
COMO EXPORTAR PARA MARROCOS?

A elaboração do estudo e a abordagem metodológica 
assenta no levantamento das principais condicionantes de 
entrada de produtos alimentares das fileiras mais 
representa�vas das regiões (Alentejo e Centro) no mercado 
de Marrocos, nomeadamente: azeite; molhos e condimen-

O AgriExport é uma inicia�va de promoção internacional e de capacitação das PME do setor agroindustrial, promovida 
pela ANIMAFORUM e INOVCLUSTER com o obje�vo de promover o aumento das exportações e a visibilidade 
internacional de Portugal. 

MARROCOS - CARACTERÍSTICAS GERAIS:
Marrocos, é um país africano situado no extremo noroeste do continente. O território limita-se ao 
norte com a Espanha através do estreito de Gilbraltar, além do mar mediterrâneo e Melilha; a 
leste com a Argélia; ao sul com o Saara Ocidental e a oeste com o Oceano Atlântico. 

Área: 446 550 km2 
População: 35,1 milhões de habitantes (2017)
Densidade populacionais: 73,1/Km2

MARROCOS

tos; queijos; carnes (verdes, transformados e charcutaria); 
pet-food; arroz e farinhas; vegetais (frescos e 
ultracongelados); doces, compotas e sumos de frutas; 
refeições prontas e sobremesas (ultracongeladas).

MARROCOS - CARACTERÍSTICAS GERAIS:
Marrocos, é um país africano situado no extremo noroeste do continente. O território limita-se ao 
norte com a Espanha através do estreito de Gilbraltar, além do mar mediterrâneo e Melilha; a 
leste com a Argélia; ao sul com o Saara Ocidental e a oeste com o Oceano Atlântico. 
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MARROCOS - CARACTERÍSTICAS GERAIS:
Marrocos, é um país africano situado no extremo noroeste do continente. O território limita-se ao 
norte com a Espanha através do estreito de Gilbraltar, além do mar mediterrâneo e Melilha; a 

• Marrocos deverá ser escolhido como des�no de exportação a longo prazo. As negociações por norma requerem a 

realização de várias reuniões e encontros;

• Embora não obrigatório, é importante ter presença �sica no país (representação/pessoal no terreno). Em Marrocos 

valorizam uma boa relação entre os interlocutores;

• Os cartões de visita devem ter uma face em língua francesa;

• Por forma a evitar saltar procedimentos e formalidades é importante usar instrumentos de cobertura de risco: carta de 

crédito confirmada por en�dade bancária reconhecida, avales e garan�as bancárias, etc.;

• Os produtos de Portugal beneficiam de isenções/reduções das taxas dos direitos de importação, conforme previsto no 

Acordo de Associação Euro-Mediterrânico.
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Os produtos alimentares estão 
sujeitos a rigorosa regulamen-
tação sanitária. A exportação de 
espécie bovina, ovina e caprina 
deve sa�sfazer as con-
dições estabelecidas pela Lei Nº 
514-94, do Ministério da Agri-
cultura, nomeadamente no que 
se refere à idade do animal, 
peso e linhagem.
A exportação de carne embala-
da está sujeita à obtenção de 
uma autorização emi�da pelo 
Ministério da Agricultura (De-
creto-lei 1372 e 2118). 

Tendo em conta os resultados 
da inspeção sanitária veteriná-
ria, é emi�do um cer�ficado 
sanitário que dá origem à 
admissão do produto em causa.
Todos os produtos que não 
sejam próprios para consumo 
humano ou animal, serão impe-
didos de entrar no país e 
poderão ser destruídos.

•Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária 
•Embaixada do Reino de Marro-
cos 

(www.emb-marrocos.pt) 
•Office Na�onal de la Sécurité 
Sanitaire des Produits Alimentai-
res (ONSSA)

(www.onssa.gov.ma)
•Direc�on du Contrôle de la 
Qualité (Directorate of Quality 
Control)

(dcqcasa@yahoo.fr)

O controlo sanitário e a confor-
midade com as normas locais 
para alimentos e produtos 
agrícolas é a realizada principal-
mente por inspetores do 
serviço nacional de segurança 
alimentar (ONSSA) no âmbito 
do Ministério da Agricultura. 
Nos portos principais (Casa-
blanca, Agadir, Tânger e Nador), 
intervindo também a Divisão de 
Controle de Qualidade (QCD) 
sob a supervisão de ONSSA, 
desde janeiro de 2010. 

