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Transportes 
Acessórios para motores de aviação 

GR-2019-362 

 

PME grega que actua como prestadora de serviços aeronáuticos dedicada ao controlo de motores e acessórios 

procura novos fornecedores de acessórios para motores de aviação no estrangeiro ao abrigo de acordos de 

distribuição e/ou fornecimento. 

 

Máquinas e equipamentos 
Manutenção de jardins 

SE-2019-363 

 

Empresa comercial sueca envolvida na venda de acessórios e peças sobressalentes para máquinas de 

manutenção de jardins procura produtores de cabos de sinal / fio de limite para cortadores de relva robóticos. A 

empresa procura parceiros interessados para subcontratação. 

 

Investigação e Desenvolvimento 

Soluções técnicas para captura de carbono 

DE-2019-364 

 

Grupo internacional de empresas com sede no norte da Alemanha fornece soluções industriais para clientes do 

sector do petróleo e gás na Ásia e Médio Oriente. Procura contactos com PMEs ou parceiros de investigação 

com soluções técnicas para converter dióxido de carbono numa mercadoria útil. As soluções devem ter sido 

testadas em escala de laboratório. Pretende estabelecer acordos de cooperação técnica ou acordos comerciais 

com assistência técnica. 

 

Investigação e Desenvolvimento 
Produção de resinas 

DE-2019-365 

 

Grupo internacional de empresas com sede no norte da Alemanha fornece soluções industriais para clientes do 

sector de petróleo e gás na Ásia e Médio Oriente. Procura contactos com PMEs ou parceiros de investigação 

com soluções técnicas para a produção de resinas de petróleo a jusante de hexano C5 e nonano C9. As 

soluções devem ter sido testadas em escala de laboratório. Pretende estabelecer acordos de cooperação 

técnica ou acordos comerciais com assistência técnica. 

 

Metalurgia e Produtos Metálicos 

Filtros 

BE-2019-366 

Consórcio belga especializado em soluções catalíticas procura um monólito / substrato metálico não revestido 

de diferentes formas com uma geometria de poros semelhante à do favo de mel. O produto será utilizado em 

testes piloto nas instalações do parceiro industrial antes da industrialização. O grupo de pesquisa procura 

fornecedor deste tipo de substrato metálico. 



 

Gestão de Resíduos 
Manómetros e fluxómetros 

KR-2019-367 

Empresa coreana desenvolve e produz DRS (Development Recycling Systems) que é utilizado por grandes 

empresas na Coreia, Taiwan e China. A fim de desenvolver produtos mais avançados, estão ansiosos para 

cooperar com diferentes parceiros de tecnologia. Pretende estabelecer acordo de cooperação tecnológica e 

cooperação de fabricação na produção de manómetros e fluxómetros que serão instalados nos seus DRS. 

 

Máquinas e Equipamentos 
Moldes para materiais compósitos 

UA-2019-368 

 

Empresa ucraniana trabalha activamente em novos projectos na área de construção de máquinas. Actualmente 

o seu foco principal é o método de transferência de resina leve (LRTM) e sua implementação na produção 

própria. Procuram potenciais parceiros europeus com experiência na utilização de cálculos teóricos e programas 

de modelagem para realizar desenvolvimento técnico conjunto através de um acordo de cooperação técnica. 

 

Comércio 
Madeira multicamadas 

RO-2019-369 

 

Empresa romena que produz janelas de madeira multicamadas e portas de madeira, PVC e alumínio procura 

fornecedores de perfis de madeira multicamadas (laminados) feitos de carvalho e abeto (3000 lm / mês). A 

empresa pretende estabelecer cooperação através de um acordo de fornecimento. 

 

Saúde 
Produtos de beleza 

TR-2019-370 

Fabricante turco de produtos dermocosméticos/de beleza procura fornecedores de matérias-primas.  Os 

fornecedores devem ter experiência em áreas relacionadas. Pretende estabelecer acordo de fornecimento. 

 

Edição, Impressão e Reprodução 
Material impresso 

IT-2019-371 

Empresa italiana que produz material impresso para as autoridades públicas é líder no mercado nacional e 

procura parceiros para uma participação conjunta em concursos públicos da UE ao abrigo de um acordo de 

empresa comum ou de subcontratação. A empresa oferece aos parceiros, em troca, apoio na participação em 

concursos italianos para as áreas de interesse. 

 

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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