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RDI Consultancy and Coaching 

Orientação e assistência técnica especializada e customizada para 

apoiar os clientes nas suas necessidades e prioridades de CTI na 

China. 
RDI Intelligence 

Análises de inovação, estudos de viabilidade, vigilância tecnológica 

e análises prospetivas relacionadas com o cenário de CTI na 

China. 
Soft Landing and Co-working 

Recomendação de localização, oferta de espaço, apoio administrativo 

e verificação de conformidade para uma entrada estável no mercado 

de CTI Chinês. 
Fostering Open Innovation through Training 

Cursos, workshops e webinars relacionados com gestão de 

inovação, transferência de tecnologia, co-criação e inovação induzida 

pelos utilizadores. 
Cooperation Enabling Events 

Sessões de matchmaking, roadshows, visitas empresariais, 

mobilidades cientificas e conferências que fomentem as oportunidades 

de colaboração em CTI e negócios. 
RDI Briefings 

Newsletters, novidades e alertas nas recentes tendências, 

catalisadores e oportunidades no sistema de CTI Chinês. 

Innovation Support Certification 

Certificação de fornecedores de serviços de inovação, apoiar 

organizações Europeias de CTI na identificação de parceiros de 

confiança na China. 

I. Rede ENRICH e o Portfólio de Serviços do 

ENRICH in China – Como funciona 
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Estes serviços são prestados através 

das ENRICH Soft Landing Zones – uma 

rede de organizações de acolhimento 

Chinesas e Europeias, sediadas na 

China, devidamente certificadas pelo 

ENRICH para prestarem estes serviços 

de apoio. 

Aconselhamento na localização 

Oferta de espaço de Co-working 

Apoio administrativo e de 
secretariado 

Aconselhamento legal e de 
regulamentações que afetem 
atividades relacionadas com CTI 

Apresentação à comunidade cientifica e 
empresarial local 

I. Introdução - Soft Landing e Co-working 
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Call para Soft Landing Zones 

• As ENRICH Soft Landing Zones são organizações Europeias ou Chinesas, sediadas na 

China, que prestam serviços de apoio com presença física na China, que serão certificadas 

pelo ENRICH in China para prestarem serviços de soft landing  e co-working em nome do 

Centro 

• Até 2020, o ENRICH in China pretende contar com uma rede de 30 Soft Landing Zones 

espalhadas pela China.  

• A primeira chamada para candidaturas (Call for Applications) já foi lançada para selecionar 

organizações capazes de prestar serviços no local a organizações de investigação, inovação e 

negócios na China que queiram ter uma presença constante e consistente no mercado Chinês. 

I. Introdução - Certificação de Apoio à 

Inovação 
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Call para Soft Landing Zones 

• O Centro está ainda a efetuar visitas às SLZs com o objetivo de confirmar in loco a 

capacidade e condições das SLZs. Os resultados das visitas serão reportados ao Comité de 

Seleção até ao final de Setembro. 

• Após a finalização do processo de auditoria e validação pelo Comité de Seleção, as SLZs terão 

terminado o processo de certificação, sendo-lhes concedido o selo ENRICH para agirem 

como SLZ em nome do Centro.  

I. Introdução - Certificação de Apoio à 

Inovação 
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Call para Soft Landing Zones: critérios de seleção 

ENRICH Soft Landing Zones têm de ser capaz de demonstrar que:  

• São organizações constituídas. 1 

• São financeiramente sustentáveis, com orçamento e uma conta de resultados e 
balanço. 2 

•  Têm instalações identificáveis (podem estar sediadas numa organização maior) 
e uma identidade e marca distinta. 3 

• Abordam clientes com acordos e contratos formais a determinada altura do 
processo de prestação de serviços. 4 

• São geridas de forma profissional e autónoma, têm uma equipa dedicada com 
pelo menos três colaboradores a tempo inteiro, devidamente qualificados e 
com experiência em apoio empresarial. 

5 

I. Introdução 

   Certificação de Apoio à Inovação 
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Call para Soft Landing Zones: critérios de seleção 

 

ENRICH Soft Landing 

Zones Serviços e 

Competência 

As Soft Landing Zones têm de garantir a prestação de 

serviços de soft landing na íntegra e de forma 

transparente, sendo capaz de oferecer uma 

combinação de serviços de apoio a empreendedores, 

startups, PMEs e investigadores. 

