CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO-MARROQUINA

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS
Novembro 2016

Procura de Produtos Portugueses
PPP/11/01 - Material para a construção civil e obras públicas, nomeadamente pavimentos industriais
PPP/11/02 - Fios para a confecção de malha fina
PPP/11/03 - Fios para a confecção de meias
PPP/11/04 - Material de segurança e de vigilância, alarmes e controlo de acesso
PPP/11/05 - Material eléctrico
PPP/11/06 - Matérias primas para a indústria química, cosmética, farmacêutica e produtos de limpeza
PPP/11/07 - Produtos metalúrgicos nomeadamente aço
PPP/11/08 - Material eléctrico, industrial, climatização
PPP/11/09 - Embalagem para cafés/chás
PPP/11/10 - Tectos falsos, revestimento de solos e paredes em mármore e granito, mosaico, parquet, alcatifa
PPP/11/11 - Fios para o fabrico de meias
PPP/11/12 - Embalagem para produtos de limpeza e higiene
PPP/11/13 - Fibra óptica, videovigilância, sistemas de alarme, material contra incêndios, domótica,
sonorização
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PPP/11/14 - Material médico nomeadamente kits para a diálise
PPP/11/15 - Equipamento para serviços de higiene/manutenção de espaços colectivos, empresas
PPP/11/16 - Material e equipamentos para revestimento das fachadas; Revestimento de solos e revestimentos
especiais
PPP/11/17 - Material de embalagem
PPP/11/18 - Fibras naturais para o fabrico de cordas, cordéis, sacos
PPP/11/19 - Painéis MDF, papel melamine, placagem
PPP/11/20 - Equipamentos e consumíveis industriais para o trabalho do metal; máquinas-ferramentas,
máquinas para a chapa, etc.
PPP/11/21 - Lubrificantes, massas e óleos, / filtros, adesivos e abrasivos, consumíveis industriais
PPP/11/22 - Material de embalagem em plástico/papel
PPP/11/23 - Matérias-primas químicas e plásticas; papéis técnicos
PPP/11/24 - Tecidos para roupa profissional e publicitária
PPP/11/25 - Portas e janelas em madeira para o sector da construção / decoração
PPP/11/26 - Material de segurança e de vigilância, alarmes e controlo de acesso
PPP/11/27 - Mobiliário escolar
PPP/11/28 - Móveis de interior e de decoração
PPP/11/29 - Material eléctrico e automatismos
PPP/11/30 - Embalagem em papel/cartão para produtos alimentares
PPP/11/31- Embalagem em papel/cartão para produtos alimentares
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PPP/11/32- Alarmes e acessórios, material de detecção; videovigilância
PPP/11/33 - Portas interiores, portas de armários e de dressing, tectos falsos, divisórias, etc.
PPP/11/34- Material para obras diversas de isolamento, de revestimento, de tratamento de fachadas
PPP/11/35 - Artigos descartáveis, para o sector da restauração,
PPP/11/36 - Equipamentos no âmbito da energia solar
PPP/11/37 - Fios sintéticos
PPP/11/38 - Fios sintéticos
PPP/11/39 - Material sanitário, revestimento de solos e paredes
PPP/11/40 - Sacos em plástico para os resíduos domésticos
PPP/11/41 - Móveis em madeira para as escolas primárias; parque s de jogo
PPP/11/42 - Material eléctrico, iluminação pública; electricidade industrial; manutenção industrial
PPP/11/43 - Fio de aço para a produção de palha-de-aço
Bobines de papel para o fabrico de artigos utilitários (guardanapos, lenços, papel higiénico).
PPP/11/44 - Revestimento de solos e paredes, material de canalizações, parquet, etc
PPP/11/45 - Maquinas par o fabrico de redes metálicas
PPP/11/46 - Distribuição de material eléctrico, iluminação LED, energias renováveis
PPP/11/47 - Material eléctrico e de iluminação
PPP/11/48 - Painéis MDF
PPP/11/49 - Painéis sandwich e outro material que entra no fabrico de módulos pré-fabricados, armazéns,
cabines telefónicas, etc
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PPP/11/50 - Papel e cartão: papel kraft escuro para o fabrico de sacos; Papel kraft branco para o fabrico de
embalagem de produtos farmacêuticos; Cartão cinzento para o fabrico de cones ( 200gr
....750gr)
PPP/11/51 - Embalagem para produtos de acolhimento (canal Horeco)
PPP/11/52 - Sistemas de vigilância
PPP/11/53 - Material de protecção individual e vigilância; controlo de acessos
PPP/11/54 - Tecidos técnicos para o fabrico de vestuário de trabalho
PPP/11/55 - Fios para o fabrico de meias

Procura de Parceiros Portugueses
PRC/11/01 - Parceiro para projecto em construção metálica, mecânica e ferroviária
PRC/11/02 - Empresa de transformação de aço; montagem e de manutenção industrial nos sectores (cimenteiras,
energia, indústria química e petroquímica) procura parceiro para desenvolver novos projectos

PRC/11/03 - Parceiro para projecto de manutenção/limpeza de instalações diversas (instalações colectiva,
desportivas, empresas…)
PRC/11/04 - Parceiro para desenvolver projecto na climatização e na refrigeração
PRC/11/05 - Parceiro para desenvolver um projecto nos equipamentos tais como bombas, motobombas,
grupos electrogéneos
PRC/11/06 - Parceiro no fabrico de material de iluminação
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PRC/11/07 - Parceiro nas técnicas inovadoras nas actividades do grupo: infraestrutras; metalurgia, para
química, água/ambiente, etc.
PRC/11/08 - Concepção, realização, manutenção de espaços verdes; material para a organização de eventos
PRC/11/09 - Parceiro para projectos de arquitectura
PRC/11/10 - Sistemas e material de irrigação, fontes, tratamento de águas
PRC/11/11 - Parceiro para gabinete de projectos
PRC/11/12 - Instalações eléctricas, manutenção
PRC/11/13 - Material de segurança e vigilância, análise de risco e de ameaças
PRC/11/14 - Produtos metalúrgicos, produtos químicos e matérias-primas plástico; acondicionamento e
embalagem
PRC/11/15 - Material electrico industrial e automotismos, iluminação pública
PRC/11/16 - Produtos em alumínio para a construção civil

Oferta de Produtos e Serviços Marroquinos
OPM/11/01 - Azeite de marcas AFIA e RIAD Zitoun
OPM/11/02 - Produtos à base de óleo de argão

____________________________________________________________________________________ 5/5
Sede: Rua Manuel da Silva Leal, 1 C – Esc. 3 – 1600-166 Lisboa - Tel: 213 970 036 - Fax: 213 970 588
Email: ccilm@ccilm.pt – Web: www.ccilm.pt – Horário ao público: 09h30-13h00/14h00–17h30