Para exportar produtos de 
origem vegetal  as empresas 
devem previamente inquirir, 
junto da Direção-Geral de Ali-
mentação e Veterinária (DGAV), 
sobre a possibilidade de realizar 
a exportação dos seus produtos 
para Marrocos. Portugal pode 
não se encontrar habilitado 
para a exportação de produtos 
de origem vegetal, pois não 
existe acordo entre os serviços 
veterinários/fitossanitários de 
Portugal e Marrocos no que se 
refere ao procedimento e/ou 
modelo de cer�ficado sanitário 
/fitossanitário. 

Rotulagem: 
•Língua: Francês e/ou Árabe;
•Denominação do produto: A 
denominação de venda é a 
fixada pelas normas do Codex 
Alimentarius;
•Quan�dades em Peso ou 
Volume: Não é obrigatório caso 
a quan�dade líquida seja infe-
rior a 5ml. Para produtos em 
meio líquido, devem indicar o 
peso líquido. Medidas métricas 
são obrigatórias;
•Lista de ingredientes: Deve 
enumerar todos os ingredientes 
do género alimen�cio, por or-
dem decrescente de peso. Para 
os adi�vos alimentares incluí-
dos deve ser indicado o nome 
da sua categoria, seguido do 
seu nome específico ou ID;
•Data de validade e de 
produção: O formato de data 
deve ser (dd/mm/aa).
•Nº do lote de produção ou 
embalagem;

É realizado um controlo sanitá-
rio em conformidade com as 
normas locais para alimentos e 
produtos agrícolas. 

Tanto os animais vivos como os 
produtos de origem animal são 
subme�dos a uma inspeção 
veterinária e devem ser acom-
panhados de um cer�ficado 
veterinário para os equídeos, 
de um cer�ficado sanitário 
veterinário para os animais 
vivos ou de um cer�ficado 
sanitário veterinário para os 
produtos de origem animal, 
respe�vamente. Como resulta-
do da inspeção, as autoridades 
veterinárias emi�rão o Cer�fi-
cado de Libertação Veterinária.

Rotulagem: 
Elementos obrigatórios
•Língua: Francês e/ou Árabe;
•Denominação do produto; 
•Quan�dades em Peso ou 
Volume: Medidas métricas são 
obrigatórias;
•Lista de ingredientes: Deve 
enumerar todos os ingredien-
tes do género alimen�cio, por 
ordem decrescente de peso. 
Para os adi�vos alimentares 
incluídos deve ser indicado o 
nome da sua categoria, segui-
do do seu nome específico ou 
ID;
•Data de validade e de 
produção: O formato de data 
deve ser (dd/mm/aa). Existem 
produtos cujo validade e a 
temperatura de armazena-
mento são fixadas pelo gover-
no (carnes e aves de capoeira 
refrigeradas, congeladas, pro-
cessadas, são um exemplo).
•Nº do lote de produção ou 
embalagem;
•Nome e morada do fabrican-
te;
•País de Origem.

Rotulagem específica:
•Data de congelação.

•Nome e morada do fabricante;
•País de Origem.

Embalagem:
- O azeite pode ser exportado 
em embalagens de: 0,1l; 0,25l; 
0,5l; 1l; 2l; 3l; 5l; 10l; 20l; 25l.

•Office Na�onal de la Sécurité 
Sanitaire des Produits Alimentai-
res (ONSSA)

(www.onssa.gov.ma)
•Direc�on du Contrôle de la 
Qualité (Directorate of Quality 
Control)

(dcqcasa@yahoo.fr)
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QUEIJO

PET FOOD

RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS 

NECESSÁRIAS

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO 

REGISTO/LICENCIAMENTOS
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O principal fornecedor de quei-
jo ao mercado marroquino é a 
União Europeia. Face aos acor-
dos em vigor, o mercado não 
apresenta restrições significa�-
vas, ainda que haja da parte do 
consumidor uma maior relutân-
cia em relação ao queijo. 

