
MISSÃO EMPRESARIAL A MARROCOS
27 FEVEREIRO a 3 MARÇO | 2023

50% TAXA DE FINANCIAMENTO 

* Valor previsional sujeito a con�rmação no ato da reserva de viagem e alojamento.

Acresce ao custo de participação inclui uma Taxa NERLEI.

O VALOR DA MISSÃO INCLUI:

Viagem de avião em classe económica Lisboa–Casablanca–Lisboa, alojamento em quarto single com 
pequeno-almoço para 1 representante, transferes aeroporto–hotel–aeroporto, seguro de viagem e 
consultoria.

O pagamento referente à participação nesta missão empresarial deverá ser efetuado por 
transferência bancária para a NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria.

Inscrições limitadas, aceites por ordem de chegada, até ao dia 2 FEVEREIRO 2023.

A missão está sujeita a um número mínimo de 4 empresas participantes.

Em caso de desistência não haverá lugar a qualquer reembolso. 

A NERLEI reserva-se ao direito de proceder à alteração da data da Missão Empresarial.

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO:
Preenchimento e envio dos documentos: Perfil de 

empresa participante; Acordo de Pré-Adesão e 

Documentos de elegibilidade

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: No ato da inscrição: 100% do valor de participação + taxa 

de inscrição



Este programa é provisório, podendo sofrer alterações. 

Com cerca de 37,3 milhões de habitantes (64% correspondem a população urbana), 44% têm menos 
de 25 anos, Marrocos caracteriza-se por uma maior estabilidade política, social e económica em 
comparação com outros países da região. 

Com um PIB de 130 mil milhões de dólares, Marrocos é um mercado que está a reforçar a sua posição 
geopolítica global e a assumir um papel fundamental no eixo África-Europa.

As reformas económicas introduzidas nos últimos anos, a crescente abertura ao exterior, o 
investimento em infra-estruturas e o compromisso com um conjunto de sectores considerados 
estratégicos para o desenvolvimento e modernização do país (energia, agricultura, indústria e 
turismo) contribuíram para a mudança económica de Marrocos.

A maior parte da atividade e riqueza económica está concentrada no eixo litoral atlântico, 
Casablanca-Rabat-Tanger. Os sectores dos têxteis, cablagem, automóvel e componentes automóveis, 
estão principalmente localizados em Tânger e Kenitra; os sectores dos serviços, aeronáutico, 
importação e distribuição em Casablanca; as indústrias química, siderúrgica e de fosfatos em Jorf 
Lasfar; a agro-indústria em Meknes e Agadir; e o turismo principalmente em Marraquexe e Agadir.

Segundo o INE, Marrocos foi o 11º cliente das exportações portuguesas de bens em 2021. A balança 
comercial de bens foi favorável ao nosso país, tendo apresentado um excedente de 603 milhões de 
euros em 2021.

Na estrutura das exportações destacam-se os Metais Comuns (24,7%), os Combustíveis Minerais 
(15,2%), as Máquinas e Aparelhos (12,5%), os Veículos e Outro Material de Transporte (11,5%) e os 
Plásticos e Borracha (7,0%). Os principais grupos de produtos importados foram os Veículos e Outro 
Material de Transporte (27,7%), os Produtos Químicos (13,3%), o Vestuário (13,0%), as Máquinas e 
Aparelhos (12,0%) e os Minerais e Minérios (7,2%).
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