
   

 

Oportunidades de Negócio  

Concursos internacionais  
Bélgica 3378/2018 

Entidade Responsável: Digipolis 

Generaal Armstrongweg 1 

2020 Antwerpen 

Bélgica 

Contacto: Sr. Michael Matthys 

E-Mail: overheidsopdrachten.gent@digipolis.be  

URL: www.digipolis.be  

Tel.: +32 92660900 

Fax: +32 92315521 

Actividade: ORGANISMO PÚBLICO 

Assunto:  Serviços de TI: consultoria, desenvolvimento de 

software, Internet e apoio 

Referência: 2018/S 074-164863 

Observações: Os documentos do concurso estão disponíveis 

gratuitamente para acesso direto, completo e 

ilimitado em: 

https://enot.publicprocurement.be/enot-

war/preViewNotice.do?noticeId=305896 

Apresentação da Proposta:  16-05-2018   
 

Concursos internacionais  
Alemanha 3386/2018 

Entidade 

Responsável: 
Land Hessen, vertreten durch die Hessische Zentrale für 

Datenverarbeitung 

Mainzer Straße 29 

65185 Wiesbaden 

Alemanha 

E-Mail: jannis.hein@hzd.hessen.de  

URL: http://www.vergabe.hessen.de  

Tel.: +49 6113401946 

Fax: +49 6113401150 

Actividade: ORGANISMO PÚBLICO 

Assunto:  Serviço s de TI: consultoria, desenvolvimento de software, 

Internet e apoio 

Referência: 2018/S 075-166576 

Observações: Os documentos do concurso estão disponíveis gratuitamente para 
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acesso direto, completo e ilimitado em: 

https://vergabe.hessen.de/NetServer/TenderingProcedur

eDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-

16198b55bd8-6f963fd2928779a 

Apresentação 

da Proposta:  
18-05-2018   
 

Concursos internacionais  
Dinamarca 3394/2018 

Entidade Responsável: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø 

Bautavej 1 

8210 Aarhus V 

Dinamarca 

Contacto: Sr. Martin Winther Bolet 

E-Mail: edje@aarhus.dk  

URL: www.aarhusko mmune.dk 

Tel.: 45 89401601 

Actividade: ORGANISMO PÚBLICO 

Assunto:  Serviços de TI: consultoria, desenvolvimento de 

software, Internet e apoio 

Referência: 2018/S 075-167131 

Observações: Os documentos do concurso estão disponíveis 

gratuitamente para acesso direto, completo e 

ilimitado em: 

https://permalink.mercell.com/80267917.aspx 

Apresentação da Proposta:  16-05-2018   
 

Oportunidades comerciais  
Bélgica 3419/2018 

Entidade 

Responsável: 
AICEP BRUXELAS 

Bélgica 

Assunto:  MISSÃO À ÍNDIA - ECONOMIA CIRCULAR Inscrições 

até dia 15 de Junho O Comissário Europeu 

responsável pelo ambiente, assuntos marítimos e 

pescas, Karmenu Vella, organiza de 4 a 7 de 

Setembro uma missão internacional à Índia 

subordinada ao tema "Economia Circular". Objectivos 

I.Promover a economia circular, a inovação e um 

crescimento sustentável na UE e na Índia, II.Apoiar a 

internacionalização das empresas "verdes" da UE, 

em especial as PME, explorando as oportunidades de 

negócios na própria União Europeia como na Índia, 

III.Fomentar parcerias de negócios em sectores 

específicos através da participação em eventos de 

"matchmaking" com as empresas locais. sectores 

identificados 1.Resíduos (plástico, construção, 
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electrónico, sólidos e domésticos) 2.Água 3.Produtos 

químicos 4.Energia renovável (painéis solares, 

biomassa) 5.Mobilidade (carros eléctricos) 

6.Construção 7.Têxteis  

Observações: Pontos chave do programa O programa prevê reuniões 

técnicas entre as autoridades indianas, ao nível nacional, 

dos estados e localidades e os participantes a fim de 

permitir a introdução das respectivas empresas e conhecer 

as preocupações e carências da Índia em matéria de 

ambiente e desenvolvimento sustentável, bem como fazer 

negócios com e na Índia. No âmbito da Cimeira da 

Sustentabilidade está prevista uma conferência e reuniões 

B2B, entre as empresas indianas e europeias, 

Confederação das Indústrias Indianas. Inscrições em: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMissionIn

dia No seguimento da sua inscrição pedimos o favor de 

informar a Delegação da aicep Portugal Global em 

Bruxelas: salome.sampaio@portugalglobal.pt  

© 2018 aicep Portugal Global 
Para conhecer mais oportunidades de negócio, clique aqui  
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