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Área: 706.000 km2  (7,5x Portugal)
População: 34,9M de habitantes (3,5x Portugal)
Fronteiras: Argélia, Mauritânia
Capital: Rabat (560 km de Lisboa)
Língua oficial: Árabe
Religião: Muçulmana  (99% população)

Governo: Monarquia Constitucional

Moeda: Dirham (1€ = 11,38 MAD)
PIB: 91.375 mil milhões USD (40% do PIB Portugal)
Crescimento PIB: 5%
PIB per Capita: $4.600
Taxa Desemprego: aprox. 10%

Ficha de Marrocos

(dados 2009)
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Sector da Construção
Em 2010 sector da Construção e Obras Publicas teve um peso de 4,5% no 
PIB tendo sofrido uma queda neste ano devido as inundações ocorridas 
no inverno. 
Este é um sector cujo crescimento é habitualmente superior ao PIB, 
espera-se que retome a tendência em 2011 com um crescimento 
superior a 6% devido a politica de incentivos para a construção de 
habitações sociais e ao investimento em infra-estruturas.

O programa de investimentos continua a apostar no:
• crescimento da rede de Auto-Estradas, 
• na construção de barragens integradas no plano energético nacional,
• na construção de vias férreas, 
• na construção e expansão de portos marítimos, 
• na modernização de escolas, 
• na infra-estruturação de abastecimento de agua nas zonas rurais
• no saneamento e tratamento de aguas nos grandes centros.
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Lena Engenharia e Construções 
em Marrocos

•Em Marrocos desde 2006
• Volume Negocio em 2010: 39M€
• Numero de Colaboradores: 760
• Principais obras em curso:

• Lotes 3.1 e 3.2 da Auto- 
Estrada A9, Lanço: Fés – Taza
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Obra A6 
Troço:Fnideq - Tetouan

Valor de Contrato: 10,5 M€
Troço de AE com 5 kms
Prazo da Obra: 8 meses

• Obra de entrada no pais
• Valor pequeno
• Prazo muito curto
• Encadeamento de 
investimentos e recursos nas 
obras  subsequentes 

• Objectivo de aprofundar o 
conhecimento do: 

•Cliente - AdM
•Funcionamento 
instituições 
•Gestão de contrato 
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Obra A9 Fés - Taza 
Lotes 3.1, 3.2 e Viadutos V1 e V2 

Valor de Contrato:
Lote 3.1: Amli-Inaouene: 60,8 M€
Lote 3.2: Inaouene-Taza: 50,1 M€
2 Viadutos: 8,4 M€

34,6 kms de AE:
Lote 3.1 - PK0+000 a 19+840
Lote 3.2 – PK19+840 a 34+600

3 praças de portagem

70 obras de arte
(10 PS, 3 PI, 13 PA e 44 PH)

1 – Lote 3.1: PK 0+700

1
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Quantidades:

Movimento de Terras: 17.850.000 m3
Escavação: 11.190.000 m3
Aterro: 6.660.000 m3

Colocação de Massas Asfálticas: 300.000 ton.
Produção de Inertes: 2.000.000 m3
Betão Colocado:100.000 m3

Obra dividida em 13 Frentes:
6 Frentes no Lote 3.1
7 Frentes no Lote 3.1

1 – Viaduto V2  PK 4+700 a PK 5+000
2 – Lote 3.1: Desmonte no PK 13+700

1

2

Obra A9 Fés - Taza 
Lotes 3.1, 3.2 e Viadutos V1 e V2 
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Meios Humanos: 

Total: 1500 trabalhadores
Lena: 700 trabalhadores locais

60 expatriados
Subemp.: 740 trabalhadores

Equipamentos:

300 Maquinas em Obra
200 Camiões e Semi-Reboques 
com uma capacidade de 
transporte diário de 24.000 ton.

1 – Lote 3.1  PK 12+900
2 – Lote 3.1: Desmonte no PK 13+500

1

2

Obra A9 Fés - Taza 
Lotes 3.1, 3.2 e Viadutos V1 e V2 
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Instalações de produção Próprias:

2 Centrais de Asfalto com capacidade 
combinada de 450 m3/h

2 Centrais de Betão com capacidade 
combinada de 160 m3/h

1 Pedreira com instalação de 
britagem com capacidade de 300 
ton/h

1 Oficina
3 postos de abastecimento fixos
4 postos de abastecimento moveis
9 equipas móveis de manutenção

1 – Pedreira com instalação de britagem
2 – Frente 4 do PK10+400 a PK15+000

1

2

Obra A9 Fés - Taza 
Lotes 3.1, 3.2 e Viadutos V1 e V2 
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1 – Lote 3.1: Deslizamento ao Pk 11+300
2 – Lote 3.1: Deslizamento ao Pk 13+000
3 – Lote 3.2: Deslizamento ao Pk 26+000

1
2

3

Obra A9 Fés - Taza 
Dificuldades Geológicas
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Factores relevantes 
Clima

