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Outras atividades e serviços 
Produtos para Cabeleireiro 

PL-2020-215 

Empresa polaca distribuidora de produtos para cabeleireiro, especializada em cosméticos e acessórios para o 

setor, pretende expandir o seu leque de oferta com novos produtos de alta qualidade. A empresa procura 

produtores e fornecedores europeus para estabelecer um acordo de fornecimento a longo prazo. 

 

Indústria transformadora 

Fabrico de acessórios GSM 

RO-2020-216 

Empresa romena distribuidora de acessórios GSM, procura fabricantes de carregadores para telemóveis, cabos 

de dados, películas de proteção, capas para telemóveis, etc., para estabelecer acordos de cooperação sob a 

forma de contratos de distribuição. 
 

Servidor / Infraestrutura em nuvem para gerir processos corporativos 
Informática 

DE-2020-217 

Start-up da Alemanha ativa no campo das ciências da vida fornece vários serviços no campo da análise de 

dados genéticos para pacientes, médicos e laboratórios. A empresa pretende estabelecer parceria de longo 

prazo com empresas de TI para desenvolver servidor / infraestrutura em nuvem para gerir processos 

corporativos. A empresa procura parceiros com forte experiência em desenvolvimento de infraestrutura de TI e 

experiência sob contrato de subcontratação. 

 

Resistências eléctricas 

Eletricidade 

BE-2020-218 

Empresa belga pretende tornar processos de produção nas indústrias intensivas em energia mais eficientes. 

Para reconstruir os processos de produção dos seus clientes, a empresa procura fornecedores de resistências 

elétricas de alta potência (> 100 kW) para serem usadas na conversão de utilidades a gás. A empresa procura 

também aquecedores de ar de processo elétrico para ar húmido para uma torrefadora de café com eficiência 

energética. A empresa pretende estabelecer acordo sob contrato de fornecedor ou fabricação. 

 

Robôs de serviço 
Informática 

CN-2020-219 

 

Empresa chinesa especializada em investimentos, fusões e aquisições na indústria de robôs, construção de 

centros industriais de robôs e plataformas inteligentes de serviços de inovação na indústria produtiva procura 

produtos de robôs de serviço (ou especiais) no mercado europeu. 

A cooperação potencial pode ser por meio de um contrato de serviço de distribuição. 

 



Soluções eficiência energética 
Energias renováveis 

ES-2020-220 

Engenheiro industrial espanhol com sede em Barcelona procura soluções inovadoras que ofereçam uma 

vantagem mensurável em termos de eficiência energética ou em geral com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (SGD) da ONU. As soluções podem ser aplicáveis aos setores de água / indústria / energia. A empresa 

pretende estabelecer contrato de agência comercial ou contrato de distribuição. 

 

Palha de centeio 
Agricultura 

FR-2020-221 

Produtor francês especializado na produção de caixas de palha para o amadurecimento e apresentação de 

queijos e outros produtos alimentícios procura fornecedores de palha de centeio. A empresa pretende 

estabelecer acordo sob contrato de fornecedor. 

 

Tecidos 
Têxteis 

NL-2020-222 

Empresa holandesa, especializa em roupas femininas exclusivas, está a projetar, produzir e comercializar 

roupas femininas exclusivas em pequenas séries. A empresa procura fornecedores de tecidos de ganga, lã, 

couro e seda que possam entregar encomendas em pequenas quantidades. A empresa pretende estabelecer 

cooperação no âmbito de um contrato de fornecedor. 

 

Tecnologia 
Informática 

NL-2020-223 

Empresa holandesa de biotecnologia procura uma tecnologia e conhecimento baseados em TI para produzir 

pipelines para analisar e interpretar dados virais de sequência da próxima geração. O resultado deve ser 

implementado com a mais alta segurança num mercado mais amplo. A empresa procura uma colaboração com 

empresas e meio académico e prevê um contrato comercial com assistência técnica, contrato de licença ou 

contrato de cooperação técnica. Esta oportunidade faz parte de um desafio de inovação aberta. 

Produtos alimentares 
Alimentação 

PL-2020-224 

Produtor Polaco de nozes, grãos e óleo prensado a frio procura fornecedores girassol, sementes de mostarda, 

sementes de sésamo, camelina sativa, coco seco, sementes de abóbora sem casca, borragem, trigo torrado, 

grãos de damasco e outras matérias-primas para a produção de óleo prensado a frio. A empresa pretende 

estabelecer um contrato de fornecedor. 

 

Manifeste o seu interesse numa Oportunidade de Negócio através da área My Enterprise Europe Network ou contacte um 
dos membros do consórcio , enviando o formulário EoI preenchido em língua Inglesa. 
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