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OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  NNEEGGÓÓCCIIOOSS  

  

PPrrooccuurraa  ddee  PPrroodduuttooss  PPoorrttuugguueesseess  

PPP/03/01 - Objectos de decoração de alta gama: porcelana; cristal; objectos em ligas de prata; mobiliário,  

tapetes, tecidos para estofos; têxtil-lar; 

PPP/03/02 – Componentes de transmissão, maquinas para betão, minas e pedreiras; produtos de soldadura,  

máquinas-ferramentas 

PPP/03/03 - Ferramentas eléctricas, máquinas-ferramentas; Equipamentos de protecção individual; sistemas  

de fixação e material de sinalização  

PPP/03/04 - Material de sinalização; Material e equipamentos de diversão 

PPP/03/05 - Aço, produtos de fixação, peças moldadas e maquinadas, equipamentos hidromecânicos  

PPP/03/06 - Material para piscinas e tratamento de águas, sistemas de fixação, equipamentos para o lazer,  

material de sinalização 

PPP/03/07 – Material e equipamentos para parques de diversão e de lazer 

PPP/03/08 -. Consumíveis e equipamentos industriais, transmissão e automatismo  

PPP/03/09 - Complementares alimentares e consumíveis ligados à saúde  

PPP/03/10 - Produtos de higiene, complementos alimentares; consumíveis medico-hospitalares 

PPP/03/11 – Matéria-prima: Polipropileno e homopolímero; Bolas e de sacos em papel  

PPP/03/12 - Material e equipamentos para parques de diversão e lazer; material de sinalização; segurança  

pessoal 

PPP/03/13 – Material e equipamentos para parques de diversão e lazer 

PPP/03/14 - Material e equipamentos para parques de diversão e lazer 

PPP/03/15 - Material eléctrico; sistemas de fixação 
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PPP/03/16 - Material eléctrico 

PPP/03/17 - Material eléctrico 

PPP/03/18 - Material e equipamentos para parques de diversão e lazer 

PPP/03/19 - Ingredientes para a confecção de confeitaria, bolachas etc. 

PPP/03/20 – Iluminação de jardim não eléctrica, distribuição matérias-primas aromáticas, cosméticas,  

química 

PPP/03/21 - Produtos e soluções de fixação 

PPP/03/22 - Material eléctrico 

PPP/03/23 - Produtos alimentares de grande consumo; produtos sem glúten 

PPP/03/24 – Açúcar para fins médicos 

PPP/03/25 - Consumíveis médico-hospitalar 

PPP/03/26 - Material para as ligações de água potável bem como para o saneamento 

PPP/03/27 - Material e equipamentos para parques de diversão e lazer 

PPP/03/28 - Material eléctrico, automatismos  

PPP/03/29 – Produtos alimentares diversos para a restauração 

PPP/03/30 – Produtos alimentares congelados (peixe, carne, panificação); lacticínios, frutas e legumes 

PPP/03/31 - Mobiliário urbano e material para parques de diversão 

PPP/03/32 - Sistemas de fixação 

PPP/03/33 - Material eléctrico  

PPP/03/34 – Tijolos/Ladrilhos de massa de vidro para piscinas 

PPP/03/35 - Produtos alimentares; Produtos de higiene e de limpeza  

PPP/03/36 - Material de fixação e material de sinalização 

PPP/03/37 – Material eléctrico; material de sinalização  

PPP/03/38 – Material eléctrico  
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PPP/03/39 - Material eléctrico 

PPP/03/40 - Material eléctrico  

PPP/03/41 – Cofres tunel para estores rolantes 

PPP/03/42 - Painéis em poliuretano com revestimento em alumínio para fabrico de cinta de climatização 

PPP/03/43 - Material eléctrico e iluminação; mobiliário urbano e parques de diversão 

PPP/03/44 - Material de sinalização 

PPP/03/45 - Acessórios para a construção civil: cerâmica, sanitários, material de canalização; quinquilharia 

PPP/03/46 - Material e equipamentos para parques de diversão 

PPP/03/47 - Material para a climatização, ventilação, desumidificação industrial, ar comprimido, material de  

laboratório, torneiras , etc 

PPP/03/48 - Material eléctrico 

PPP/03/49 - Mobiliário urbano e material para parques de lazer 

PPP/03/50 - Material e equipamentos para parques de diversão e lazer 

PPP/03/51 - Material eléctrico e material de segurança 

PPP/03/52 - Material eléctrico 

PPP/03/53 - Produtos e material de soldadura 

PPP/03/54 – Material eléctrico e material para parques de lazer e diversão 

PPP/03/55 - Sistemas de fixação 

PPP/03/56 - Material para parques de lazer e diversão, material eléctrico e material de sinalização 

PPP/03/57 - Material para parques de lazer e diversão 

PPP/03/58 – Material eléctrico 

PPP/03/59 - Material para parques de lazer e diversão, material eléctrico e material de sinalização 

PPP/03/60 - Sistemas de fixação; material para parques de lazer e diversão 

PPP/03/61 - Sistemas de fixação 
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PPP/03/62 - Reactivos destinados aos laboratórios de análises médicas; equipamentos e consumíveis para  

laboratórios especializados nas analises agroalimentares 

PPP/03/63 - Material eléctrico; sistemas de fixação 

 

PPrrooccuurraa  ddee  PPaarrcceeiirrooss  PPoorrttuugguueesseess  

PRC/03/01 – Oferece subcontratação no fabrico de peças e bens de equipamento para a indústria e a  

agricultura 

PRC/03/02 – Representações de produtos portugueses 

PRC/03/03 – Oferece subcontratação no trabalho do metal 

PRC/03/04 – Carpintaria metálica 

PRC/03/05 – Carpintaria metálica 

PRC/03/06 – Representações de produtos portugueses  

  

OOffeerrttaa  ddee  PPrroodduuttooss  ee  SSeerrvviiççooss  MMaarrrrooqquuiinnooss  

OPM/03/01 – Serviços bancários 

OPM/03/02 - Peixe fresco, e congelado, peixe transformado 

OPM/03/03 - Publicidade em revista especializada no sector agroalimentar 

OPM/03/04 - Trabalhos em chapa fina 

OPM/03/05 - Cestos alcofa em matéria vegetal  

OPM/03/06 – Produtos alimentares tipicamente marroquinos 

OPM/03/07 – Organização de estadas turisticas ou trabalho em Marrocos  
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