Pela extensão geográfica, Marrocos tem 
climas diversos que variam de montanhosos 
a desérticos

As obras da Lena situam-se no Médio Atlas:
uma região interior e montanhosa fria no 
inverno e quente no verão (Temperaturas 
Medias de 7ºC e 37ºC) precipitações são 
elevadas 650mm com regimes torrenciais a 
época seca abrange 4 meses secos no Verão.
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• Mão de Obra Directa
• Grande actividade e concorrência do sector de construção;
• Pouca oferta de Trabalho Temporário, com fees muitos elevados
• Alta rotatividade de emprego, pela actual conjuntura do sector
• Baixos índices de escolaridade, a maior parte dos trabalhadores 

falam só árabe, o que dificulta a relação de trabalho com 
colaboradores expatriados; 

• Inexistência de canais privilegiados de recrutamento. A ANAPEC (eq. 
IEFP) funciona quase em exclusivo para estagiários;

• Baixo grau de responsabilidade assumido nas tarefas que são 
alocadas;

• Resistência aos sistema de controle de assiduidade co m 
desconfiança nas remunerações originadas 

• Elevada taxa de absentismo não justificada
• Pouca aderência aos procedimentos de segurança, elevada taxa de 

acidentes de trabalho com impacto no valor das apólices de seguro

Factores Relevantes
Recursos Humanos

Foto: Lote 3.1 – PK 9+000Lisboa, 05‐05‐2011



• Quadros:
• Quadros locais com nível de competências equivalente ao europeu;
• É solicitado um alto nível salarial, por parte dos candidatos e são 

muitos os benefícios por eles requeridos;
• Impossibilidade de confirmação de referências profissionais ou  

pessoais;
• A avaliação de desempenho é mal aceite pelos colaboradores locais;

• Gestão:
• Grande atenção administrativa, com frequentes processos de 

contencioso redigidos em árabe, com uma execução rápida dos 
processos que dá quase sempre razão ao trabalhador, originado 
apelos a instâncias superiores

• Contratos a termo por período de 2 anos com 1 renovação.
• Os expatriados até ao limite de 36 meses não necessitam de 

descontar para a Seg. Social Marroquina ao abrigo de convenção 
com Portugal, no entanto os papeis emitidos pela Seg. Social  
Portuguesa podem demorar 6 meses.

Factores Relevantes
Recursos Humanos

Foto: Lote 3.1 – PK 3+200Lisboa, 05‐05‐2011



Factores Relevantes 
Gestão de Contrato

• Cadernos de Encargos de origem francesa, muito exigentes
• Obriga a grandes equipas técnico-administrativo para dar resposta às 

exigências, burocráticas, topográficas, geotécnicas e demais estudos 
técnicos necessários ao arranque dos trabalhos.

• Não há uma check-list definida para estudos a apresentar, o que 
dificulta a gestão, aumenta custos e origina atrasos

• Todos os processos de legalização são demorados
• Preocupação constante em registar todas as ocorrências para  

suportar futuras reclamações, (ex. bloqueios por populares por 
problemas de expropriações, torna necessário chamar um oficial de 
justiça para registar o evento).

• Definição de estratégia de apresentação de reclamações vs 
adicionais.

• A gestão do contrato é inflexível, 
• Sistema de multas muito penalizador

Foto: Lote 3.1 –
 

Viaduto V1Lisboa, 05‐05‐2011



Factores Relevantes 
Sociedade 

• Muito hierárquica
• É muito importante a rede de contactos
• É aconselhada a formalidade nos primeiros contactos
• Evitar temas tabu: islão, Rei, sexualidade, Sahara Ocidental
• Atenção a linguagem não verbal para perceber do interesse/aceitação 

dos assuntos em discussão. 
• As instituições não são desorganizadas são muito burocráticas, 
• A relação comercial melhora com o aprofundamento das relações inter- 

pessoais 
• Gerir a h’shuma provocada por um auto-controlo da sociedade, leva os 

marroquinos a realizarem as acções/decisões que se espera deles, 
• Evitar confrontar interlocutores em frente a pares
• Respeitar as actividades religiosas, Ramadão – 1 mês, Festa do Carneiro – 

15 dias, Oração 5x por dia

Foto: Lote 3.1 – PK6+000Lisboa, 05‐05‐2011



Conclusão 

• É preciso conhecer e respeitar a cultura e as tradições
• É necessário desenvolver e fortalecer relações 
interpessoais com principais interlocutores, 
principalmente o Cliente

• Lembrar que o francês não é a língua materna, é 
necessário que a mensagem seja clara

• Investir em activos humanos ou materiais críticos para 
a actividade

• Saber que as empresas estrangeiras são mais 
fiscalizadas e são mais exigentes com elas

• Estar preparado para uma gestão de contrato  
burocrática e inflexível.

• Saber qual o clima e conhecer o local 

Foto: Lote 3.1 – PK5+100Lisboa, 05‐05‐2011
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