Rotulagem:
•O número do lote; 
•O �po e o nome ou o código dos 
adi�vos u�lizados (coloração, 
emulsionantes, an�oxidantes, 
conservantes, etc.); 
•Denominação do produto: 
conforme definido pela legislação 
em vigor, pelo Codex Alimenta-
rius; 
•Datas de produção e de valida-
de: Se o prazo de validade for 
inferior a 3 meses: devem indicar 
o dia e o mês; Se o prazo de 
validade for entre 3 e 18 meses: 
devem indicar o mês e o ano; Se o 
prazo de validade for mais de 18 
meses: deve ser indicada a data 
completa; A validade e a tempe-
ratura de armazenamento é 
fixada pelo governo.
•Nome e morada do fabricante, 
do acondicionador, ou do impor-
tador consoante o produto 
importado, fabricado localmente, 
ou localmente embalado;
•Local de origem;
•Aviso de uso e condições espe-
ciais de u�lização, incluindo as 
precauções de uso.

A DGAV deve assegurar que 
todos os produtos de origem 
animal exportados de Portugal 
obedecem à legislação da 
União Europeia e/ou aos 
requisitos estabelecidos pelo 
país importador, no que diz 
respeito às instalações onde 
são produzidos e à higiene da 
produção. 

Cer�ficação de exportação, 
feita por médicos veterinários 
oficiais habilitados para o efeito 
e de acordo com os procedi-
mentos ins�tuídos e as normas 
legais em vigor. Nos cer�ficados 
a emi�r, são obriga-
toriamente usados os modelos 
definidos pelos serviços 
centrais da Direção Geral de Ali-
mentação e Veterinária (DGAV)  
que não deverão, em 
circunstância alguma, ser obje-
to de alteração.
Na exportação para Marrocos 
poderá ser necessária a 
emissão de cer�ficação suple-
mentar por indicação do 
interessado, nomeadamente o 
cer�ficado Mod. 470 DGAV, 
rela�vo à ausência de radioa�-
vidade no produto.

Se o operador de um 
estabelecimento ou de uma em-
presa do setor da alimentação 
animal considere ou tenha 
razões para considerar que o 
produto para animais não 
cumpre os requisitos para ser 
classificado como produto segu-
ro, em conformidade com as 
disposições desta Lei n°28-07 de 
fevereiro de 2010 , deverá infor-
mar as autoridades competen-
tes, que tomarão as medidas 
adequadas para impôr restrições 
à colocação do produto no mer-
cado nacional.

•Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária 
•Office Na�onal de la Sécurité 
Sanitaire des Produits Alimentai-
res (ONSSA)

(www.onssa.gov.ma)

SEGURANÇA

ALIMENTAR

REQUISITOS DE EMBALAGEM 

E ROTULAGEM

SEGURANÇA

ALIMENTAR

REQUISITOS DE EMBALAGEM 

E ROTULAGEM

Não especificado. Cer�ficado Sanitário para expor-
tação de produtos alimentares 
para animais de es�mação. É 
necessário assegurar que o 
produto é de boa qualidade e 
livre de preocupações. A ONSSA 
(Office Na�onal de Sécurité 
Sanitaire des produits Alimentai-
res)  aceitará apenas cer�ficados 
sanitários emi�dos por funcioná-
rios do governo. 

Rotulagem: 
-Indicação da espécie para a 
qual o alimento é produzido;
-O número oficial de registo do 
laboratório;
-Cores do Rótulo:
a.Vermelho com impressão pre-
ta para misturas; 
b.Azul com impressão preta pa-
ra concentrado de nitrogênio e 
suplementos minerais;
c.Branco com impressão de co-
res diferentes de acordo com as 
espécies alvo para rações equi-
librada.
-O rótulo da ração equilibrada 
deve incluir igualmente:
O nome e a percentagem do 
ingrediente; O teor em proteí-
na; O teor de matéria seca em 
gramas por quilograma; O valor 
da ração, expresso Scandina-
vian Feed por quilograma.
-O rótulo do leite des�nado a 
alimentação animal deve 
conter:
A marca ou nome do fabrican-
te; A composição do produto; A 
seguinte menção: “Lait addi-
�onné de farine de luzerne 
des�né à l’alimenta�on des 
animaux”.

