Um serviço adaptado às necessidades de cada cliente.
A service tailored to the needs of each customer.

Serviços Global Force
Global Force Services

A aicep Global Parques, empresa especialista em gestão de parques e
localização empresarial,

Os serviços Global Force destinam-se a:

apoia através dos serviços Global Force, a

instalação de empresas e a promoção e gestão de parques empresariais.

• Empresas Industriais e Logísticas em processo de procura de localização
para desenvolvimento da sua atividade em território nacional ou em fase
de instalação.

aicep Global Parques, specialises in the management of business parks

• Parques Industriais e Zonas Logísticas existentes ou que pretendam iniciar

and localisation, supports the implementation of companies and the

a sua atividade, que necessitem de apoio para o seu funcionamento

promotion and management of business parks through its Global Force

e desenvolvimento em diferentes áreas.

services.
Global Force services are geared to:
• Industrial and logistics companies in the process of procuring localisation
for developing their activities or during the implementation phase in the
country.
• Existing industrial parks and logistics zones or those intending to start
up activity requiring support for operations and development in
different areas.

Serviços

Services

A oferta de serviços de consultadoria Global Force divide-se em

The Global Force consultancy services are divided into modules:

módulos:

Procurement
de localizações empresariais

Planeamento e
ordenamento do espaço

Apoio à instalação de
empresas

Apoio à gestão e promoção
de parques empresariais

Procurement of
business localisation

Planning and
organisation of space

Support for the
implementation of companies

Support in the management
and promotion of business
parks

• Levantamento detalhado dos

• Gestão de projetos de

• Estudos e pareceres técnicos para

• Apoio à gestão de Parques

critérios de localização de dado

ordenamento do espaço

a localização das empresas, apoio

Empresariais em diversas áreas,

projeto, seleção de diversas

e acompanhamento

na realização de contratos de

nomeadamente: deﬁnição

alternativas, elaboração

de concursos para a realização

localização, acompanhamentos

do modelo de negócio, gestão

de short list de soluções, sua

da operação de urbanização

dos concursos de projeto e obra,

das atividades funcionais

caracterização e elaboração

e processos de licenciamento

gestão dos mesmos e respetivo

e operativas do Parque, incluíndo

de relatórios completos.

dos mesmos.

licenciamento.

os contratos com fornecedores,
e na vertente comercial - imagem,

• A detailed survey of the

• The management of projects

• Technical analyses and reports

posicionamento, e promoção.

localisation criteria for a given

involving the organisation

for the localisation of companies,

project, the selection of various

of space and monitoring

support in the execution of

alternatives, the preparation of

of bidding processes for

localisation agreements,

business parks in diverse areas,

a solution short-list, its

urbanisation operations and

monitoring of project and

speciﬁcally: deﬁnition of business

characterisation and the

their licencing processes.

works bidding processes, their

models, management of the

management and respective

functional and operational

licensing.

activities of the park, including

drawing up of full reports.

• Support in the management of

supplier agreements and in the
business sphere - image,
positioning and promotion.

Contacte-nos: | contact us at: globalforce@globalparques.pt

Um serviço personalizado e integrado
de gestão para localização empresarial
An integrated personalised management
service for business localisation
Escritórios | Ofﬁces
Rua da Artilharia Um, 79 - 7º
1250-038 Lisboa
T: +351 213 827 750
F: +351 213 860 900
www.globalparques.pt
Para mais informações consulte através do e-mail:
For further information contact us at:
globalforce@globalparques.pt

