
                    
 

 

Informação à Imprensa – 16 de junho de 2016 

 

 
Francisco Mendes Palma, Presidente da Comissão Executiva da aicep Global 

Parques eleito membro do Executive Committe da ECSPP – European Chemical Site 

Promotion Platform  

 

ZILS – Zona Industrial e Logística de Sines, entra na rede e no mapa dos 

investimentos químicos internacionais que buscam localização na Europa. 

 
 
Francisco Mendes Palma, Presidente da Comissão Executiva da aicep Global Parques, 

participou na Assembleia Geral da ECSPP - Associação Europeia de Parques Químicos, 

que decorreu no dia 9 de junho, em Leuna na Alemanha tendo sido eleito membro do 

Executive Committe da Associação pelo período de dois anos, por unanimidade, estando 

todos os membros presentes. O representante português é o único membro novo do 

Comité, os restantes transitam da Direção anterior. 

A associação tem 23 membros plenos e 5 membros associados e tem com objetivo 

colocar a Europa no mapa dos investimentos internacionais no setor químico. 

A ECSPP promove novos investimentos integrados, para a criação de clusters industriais 

químicos, inovadores e competitivos na Europa. É uma associação que reflete sobre a 

indústria na Europa, em particular a indústria química, partilhando conhecimentos, 

problemas e soluções. 

A ZILS – Zona Industrial e Logística de Sines, sob gestão da aicep Global Parques, é 

membro da ECSPP - European Chemical Site Promotion Platform, desde janeiro de 2016. 

A localização da ZILS, estratégica para a relação entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul 

e a Europa, torna-a um site de elevada importância estratégica no sector petroquímico e 

energético europeu. 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
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 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. 

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. Recorde-se que a ZILS Global Parques é um 
dos três parques industriais sob gestão da aicep Global Parques, entidade que integra o 
universo aicep Portugal Global (Agência para o Investimento e Comércio Externo de 
Portugal). 

A ZILS Global Parques - Zona Industrial e Logística de Sines oferece uma localização 
com clara vocação atlântica e com fácil e rápido acesso a vias de comunicação nacionais 
e internacionais devido à proximidade ao Porto Marítimo de Sines. A Zils Global Parques 
dispõe de 2375 ha de áreas vocacionadas para atividades industriais, logísticas e de 
serviços, contando já com algumas das maiores empresas nacionais, como a Galp, a 
EDP, a Sonae Indústria ou o Grupo Cimpor.  

 

Para mais informações contacte: 

Joana Neto 
joana.neto@globalparques.pt 

mailto:marta.dias@lift.com.pt