Foco na 

internacionalização 

As Soft Landing Zones têm de fornecer serviços 

específicos, relacionados com a entrada ou expansão 

das atividades de negócios e/ou investigação, no 

ecossistema de inovação Chinês. 

Key Performance 

Indicators 

ENRICH Soft Landing Zones têm de apresentar um 

histórico de acolhimento e/ou de apoio a atores de I&D 

Europeus, além de serviços de apoio à inovação que 

forneçam aos seus clientes. 

I. Introdução 

   Certificação de Apoio à Inovação 
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II. ENRICH in China 

Soft Landing Zones 

Conteúdo 
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Beijing 

Jinan 

Wuxi 

Shanghai 
Suzhou 

Cidades Shanghai Jinan 

Pequim Wuxi Suzhou Shijiazhuang 

II. Rede ENRICH e Portfólio de Serviços 

do ENRICH in China– Soft Landing Zones 

Shijiazhuang 
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Pequim 

• Capital com maior população mundial, que combina 

arquitetura tradicional e moderna, Pequim é uma 

megacidade com uma história rica, que influencia 

globalmente a política, economia, educação, história, 

cultura e tecnologia. 

• Zhongguancun é conhecido como o Silicon Valley da 

China e é um importante centro de inovação, 

tecnologia e empreendedorismo. 

• Desde 2013 que estão sediadas na capital Chinesa o 

maior número de empresas na Fortune 500 que 

qualquer outra cidade 

II. ENRICH in China Soft Landing Zones 

    Pequim 
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II. ENRICH in China Soft Landing Zones 

    Rongtong Science & Technology Industry Group 

Cidade 

Pequim 

Website  

www.bjrtjt.com    

Tipo de organização 

Parque de Ciência e Tecnologia 

Principais setores 

 

Pre-incubação/Incubação/Serviços de expansão 

Todos 

Apoio a clientes estrangeiros 

 

 

Pesquisa do mercado doméstico Ajudar no cumprimento de 

regulamentações governamentais 

Identificação de potenciais clientes locais Assistência com leis de 

importação/exportação 

Acesso a capital e potenciais investidores Assistência com imigração e vistos 

Assistência com ropriedade 

intelectual/patentes 

Espaços de Coworking 

Mentoria 

Startups 
138 

SMEs 
200 

Large 
Companies 

5 

Researchers 
12 

http://www.bjrtjt.com/
http://www.bjrtjt.com/
http://www.bjrtjt.com/
http://www.bjrtjt.com/
http://www.bjrtjt.com/
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Xangai 

• Xangai, localizada do Delta do Tangtze é a cidade 

mais populosa da China e é um centro financeiro 

global e centro de logística com um dos portos 

mais movimentados do mundo. 

• A cidade cresceu sobretudo sobre a alçada de 

serviços financeiros, retalho e imobiliário.  

• Xangai é também um dos principais centros da 

indústria pesada na China, tendo diversas zonas 

indústriais de desenvolvimento (Shanghai Hongqiao 

Economic and Technological Development Zone, 

Jinqiao Export Economic Processing Zone, Minhang 

Economic and Technological Development Zone).  

II. ENRICH in China Soft Landing Zones 

    Shanghai 
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II. ENRICH in China Soft Landing Zones 

    Shanghai FinChi Innovation Center Co., Ltd. 

Cidade 

Xangai 

Website  

www.finchi.cn    

Tipo de organização 

Incubadora 

Principais setores 

 

Pre-incubação/Incubação/Serviços de expansão 

Todos 

Apoio a clientes estrangeiros 

 

 

Pesquisa do mercado doméstico Assistência com leis de 

importação/exportação 

Identificação de potenciais clientes 

locais 

Assistência com imigração e vistos 

Mentoria Guia de integração 

Ajudar no cumprimento de 

regulamentações governamentais 

Espaços de Coworking 

Startups 
19 

SMEs 
97 

Large 
Companies 

5 

Researchers 
1 

http://www.finchi.cn/
http://www.finchi.cn/
http://www.finchi.cn/
http://www.finchi.cn/
http://www.finchi.cn/
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Wuxi 

• Wuxi era uma das cidades mais importantes na China 

no século XX, o governo local está a trabalhar no 

sentido de recuperar esse estatuto (cidade com o 

maior GDP per capita de Jiangsu). 

