
 
CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO-MARROQUINA 

 

Largo S. Sebastião, nº 31 - 1 andar - 1050-205 Lisboa 
Tel: 213 970 036 - Fax: 213 970 588 - Email: - ccilm@ccilm.pt – Web: http://ccilm.pt/  

Patrocínio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio: 

 

 

 
 

Embaixada do Reino 

de Marrocos 

 

 

 

 

 
 

Embaixada da 

República Portuguesa 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Missão empresarial multissectorial a Tanger e Casablanca 

de 25 a 28 de Setembro de 2019 
 

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO -  

 

 

Sócios da CCILM  

 Primeiro participante  2.000 € (+ iva à taxa de 23%) 

   

Não Sócios: 

 Primeiro participante:  2.460 € ( + iva à taxa de 23%) 

   

 Segundo participante ou mais: 1.210 € (+ iva à taxa de 23%) 

 

Estão incluídos nos preços:  

- Passagem aérea para os percursos: Lisboa/Casablanca/Lisboa (Voo Royal Air Maroc)  

- 3 noites de hotel em regime de dormida e pequeno almoço  

- Transfert Aeroporto Casablanca / Hotel / Aeroporto (2x 35 Km)  

- Casablanca/Tânger/Casablanca - Comboio de Alta Velocidade (cerca de 02:10 horas) 

- Participação na bolsa de contactos em Tânger com base numa agenda individual de 

encontros com empresários marroquinos (no dia 27 de Setembro) 

- Acompanhamento da fase inicial dos negócios identificados 

- Documentação  

 

Caso tenham alguma dúvida específica sobre o mercado marroquino e os 

procedimentos a ter em conta no mesmo, queira nos fazer chegar por escrito um 

apontamento sobre a questão. 
 

Para uma melhor preparação da vossa participação nesta missão, pedimos que 

anexem, se possível, uma ficha técnica da vossa empresa (principais produtos 

fabricados e/ou actividade detalhada). Na ficha de inscrição, é favor não omitir, se 

tiverem esta informação, a CAE e a posição pautal dos produtos a exportar e/ou 

produzir em Marrocos. Agradecemos detalhes no tocante ao tipo de empresa que 

desejam contactar (perfil das empresas que utilizam os vossos produtos/serviços). Caso 

existam termos técnicos muito específicos à vossa actividade e os conheçam em língua 

francesa, facultem-nos igualmente esses dados. 

 

Caso não tenha documentação previamente preparada em língua francesa, poderá 

enviar-nos atempadamente, por correio electrónico, uma síntese da vossa 

actividade/produtos que será traduzida pelos nossos serviços. 
 

Desconto de 5% para inscrições até 17 de Julho de 2019 

Data limite: 30 de Julho de 2019 
NB: Os cidadãos portugueses necessitam apenas do passaporte para entrar em Marrocos, com 

validade superior a 6 meses. 

 

Informação adicional: contactar ana.victorino@ccilm.pt ou sofia.sousa@ccilm.pt  
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