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Programa de Verificação de Conformidade – Reino de Marrocos 
 
O Ministério da Indústria, Comércio, Economia Verde e Digital atrubuiram ao 
Bureau Veritas a implementação de serviços de Verificação de conformidade de 
produtos industriais importados por Marrocos, em 16/12/2019. 
A partir de 1 de Fevereiro, todos os embarques serão sujeitos à verificação de 
conformidade de acordo com as normas nacionais ou internacionais aplicáveis. 
As categorias de produtos sujeitos são:  
 

1. Aparelhos elétricos; 
2. Outros produtos elétricos; 
3. Materiais de construção (Tubos, chapas equipamentos sanitários, isolamento, painéis de madeira, 
cimento, janelas, vidro…); 
4. Aparelhos a Gás/Óleo; 
5. Brinquedos, parques e cestas param crianças, fraldas, móveis; 
6. Têxteis, sapatos, couro, roupas; 
7. Produtos químicos (detergentes, tintas, betume, fósforos, isqueiros….); 
8. Produtos plásticos (embalagens/sacos de plástico….); 
9. Produtos em contato com alimentos (utensílios de cozinha, louças…..); 
10.Equipamentos de proteção individual (EPI), capacete para motociclos 
11.Partes e acessórios de Peças auto (pneus, peças auto e acessórios) 
 
Como já vem sendo habitual estamos disponíveis para vos acompanhar neste novo Programa, garantindo a 
conformidade dos Vossos futuros embarques. 
   
O Bureau Veritas, como líder global em serviços de inspeção, verificação, testes e certificação, é o seu 
parceiro para garantir que o seu negócio, fornecendo serviços abrangentes e personalizados para vários 
países de exportação em África e Médio Oriente. Clique no link Verigates para obter a lista completa de 
Programas. 
 

 
PORQUÊ ESCOLHER O BUREAU VERITAS?  
 

 Pela nossa forte experiência em programas VOC 
 Por sermos uma marca de confiança, líder mundial em serviços de inspeção, testes e certificação 
 Por termos uma rede mundial com 1.500 escritórios e laboratórios e 77.000 funcionários 
 Pelo nosso compromisso com a melhoria continua, através da Certificação ISO 9001, 14001, 

OHSAS 18001 e a nossa acreditação 17020 pela COFRAC  
 Pelo nosso Sistema de rastreamento e acompanhamento através do nosso portal gratuito e 

seguro: https://verigates.bureauveritas.com/ 

 
 
 

 
 
 

BUREAU VERITAS, MORE THAN A PROVIDER OF SERVICES:  
YOUR PARTNER FOR INTERNATIONAL TRADE 

mailto:Sara.carvalha@bureauveritas.com
mailto:isabel.mestre@bureauveritas.com
mailto:leonor.tomas@bureauveritas.com
https://verigates.bureauveritas.com/

