Informação à Imprensa 26 de setembro de 2018

aicep Global Parques recebe participantes da iniciativa Semana Portas Abertas na ZILS – Zona
Industrial e Logística de Sines

O COMSINES organiza, de 24 a 28 de setembro, a iniciativa Portas Abertas, em colaboração com
os seus associados.
As Empresas do Complexo Industrial de Sines abrem as suas portas a toda a Comunidade, para
visitar e conhecer melhor as suas atividades. A aicep Global Parques, entidade gestora da ZILS –
Zona Industrial e Logística de Sines, como empresa associada do COMSINES, juntou -se a esta
iniciativa.
Os participantes foram recebidos no Centro de Negócios da ZILS no passado dia 24, pelo
Administrador Executivo da aicep Global Parques, Silvino Malho Rodrigues, pelo Presidente da
Direção do COMSINES, Eduardo Bandeira, e pelo Diretor da ZILS, Miguel Borralho.
Após a apresentação da oferta da Zona Industrial e do COMSINES, seguiu-se uma visita às
diversas Zonas da ZILS, com enfoque nas infraestruturas oferecidas. A aicep Global Parques
aposta ativamente no estreito envolvimento com as comunidades que acolhem os seus parques
industriais.

O Administrador Executivo da aicep Global Parques, Silvino Malho Rodrigues durante a apresentação.

Sobre a aicep Global Parques
A aicep Global Parques é especialista em gestão de parques e em localização empresarial. O focus é garantir condições de
captação e acompanhamento na instalação de projetos de investimento nacional e estrangeiro.
A aicep Global Parques tem sob gestão direta três soluções de localização empresarial distintas: a Zils Global Parques em
Sines, o BlueBiz Global Parques em Setúbal e o Albiz Global Parques em Albarraque, concelho de Sintra.
A ZILS – Zona Industrial e Logística de Sines é uma localização com vocação atlântica e fácil e rápido acesso a vias de
comunicação nacionais e internacionais devido à contiguidade com o Porto Marítimo de Sines. Com um forte cluster
energético, a Zils Global Parques dispõe de 2.375ha de áreas vocacionadas para atividades industriais, logísticas e de
serviços, contando já com empresas como a Galp, a Repsol e a EDP.
O BlueBiz – Parque Empresarial da Península de Setúbal tem vindo a afirmar como inovador e atrativo para diversos
sectores de atividade, com destaque para a aeronáutica, mas também a logística automóvel e agroindustrial. As
acessibilidades são a sua principal mais-valia. No extremo Sul da Área Metropolitana de Lisboa, junto ao Porto de Setúbal,
com acesso direto à autoestrada A2, a 300m de um terminal de carga ferroviário e a 46 km do aeroporto de Lisboa.
O Albiz – Parque Empresarial de Sintra tem vocação para a atividade empresarial e logística, com excelentes e
competitivas condições para as PME.
A aicep Global Parques presta ainda serviços de localização industrial e logística em todo o território de Portugal.
http://www.globalparques.pt

Sobre a COMSINES
COMSINES (Conselho das Comunidades de Sines), é uma associação que compreende um painel permanente e
organizado, que privilegia o diálogo entre empresas e entidades representativas da comunidade de Sines, visando contribuir
ativamente para a promoção da responsabilidade social das empresas da região, preservando o desenvolvimento
sustentável e garantindo o bem–estar das comunidades locais.