• Históricamente a cidade era um centro têxtil, mas 

novas indústrias agora prosperam: motores elétricos, 

desenvolvimento de software e paneis solares. 

• Além da alteração de estratégia para tornar a cidade 

mais sustentável (aposta na indústrias verdes), Wuxi 

também desenvolveu distritos industriais que 

potenciam as várias indústrias que aí se establecem 

(Wuxi New District e Wuxi Export Processing Zone) 

II. ENRICH in China Soft Landing Zones 

    Wuxi 
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II. ENRICH in China Soft Landing Zones 

    Wuxi Biopharmaceutical R&D Service Outsourcing Area Management Office 

Cidade 

Wuxi 

Website  

www.bio-park.org      

Tipo de organização 

Parque de Ciência e Tecnologia 

Principais setores 

 

Pre-incubação/Incubação/Serviços de expansão 

Todos 

Apoio a clientes estrangeiros 

 

 

Startups 
110 

Large 
Companies 

10 

Researchers 
8 

Identificação de potenciais clientes 

locais 

Acesso a capital e potenciais 

investidores 

Ajudar no cumprimento de 

regulamentações governamentais 

Assistência com ropriedade 

intelectual/patentes 

http://www.bio-park.org/
http://www.bio-park.org/
http://www.bio-park.org/
http://www.bio-park.org/
http://www.bio-park.org/
http://www.bio-park.org/
http://www.bio-park.org/
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Suzhou 

• Suzhou é conhecida por ser a Veneza do Este, tendo 

sido no passado um centro económico e desde 1978 

que tem crescido a um ritmo acelerado. 

• O setor produtivo é predominante na cidade, com 

grandes indústrias como ferro e metal, tecnologias 

de informação e equipamento eletrónico a liderar o 

crescimento da cidade.  

• O desenvolvimento dos setores supramencionados é 

potenciado pela criação de zonas de desenvolvimento 

que fomentam a cooperação e inovação entre as 

várias organizações e indústrias (Suzhou Industrial 

Park, Suzhou Industrial Park Export Processing Zone, 

Suzhou New District). 

II. ENRICH in China Soft Landing Zones 

    Suzhou 
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II. ENRICH in China Soft Landing Zones 

    Suzhou - Video 
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II. ENRICH in China Soft Landing Zones 

    Suzhou EU Sino Business Consultancy Company 

Cidade 

Suzhou 

Website  

www.eusinobc.com     

Tipo de organização 

Agência regional/local de inovação 

Principais setores 

 

Pre-incubação/Incubação/Serviços de expansão 

Todos 

Apoio a clientes estrangeiros 

 

 

SMEs 
3 

Pesquisa do mercado doméstico Ajudar no cumprimento de 

regulamentações governamentais 

Identificação de potenciais clientes locais Assistência com leis de 

importação/exportação 

Acesso a capital e potenciais investidores Treino cultural 

Assistência com ropriedade intelectual/patentes Assistência com imigração e vistos 

Fast-track connections Guia de integração 

Mentoria Espaços de Coworking 

http://www.eusinobc.com/
http://www.eusinobc.com/
http://www.eusinobc.com/
http://www.eusinobc.com/
http://www.eusinobc.com/
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Jinan 

• Jinan, ou a área da cidade, teve um papel importante 

no desenvolvimento da civilização (área habitada 

durante mais de 4.000 anos) e hoje é um importante 

centro económico e de transporte e logística. 

• A cidade era um grande mercado de produtos de 

agricultura no Norte da China, no entanto tornou-se 

uma cidade focada em tecnologia desenvolvendo em 

grande medida o setor das TIC, aparelhos elétrónicos, 

transporte e bio-engenharia. 

• Jinan criou zonas que apoiaram (financeiramente, 

sinergias, etc.) o grande desenvolvimento das 

indústrias acima mencionadas (Jinan High-tech 

Industrial Development Zone e Jinan Export 

Processing Zone). 

