
Exportar para Marrocos é, frequente-
mente, uma opção que muitas em-
presas desconsideram quando pen-
sam em entrar num novo mercado.

No entanto, tendo em consideração a estabili-
dade do país e a sua localização geográfica es-
tratégica, podemos estar a ignorar uma grande
oportunidade!

Como marroquina, se tivesse que descrever
o meu país em poucas palavras, destacaria,
acima de tudo, que é um país repleto de mag-
níficos contrastes que nos faz apaixonar pela
variedade das suas paisagens coloridas, ri-
queza da sua cultura e a hospitalidade do seu
povo.

No entanto, se falarmos de negócios, descrevo
o país como um mercado promissor e muito
aberto ao comércio exterior. Pela sua localização
estratégica no cruzamento entre África e a Eu-
ropa, e pelos seus investimentos ao nível de por-
tos, transportes e infraestruturas industriais,
Marrocos representa um ativo fundamental para
qualquer empresa portuguesa que pretenda ex-
pandir internacionalmente os seus negócios.  

As possibilidades de desenvolvimento de
Marrocos são múltiplas e as empresas portu-
guesas devem aproveitá-las. O país adotou nos
últimos anos várias reformas sectoriais ambi-
ciosas, com especial enfoque na modernização
de setores tradicionais, como a agricultura,
pesca e mineração, e apostou no desenvolvi-
mento de indústrias inovadoras, como as ener-
gias renováveis, indústria automóvel e aeroes-
pacial. 

Todos estes setores vivem, hoje, um forte cres-
cimento e criam necessidades que, muitas vezes,
o mercado local não consegue suprir.

Adicionalmente, é importante destacar que

apenas 14 quilómetros nos separam da Europa
– uma distância muito curta que dá acesso a
um mercado com mais de 36 milhões de con-
sumidores. Estas circunstâncias contribuíram
para que Marrocos seja um dos principais mer-
cados por excelência para as empresas portu-
guesas com vocação internacional, quer para
se aproximarem do continente africano, quer
para dar o salto para os países da região MENA
(Médio Oriente e Norte da África).

Em conclusão, apesar da nossa proximidade
geográfica e de muitos anos de história em co-
mum com Portugal, a distância cultural entre
os dois países continua grande. Compreender
como os marroquinos pensam, agem e fazem
negócios é, sem dúvida, importante se quiser
ter sucesso neste mercado. 

Para isso, se ambiciona desenvolver negócios
no mercado marroquino, deve considerar as
nuances culturais. Acima de tudo, o seu primeiro
investimento deve ser focado principalmente
em “tempo”, construindo relacionamentos de
confiança e nomeando um representante local.
Com a combinação destes três ingredientes-

chave, Insha'Allah (se Deus quiser), a sua opor-
tunidade certamente estará lá fora, no promis-
sor ambiente de negócios do mercado marro-
quino. �

* International Business 
Consultant Marrocos – Market Access

Este artigo foi artigo escrito ao abrigo
do novo Acordo Ortográfico

Opinião

20 | 6 MAR 2022  | DOMINGO

Marrocos: uma terra promissora 
para as empresas portuguesas

Sarah Mouak *

As possibilidades 
de desenvolvimento
de Marrocos são
múltiplas e as empresas
portuguesas devem
aproveitá-las


