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Venha conhecer a Zils
Conheça a Zils - Zona Industrial e Logística de
Sines
Conheça os incentivos à sua disposição
Agende uma reunião
Visite-nos!
Vamos apoiar a instalação do seu negócio na ZILS

Come and meet Zils

Meet Zils - Industrial and Logistic Zone of Sines
Check out the incentives available to you
Schedule a meeting
Visit us!
We will support the installation of your business in ZILS

Mais informação
Folheto informativo: GlobalForce.
Incentivos
• http://www.portugalglobal.pt
• http://www.iapmei.pt/
• http://www.sines.pt
e-mail:zils@globalparques.pt

More information

Leaflet: GlobalForce.
Incentives

• http://www.portugalglobal.pt
• http://www.iapmei.pt/
• http://www.sines.pt
e-mail:zils@globalparques.pt

2

Envie informação detalhada
Apresente detalhadamente o seu projeto.
Preencha o formulário anexo
Envie o formulário preenchido.
Vamos analisar o seu projeto !

Send detailed information
Present your project details.
Fill out the attached form
Send the completed form.

we’ll analyse your project!

Mais informação
> Formulário
* Grave o formulário no seu computador,
preencha e remeta-o para:
e-mail: zils@globalparques.pt

More information
> Form
* Save the form on your computer, fill
out and return it to:
e-mail: zils@globalparques.pt
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Obtenha Localização
Venha conhecer a nossa oferta.
É possivel ajustar os espaços à medida das suas necessidades.
Oferecemos soluções à medida das necessidades dos investidores mais exigentes em 3 formatos:
- Lotes standard
- Lotes standard com alterações “à medida”
- Lotes à medida
Vamos ajudá-lo a seleccionar o lote que mais se adequa
ao seu negócio!

Get Location

Meet available lots.
It’s possible adjust the spaces who suit your needs.
We offer measure solutions for needs of discerning investors in three formats:
- Standard lots
- Standard lots with change “to measure”
- Measure lots
Let us help you to select the lot that best suits your business!

Mais informação
> Consulte a hiperligação para saber os
lotes disponiveis.

More information
> Consulte a hiperligação para saber os
lotes disponiveis.
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Faça o licenciamento /
Contratação do Espaço
1º Contrato de Reserva de Terreno
2º Contrato de Promessa de Direito de Superfície
3º Escritura
Proceda ao licenciamento da sua atividade:
- Obtenha a autorização de localização;
- Faça o licenciamento da atividade: aqui;
- E, quando aplicável, realize o licenciamento ambiental.
Conte com o apoio dos serviços de consultoria Global Force
na elaboração do projeto de ordenamento do seu espaço e
do seu licenciamento.

Do licensing /
Hiring space

1st Land Reservation Agreement

2nd Promise Law Surface Contract
3rd Scripture

Proceed to the licensing of their activity:
- Get the location permit;
- Do the licensing of the activity: here;
- And, when applied, do the environmental licensing.
Count with support of the Global Force consulting services in
the project elaboration of space planning and its licensing.

Mais informação
Folheto informativo: GlobalForce.
Contacte-nos através do e-mail:
globalforce@globalparques.pt

More information
Leaflet: GlobalForce.
Contact us via e-mail:
globalforce@globalparques.pt
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Instale o seu negócio
Está na altura de começar a construção. Se necessitar de
apoio solicite os serviços de consultadoria Global Force:
- Projetos de engenharia e seu licenciamento;
- Realização de cadernos de encargos e acompanhamento
de concursos de projetos e obras.

Set up your business
It’s time to start constructing. If you need assistance consult Global Force services:
- Engineering projects and their licensing;
- Carrying out specifications and tenders monitoring of
projects and works.

Mais informação
Folheto informativo: GlobalForce.
Contacte-nos através do e-mail:
globalforce@globalparques.pt

More information
Leaflet: GlobalForce.
Contact us via e-mail:
globalforce@globalparques.pt
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Inicie a sua actividade em Sines
Procure/ selecione os seus colaboradores. Analise e tenha em
conta os apoios à contratação e formação profissional.

Start your business in Sines
Find/ select your employees. Analyze and take in consideration the support for hiring and profissional training.

Mais informação
Informação útil:
•
•
•
•

Formação Profissional
Centro Emprego
Câmara Municipal de Sines
IAPMEI

More information
Useful information:
•
•
•
•

Professional Training
Job Centre
Municipality of Sines
IAPMEI
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ZILS negócios de sucesso!
Bem-vindo à ZILS!

Já pode iniciar a sua atividade Não se esqueça que pode
contar com o nosso apoio e continuar a usufruir de todas
as condições favoráveis ao seu negócio.
Apoiamos todo o ciclo de vida do seu negócio.
aicep Global Parques,
Estamos a construir o futuro!

ZILS business success!
Welcome to ZILS!

Now you can start your activity. Don’t forget that you can
count with our support and continue to enjoy all favorable
conditions for your business.
We support the entire lifecycle of your business.
Global aicep Parks
We are building the future!

Mais informação
Informação útil:
• aicep Global Parques

More information
Useful information:
• aicep Global Parques

