão ser “empurradas” 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); quais as novas 
soluções de aprovisionamento e/ou de distribuição (ex. e-commerce; digitalização dos processos, 
externalização); ou quais as novas necessidades da cadeia de valor sanitária (ex. equipamentos médicos, 
soluções logísticas inovadoras para unidades hospitalares, meios de proteção e desinfeção). 

 