•Office Na�onal de la Sécurité 
Sanitaire des Produits Alimentai-
res (ONSSA)

(www.onssa.gov.ma)
•Direc�on du Contrôle de la 
Qualité (Directorate of Quality 
Control)

(dcqcasa@yahoo.fr)
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MOLHOS E CONDIMENTOS

ARROZ E FARINHA
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RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS 

NECESSÁRIAS

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO 

REGISTO/LICENCIAMENTOS

RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS 

NECESSÁRIAS

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO 

REGISTO/LICENCIAMENTOS

•Office Na�onal de la Sécurité 
Sanitaire des Produits Alimentai-
res (ONSSA)

(www.onssa.gov.ma)
•Direc�on du Contrôle de la 
Qualité (Directorate of Quality 
Control)

(dcqcasa@yahoo.fr)

Não há uma imposição específica 
sobre o setor, recaindo sobre as 
especificações próprias do setor 
alimentar.

É realizado um controlo sanitá-
rio em conformidade com as 
normas locais para alimentos e 
produtos agrícolas.

A instância aduaneira solicita o 
cer�ficado de embarque e, para 
garan�r que os produtos impor-
tados beneficiam do tratamen-
to preferencial ao abrigo dos 
acordos com a União Europeia, 
a alfândega de Marrocos pode 
pedir a fatura original, o 
packing list e o cer�ficado emi-
�do pelo controlo regional de 
qualidade (DCQ) da ONSSA a 
atestar que os produtos foram 
inspecionados e passaram o 
controlo sanitário.

O mercado de Marrocos solicita 
que seja feita prova do controlo 
fitossanitário ou sanitário. É 
realizado, no ponto de entrada, o 
controlo sanitário e a conformida-
de com as normas locais para 
produtos agrícolas por inspetores 
do serviço nacional de segurança 
alimentar (ONSSA) no âmbito do 
Ministério da Agricultura. A alfân-
dega de Marrocos pode pedir o 
cer�ficado emi�do pelo controle 
regional de qualidade da ONSSA a 
atestar que os produtos foram 
inspecionados e passaram o 
controlo sanitário.

Não especificado.

SEGURANÇA

ALIMENTAR

REQUISITOS DE EMBALAGEM 

E ROTULAGEM

SEGURANÇA

ALIMENTAR

REQUISITOS DE EMBALAGEM 

E ROTULAGEM

Não especificado. Rotulagem:
•Língua: Francês e/ou Árabe
•Denominação do produto: Fixa-
da pelas normas do Codex 
Alimentarius;
•Quan�dades em Peso ou 
Volume;
•Lista de ingredientes: 
-Enumerar todos os ingredientes 
do género alimen�cio, por ordem 
decrescente de peso;
-Para os adi�vos alimentares in-
cluídos deve ser indicado o nome 
da sua categoria, seguido do seu 
nome específico ou ID;
-É obrigatório indicar os ingre-
dientes susce�veis de desenca-
dearem alergias (ex: cereais com 
glúten,…);
•Nº do lote de produção ou 
embalagem;
•Nome e morada do fabricante;
•País de Origem;
•Data de validade e de produção: 
no formato dd/mm/a.

Embalagem:
Para embalagens cuja super�cie 
maior tenha uma área inferior a 
10 cm² a rotulagem deve conter 
apenas: Denominação do produ-
to; Quan�dades em Peso ou 
Volume; Data de validade e de 

Rotulagem:
•O número do lote;
•Dependendo se o produto é 
importado, empacotado local-
mente, ou localmente fabricado, 
o rótulo deve incluir o nome e 
endereço do importador, emba-
lador local, ou fabricante local;
•O �po e o nome ou o código dos 
adi�vos u�lizados (coloração, 
emulsionantes, an�oxidantes, 
conservantes, etc.).
Rotulagem específica: O rótulo 
"Sal iodado" deve ter uma 
dimensão de pelo menos 6 
mililitros e indicar a taxa de iodo 
u�lizada.

