
ACORDO ENTRE
PORTUGAL E MARROCOS
SOBRE MOBILIDADE DE
TRABALHADORES

No passado dia 14 de Julho entrou em vigor o Decreto-
Lei n.º 2/2022, que aprova o Acordo celebrado entre
Portugal e Marrocos, relativo ao Emprego e à Estada dos
Trabalhadores Marroquinos em Portugal.

Este Acordo surge numa tentativa de erradicar a
imigração ilegal e o tráfico de seres humanos, permitindo
igualmente um maior aprofundamento do relacionamento
entre estes dois países.
 

A U T O R A

NOTÍCIAS, NOVIDADES,
TÓPICOS ATUAIS

J U L H O   2 0 2 2

C A N E T A

MÁRCIA FARIAS
ADVOGADA

Teresa Patrício & Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL
Avenida Almirante Gago Coutinho, 96, 1700-031 Lisboa
+351 217 981 030 . info@tpalaw.pt . www.tpalaw.pt

N E W S L E T T E R

http://www.tpalaw.pt/
https://pt.linkedin.com/company/teresa-patr%C3%ADcio-&-associados---sociedade-de-advogados-r-l-
https://www.tpalaw.pt/pt/equipa/Marcia-Alves-Farias/26/
https://pt.linkedin.com/company/teresa-patr%C3%ADcio-&-associados---sociedade-de-advogados-r-l-
mailto:%20info@tpalaw.pt
http://www.tpalaw.pt/


Teresa Patrício & Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL
Avenida Almirante Gago Coutinho, 96, 1700-031 Lisboa
+351 217 981 030 . info@tpalaw.pt . www.tpalaw.pt

N E W S L E T T E R

No seguimento deste Acordo, os cidadãos
Marroquinos passarão a poder trabalhar em
território nacional, em igualdade de direitos e
obrigações com os trabalhadores
Portugueses.

Relativamente ao procedimento de seleção
dos trabalhadores, os empregadores
Portugueses que estejam interessados em
contratar trabalhadores Marroquinos, devem
comunicar o seu interesse ao Instituto do
Emprego e da Formação Profissional (IEFP),
com todas as informações relativamente às
ofertas de emprego, que serão depois
remetidas para publicação à Agência Nacional
de Promoção do Emprego e de Competências
(ANAPEC), sendo esta a entidade responsável
em Marrocos. 

Uma vez concluído o processo, a entidade
empregadora deverá redigir o contrato de
trabalho, que será visado pelos serviços
competentes dos dois países. Em termos de
residência legal em Portugal, verificados todos
os requisitos necessários para a conceção de
visto,   o   posto    consular    Português     com 
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jurisdição territorial emite um visto adequado à
actividade e à duração do contrato de trabalho,
sendo certo que os cidadãos Marroquinos
poderão também requerer o reagrupamento
familiar dos seus familiares, nos termos da
legislação aplicável (Direito interno Português).

A partir desse momento, os trabalhadores
Marroquinos passarão a estar em igualdade de
circunstâncias com os trabalhadores
Portugueses, beneficiando assim dos mesmos
direitos, tais como condições de saúde e
trabalho e em matéria de remuneração, bem
como das mesmas obrigações. Acresce que,
não sendo o Português a sua língua mãe,
poderão os trabalhadores Marroquinos
beneficiar igualmente de uma formação
específica em língua Portuguesa.

Este Acordo afigura ser uma solução benéfica
não só para os cidadãos Marroquinos que
procuram melhores condições de trabalho,
como também para as empresas Portuguesas,
especialmente dada a dificuldade actual na
obtenção de mão-de-obra.
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