II. ENRICH in China Soft Landing Zones 

    Jinan 
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II. ENRICH in China Soft Landing Zones 

    Jinan Innovation Zone 

Cidade 

Jinan 

Website  

www.jctp.gov.cn     

Tipo de organização 

Autoridade local 

Principais setores 

 

Pre-incubação/Incubação/Serviços de expansão 

Todos 

Apoio a clientes estrangeiros 

 

 

Startups 
7.322 

SMEs 
30.000 

Large 
Companies 

792 

Researchers 
1.000 

Pesquisa do mercado doméstico Ajudar no cumprimento de regulamentações 

governamentais 

Identificação de potenciais clientes locais Assistência com leis de importação/exportação 

Acesso a capital e potenciais investidores Treino cultural 

Assistência com ropriedade 

intelectual/patentes 

Assistência com imigração e vistos 

Fast-track connections Guia de integração 

Mentoria Espaços de Coworking 

http://www.jctp.gov.cn/
http://www.jctp.gov.cn/
http://www.jctp.gov.cn/
http://www.jctp.gov.cn/
http://www.jctp.gov.cn/
http://www.jctp.gov.cn/
http://www.jctp.gov.cn/
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Shijiazhuang 

• Shijiazhuang é a capital de Hebei e destaca-se pela 

sua evolução desde 2008, com uma reorganização da 

cidade e consequente abertura de estação ferroviária, 

aeroporto, metro e espaços verdes espalhados pela 

cidade. 

• É uma cidade industrial de grande importância no 

Norte da China e serve de base para as industrias 

farmacêutica e têxtil. 

• Em 2009 mais de 2.600 empresas estableceram-se 

na Shijiazhuang High-Tech Industrial Development 

Zone, das quais 185 são financiadas por fundos 

estrangeiros (Japão, EUA, Coreia do Sul). 

II. ENRICH in China Soft Landing Zones 

    Shijiazhuang 
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II. ENRICH in China Soft Landing Zones 

    Beijing Software Enterprise Advisory Center  

Cidade 

Shijiazhuang 

Website  

www.bseac.com     

Tipo de organização 

Empresa provisional de conhecimento 

Principais setores 

 

Pre-incubação/Incubação/Serviços de expansão 

Todos 

Apoio a clientes estrangeiros 

 

 

Startups 
85 

SMEs 
155 

Large 
Companies 

120 

Pesquisa do mercado doméstico Ajudar no cumprimento de regulamentações 

governamentais 

Identificação de potenciais clientes 

locais 

Assistência com leis de 

importação/exportação 

Acesso a capital e potenciais 

investidores 

Assistência com imigração e vistos 

Fast-track connections Guia de integração 

Mentoria Espaços de Coworking 

http://www.bseac.com/
http://www.bseac.com/
http://www.bseac.com/
http://www.bseac.com/
http://www.bseac.com/
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II. ENRICH in China Soft Landing Zones 

Próximos passos 

Soft Landing Zones 

Próximos passos no processo de seleção das Soft-Landing Zones: 

• Visitas aos locais (a decorrer); 

• Contratos de certificação serem assinados pelas SLZs e pagamento 

da primeira prestação de certificação; 

• Validação dos relatórios de auditoria das visitas ao local pelo Comité 

de Seleção e pagamento da segunda prestação de certificação; 

• Todos os anos as SLZ vão ser auditadas para assegurar que 

cumprem os padrões de qualidade exigidos para atuar em nome do 

ENRICH in China e fornecer serviços de apoio. 
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Room 910, Sunflower Tower, No. 37 

Maizidian West Street 

Chaoyang District 100125, Beijing, China 

Tel: +86 (0) 10 8527 5300 

Floor 7, Business & Innovation Centre for China-

Europe Cooperation, No. 1577 Tianfu Avenue 

Chengdu, China 

Tel: +86 (0) 2885337021 

www.china.enrichcentres.eu 

china@enrichcentres.eu 

Avenue de Tervuren, 

168 B-1150 Brussels, Belgium 

Tel: +32 2 772 8900 Follow us 

@enrichinchina 

https://twitter.com/enrichinchina
https://www.facebook.com/enrichinchina/
https://www.linkedin.com/groups/4724980
https://weibo.com/p/1006066408661036/home