Embalagem:
Para embalagens cuja super�cie 
maior tenha uma área inferior a 
10 cm², e para os frascos de vidro 
des�nados a ser reu�lizados, a 
rotulagem deve conter apenas: 
Denominação do produto; Quan-
�dades em Peso ou Volume; Data 
de validade e de produção; Nome 
e morada do fabricante.

produção; Nome e morada do 
fabricante.

- O sal deve ser embalado com 
material à prova de água, 
quimicamente estável. Os paco-
tes não podem exceder 1 
quilograma de peso líquido.

•Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária
•Office Na�onal de la Sécurité 
Sanitaire des Produits Alimentai-
res (ONSSA)

(www.onssa.gov.ma)
•Direc�on du Contrôle de la 
Qualité (Directorate of Quality 
Control)

(dcqcasa@yahoo.fr)
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DOCES, COMPOTAS E SUMOS DE FRUTAS

REFEIÇÕES PRONTAS E SOBREMESAS

RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS 

NECESSÁRIAS

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO 

REGISTO/LICENCIAMENTOS

RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS 

NECESSÁRIAS

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO 

REGISTO/LICENCIAMENTOS

Não especificado. Cer�ficado de Origem; Cer�ficado 
sanitário adequado emi�do pela 
autoridade respe�va do país de 
exportação, a fim de assegurar a 
conformidade com as normas 
alimentares e atestar que os 
produtos são para consumo 
humano.

Não especificado.

SEGURANÇA

ALIMENTAR

REQUISITOS DE EMBALAGEM 

E ROTULAGEM

SEGURANÇA

ALIMENTAR

REQUISITOS DE EMBALAGEM 

E ROTULAGEM

O Mel é de exportação proibida, 
exceto os Pacote de mel com um 
peso máximo de 4 quilos para 
exportação sem fins comerciais, 
acompanhado de um cer�ficado de 
origem e cer�ficado de produto 
não infecioso, emi�do pela autori-
dade local de origem, indicando 
que, nesse local durante pelo 
menos seis meses, verificou-se que 
as abelhas não �nham doenças 
contagiosas.

•Office Na�onal de la Sécurité 
Sanitaire des Produits Alimentai-
res (ONSSA)

(www.onssa.gov.ma)
•Direc�on du Contrôle de la 
Qualité (Directorate of Quality 
Control)

(dcqcasa@yahoo.fr)

Cer�ficado de Origem; Cer�fica-
do Halal; Cer�ficado sanitário 
adequado emi�do pela autorida-
de respe�va do país de 
exportação, a fim de assegurar a 
conformidade com as normas 
alimentares e atestar que os 
produtos são para consumo 
humano.

As refeições prontas estão 
sujeitas a rigorosa regulamen-
tação sanitária. Assim, a 
importação de refeições prontas 
de origem animal deve ser acom-
panhada de um cer�ficado vete-
rinário, ficando estes ainda 
subme�do a inspeção prévia, por 
parte das autoridades locais. 

Rotulagem:
•Língua: Francês e/ou Árabe;
•Denominação do produto: 
Fixada pelas normas do Codex 
Alimentarius;
•Quan�dades em Peso ou 
Volume;
•Lista de ingredientes: 
-Enumerar todos os ingredientes 
do género alimen�cio, por or-
dem decrescente de peso;
-Para os adi�vos alimentares 
incluídos deve ser indicado o 
nome da sua categoria, seguido 
do seu nome específico ou ID;
-É obrigatório indicar os ingre-
dientes susce�veis de desenca-
dearem alergias (ex: cereais com 
glúten,…);
•Nº do lote de produção ou 
embalagem;
•Nome e morada do fabricante;
•País de Origem;
•Data de validade e de produção: 
no formato dd/mm/a.

