
  

 

 

Informação à Imprensa – 9 de junho de 2016 

 

Embaixador da República de Singapura 
visitou o BlueBiz – Parque Empresarial da 
Península de Setúbal  
 
O Sr. Embaixador da República de Singapura, Mr. Zainal Arif Mantaha, visitou no dia 8 de junho, o 

BlueBiz – Parque Empresarial da Península de Setúbal e o Porto de Setúbal. A comitiva que 

participou nesta visita era composta por três membros, pelo Sr. Embaixador da República de 

Singapura, Mr. Zainal Arif Mantaha, pela Primeira Secretária da Embaixada, Ms Nichole Lim e pelo 

representante da Administração do Desenvolvimento Económico de Singapura, Ms Pema Han. 

O programa iniciou-se com a receção da comitiva no Centro de Negócios do BlueBiz, pela 

Presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira, pelo Administrador Executivo da aicep 

Global Parques, Paulo Mateus Calado, e pela Vice-presidente do IPS – Instituto Politécnico de 

Setúbal, Prof. Fernanda Pestana, seguida de apresentação do BlueBiz. De seguida houve a 

oportunidade de visitar o BlueBiz e o Porto de Setúbal.  

O Senhor Embaixador revelou um enorme interesse por conhecer a oferta do BlueBiz, em Setúbal 

e as vantagens que oferece para a instalação de empresas. A relevância da visita é enfatizada 

pelo facto de em Singapura se conhecer Portugal pelo seu passado histórico, e não o Portugal na 

modernidade. O alto representante da República de Singapura em Portugal apontou como uma 

“mais valia” o trabalho de colaboração realizado entre o Instituto Politécnico de Setúbal e a aicep 

Global Parques no domínio da formação de recursos humanos adaptada às necessidades reais 

das empresas e a nível do desenvolvimento de novas empresas. A parceria entre as entidades 

representadas na visita, Município, aicep Global Parques e IPS – Instituto Politécnico de Setúbal, e 

Porto de Setúbal, na promoção e acompanhamento de novos projetos empresariais na região, foi 

outro dos fatores que o Senhor Embaixador elevou. 



 

 
 
Legenda: O Senhor Embaixador Mr. Zainal Arif Mantaha, a Primeira Secretária da Embaixada, Ms Nichole Lim 
e pelo representante da Administração do Desenvolvimento Económico de Singapura, Ms Pema Han, foram 
recebidos pela Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira, pelo Administrador 
Executivo da aicep Global Parques, Paulo Mateus Calado, pela Vice-presidente do IPS – Instituto Politécnico 
de Setúbal, pela Diretora de Negócio da aicep Global Parques, Isabel Cardoso, pela APSS – Administração 
dos Portos de Setúbal e Sesimbra, Maria João Bacalhau, pela Câmara Municipal de Setúbal, David Marques e 
pelo Diretor do BlueBiz, Luís Dâmaso.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a aicep Global Parques 

A aicep Global Parques, empresa que integra o universo aicep Portugal Global (Agência para o Investimento e Comércio 

Externo de Portugal), é a parceira nacional de referência no apoio a estratégias de localização empresarial. 

A aicep Global Parques tem também sob gestão direta três soluções de localização empresarial distintas que conseguem 
acolher projetos de todos os tipos e dimensões: a Zils Global Parques em Sines, o BlueBiz Global Parques em Setúbal e o 
Albiz Global Parques em Albarraque, concelho de Sintra.  

O BlueBiz - Parque Empresarial da Península de Setúbal localiza-se na Península de Setúbal. O Parque tem-se vindo a 
afirmar como inovador e atrativo para diversos sectores de atividade como por exemplo o aeronáutico, o automóvel e o 
agroindustrial. Depois do fecho da fábrica da Renault em 1996 e de um período de espera, sem sucesso, por um fabricante 
automóvel que ocupasse o espaço, o BlueBiz é agora um Parque Empresarial renovado com empresas inovadoras e 
modernas. 

As acessibilidades são sem dúvida uma mais-valia. Situado na Península de Setúbal, muito próximo da região de Lisboa, 
junto ao Porto de Setúbal e com acesso direto à rede de autoestradas, a 300m de um terminal de carga ferroviário e a 46km 
do aeroporto. 



A aicep Global Parques presta serviços de localização industrial e logística em Portugal Continental através dos serviços – 

Global Find e Global Force  

O Global Find, uma plataforma com base em sistemas de informação geográfica está disponível gratuitamente na web e 

identifica soluções de localização em Portugal continental em função dos requisitos de determinado projeto. Os serviços 

Global Force englobam o procurement de localizações pela equipa de especialistas da aicep Global Parques com a 

elaboração de pormenorizados relatórios, o auxílio ao processo de instalação empresarial e o apoio à gestão e promoção 

de parques empresariais que não estão sob administração direta. 

 

Para mais informações contacte: 

Joana Neto 
joana.neto@globalparques.pt 
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