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Um grupo de empresas alemãs que atua no setor de construção procura empresas que ofereçam pintura, 

reboco, estuque ou artesanato de drywall para projetos de construção no norte e oeste da Alemanha, bem 

como na Saxónia. O grupo pretende estabelecer um acordo de outsourcing ou um acordo comercial. Refª 

BRDE20220324006 

Importador alemão de peixe e frutos do mar para o mercado alemão gostaria de ampliar o seu portfólio, com 

produtos veganos ou vegetarianos substitutos de peixes/frutos do mar. A empresa pretende estabelecer um 

contrato de fornecimento. Refª BRDE20220328012 

Empresa belga especializada no setor alimentar está a oferecer representação comercial na Bélgica e noutros 

mercados de exportação, nomeadamente na Holanda e no Luxemburgo, para tal procura distribuidores de 

alimentos e também procura fabricantes de alimentos para estabelecer um acordo de fabrico. Refª 

BRBE20220330008 

Empresa espanhola de design de produtos IoT especializada na conceção e desenvolvimento de produtos e 

soluções IoT, está à procura de fornecedores do microcontrolador com a referência PGA460TPWR. A empresa 

pretende estabelecer um acordo de fornecimento. Refª BRES20220324035 

PME francesa quer expandir a sua gama de estacas de pinho não tratadas e de classe 3. Procura novos 

fornecedores na Europa. A empresa pretende estabelecer um acordo de fornecimento. Refª 

BRFR20220325033 

Empresa francesa da área do design de motores elétricos e geradores procura subempreiteiros no mesmo 

sector, na Europa. Esta empresa personaliza produtos com diferentes opções adaptadas às exigências dos 

clientes e gostaria de alargar as suas soluções e os seus conhecimentos especializados. A empresa pretende 

estabelecer um acordo de fornecimento. Refª BRFR20220324011 

Empresa de alimentos holandesa produtora de uma grande quantidade de saladas de rótulo privado para os 

principais parceiros alimentares europeus, procura outras formas de design para as suas embalagens, mais 

inovador e que seja mais sustentável, pois a maior parte das embalagens é feita de plástico. A empresa procura 

empresas, académicos ou inventores, e pretende estabelecer um acordo de cooperação técnica ou um acordo 

de licença. Este pedido de tecnologia faz parte de um desafio de inovação. Refª TRNL20220328016 

Importador e distribuidor de vinho polaco, que importa vinho de todo o mundo e distribui o vinho por hotéis 

e restaurantes na Polónia, gostaria de encontrar uma adega que produza vinho Prosecco. A empresa pretende 

estabelecer um acordo de serviços de distribuição a longo prazo. Refª BRPL20220324027 