Rotulagem:
•Língua: Francês e/ou Árabe
•Denominação do produto: Fixada 
pelas normas do Codex Alimenta-
rius;
•Quan�dades em Peso ou Volume;
•Lista de ingredientes: 
-Enumerar todos os ingredientes do 
género alimen�cio, por ordem de-
crescente de peso;
-Para os adi�vos alimentares incluí-
dos deve ser indicado o nome da 
sua categoria, seguido do seu nome 
específico ou ID;
-É obrigatório indicar os ingredien-
tes susce�veis de desencadearem 
alergias (ex: cereais com glúten,…);
•Nº do lote de produção ou 
embalagem;
•Nome e morada do fabricante;
•País de Origem;
•Data de validade e de produção: 
no formato dd/mm/a.

Embalagem:
Para embalagens cuja super�cie 
maior tenha uma área inferior a 10 
cm², e para os frascos de vidro 
des�nados a ser reu�lizados, a 
rotulagem deve conter apenas: 
Denominação do produto; Quan-
�dades em Peso ou Volume; Data 
de validade e de produção; Nome e 
morada do fabricante.

Embalagem:
Para embalagens cuja super�cie 
maior tenha uma área inferior a 
10 cm², e para os frascos de vidro 
des�nados a ser reu�lizados, a 
rotulagem deve conter apenas: 
Denominação do produto; Quan-
�dades em Peso ou Volume; 
Data de validade e de produção; 
Nome e morada do fabricante.

•Office Na�onal de la Sécurité 
Sanitaire des Produits Alimentai-
res (ONSSA)

(www.onssa.gov.ma)
•Direc�on du Contrôle de la 
Qualité (Directorate of Quality 
Control)

(dcqcasa@yahoo.fr)
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São proibidos produtos vege-
tais que possam ser portadores 
de organismos prejudiciais ou 
perigosos para a flora nacional. 

SEGURANÇA

ALIMENTAR

REQUISITOS DE EMBALAGEM 

E ROTULAGEM

Rotulagem:
•Língua: Francês e/ou Árabe
•Denominação do produto: 
Fixada pelas normas do Codex 
Alimentarius;
•Quan�dades em Peso ou Volu-
me;
•Lista de ingredientes: 
-Enumerar todos os ingredien-
tes do género alimen�cio, por 
ordem decrescente de peso;
-Para os adi�vos alimentares 
incluídos deve ser indicado o 
nome da sua categoria, seguido 
do seu nome específico ou ID;
-É obrigatório indicar os ingre-
dientes susce�veis de desenca-
dearem alergias (ex: cereais 
com glúten,…);
•Nº do lote de produção ou 
embalagem;
•Nome e morada do fabricante;
•País de Origem;
•Data de validade e de 
produção: no formato dd/ mm/ 
a.

Embalagem:
Para embalagens cuja super�-
cie maior tenha uma área 
inferior a 10 cm², e para os 
frascos de vidro des�nados a 
ser reu�lizados, a rotulagem 
deve conter apenas: Denomi-
nação do produto; Quan�dades 
em Peso ou Volume; Data de 
validade e de produção; Nome 
e morada do fabricante.

Para a exportação de produtos 
vegetais, quer congelados, quer 
frescos, é necessário a apresen-
tação de um cer�ficado de 
origem; Cer�ficado veterinário, 
sanitário ou fitossanitário e  
Cer�ficado Fitossanitário Pa-
drão APHIS com Declaração 
Adicional (por exemplo na 
exportação de maçãs). 

•Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária 
•Office Na�onal de la Sécurité 
Sanitaire des Produits Alimentai-
res (ONSSA)

(www.onssa.gov.ma)
•Direc�on du Contrôle de la 
Qualité (Directorate of Quality 
Control)

(dcqcasa@yahoo.fr)

O mercado de Marrocos é 
exigente no que se refere à 
proibição de produtos vegetais 
que possam ser portadores de 
organismos patogénicos. Neste 
sen�do, vários cer�ficados são 
exigidos por forma a garan�r a 
segurança alimentar dos vege-
tais exportados para o país. O 
regulamento marroquino exige 
explicitamente que os cer�fica-
dos fitossanitários para frutas 
frescas e vegetais e materiais 
vegetais vivos sejam emi�dos, 
no máximo, 14 dias antes do 
carregamento.


