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Sabão 
Comércio 

CN-2018-258 

 

Plataforma de loja online chinesa de comércio eletrónico está a selecionar os melhores produtos de todo o 

mundo para os seus clientes chineses. Com base no seu plano de expansão da categoria de produtos, estão à 

procura de produtos económicos de sabão. A empresa pretende estabelecer acordo de fabricação. 

 

Edição, impressão e reprodução 
Estampagem 

NL-2018-259 

 

PME holandesa especializada em tecnologia de estampagem procura experiência em micro desenho profundo. 

A especialização é desejada porque a PME holandesa quer desenvolver a próxima geração da tecnologia de 

micro-desenho profundo baseada em folhas metálicas. O micro desenho profundo é um método muito 

económico para produzir peças pequenas com diferentes geometrias e com precisão de microns. 

 

Gestão de projetos, coordenação e integração 

Comércio 

IL-2018-260 

 

Empresa israelita com grande experiência em gestão de projetos, coordenação e integração em vários campos 

(energia, transporte, construção de túneis, infraestrutura e subterrâneo) procura parceiros estrangeiros que 

precisem de representantes locais nesses campos. A parceria pretende representar um colega / estrangeiro na 

competição para obter a sua experiência e conhecimento para abordagens avançadas no mercado israelita.  
 

Produtos Químicos 
Sensores 

DE-2018-261 

 

Empresa do setor químico sediada na Alemanha procura inovação analítica (níveis de ppm) numa matriz fluida 

de componentes à base de petróleo e de base aquosa. Os sensores pretendidos devem operar em condições 

adversas e caraterizar a composição multifásica e a presença química residual. 

 

Produtos Químicos 

Ceras renováveis 

DE-2018-262 

Empresa alemã de produtos químicos procura um processo de branqueamento oxidativo e ecológico para ceras 

de éster à base de plantas e está interessada em explorar tecnologias modernas de branqueamento ou em 

trabalhar com parceiros de tecnologia com experiência de branqueamento em matérias-primas renováveis. 

Pretende estabelecer acordos de joint  venture, licença ou cooperação em pesquisa. 

 



Sucatas de alumínio, cobre e caixa de papelão a granel 
Comércio 

BE-2018-263 

PME belga que se dedica a atividades de distribuição, procura produtores e distribuidores europeus que 

ofereçam sucatas de alumínio, cobre e caixa de papelão a granel. 

 

Serviços prestados às empresas 
Artigos Sanitários 

PL-2018-264 

 

Empresa polaca especializada na produção de artigos sanitários (lavatórios e bancadas de banheiros) quer ser 

mais eficiente e pretende aumentar as suas capacidades de produção. Procura soluções e especialistas que 

possam ajudá-la a atingir esse objetivo sob contrato de serviços. 

 

Material de construção 
Artigos Sanitários 

PL-2018-265 

 

Empresa polaca especializada na produção de artigos sanitários (lavatórios e bancadas de banheiros) procura 

fornecedores de novos materiais (que não sejam conglomerados ou superfícies sólidas que estão a usar até agora) 

que possam ser usados para fabricar os seus produtos. Pretendem estabelecer contrato de fabricação. 

 

Sistemas isolados de piso térreo 
Material de Construção 

UK-2018-266 

Empresa britânica, de produtos de construção, procura novos sistemas isolados de piso térreo para o mercado 

imobiliário doméstico do Reino Unido. Elementos e materiais com melhorias significativas nas características ou 

facilidade de fabricação ou instalação são solicitados. Pretende estabelecer acordos de licenciamento, 

financeiros, comerciais com assistência técnica ou acordos de cooperação técnica. 

 

Gestão de Resíduos 
Saúde 

SG-2018-267 

Duas agências governamentais de Singapura lançaram, uma chamada de inovação para incentivar um maior 

uso de tecnologia e automação para aumentar a produtividade da limpeza, da gestão de resíduos e  

monitorização de parâmetros de processos ambientais. Pretende estabelecer contrato de licenciamento ou 

cooperação técnica. 

 

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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