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aicep Global Parques aposta na dinamização comercial
EMBAIXADORA DE ESPANHA EM PORTUGAL VISITOU PORTO DE SINES E ZILS - ZONA INDUSTRIAL
E LOGÍSTICA DE SINES
A Senhora Embaixadora de Espanha em Portugal, Marta Betanzos Roig, visitou no
passado dia 24 um dos ativos geridos pela aicep Global Parques, a ZILS – Zona Industrial
e Logística de Sines.
A Senhora Embaixadora, acompanhada pelo Senhor Conselheiro Económico e Comercial
desta Missão Diplomática, Cecílio Oviedo visitou o complexo industrial, logístico e
portuário de Sines. Após uma apresentação no Centro de Negócios da ZILS - Zona
Industrial e Logística de Sines focada na Zona Industrial e no Porto de Sines seguiu-se a
visita às respetivas infraestruturas e à Repsol.
A receber a comitiva, estiveram o Presidente e o Vice Presidente da Comissão Executiva
da aicep Global Parques, Filipe Costa e Silvino Malho Rodrigues respetivamente, o
Presidente da APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve, José Luís Cacho, o
Diretor Geral e o Diretor de Recursos Humanos da Repsol Polímeros, Arsénio Salvador e
Albino Gomes, o Diretor da ZILS, Miguel Borralho e Ana Rita Rosa da Direção de
Sistemas, Planeamento e Comunicação da APS.
As relações empresariais Portugal – Espanha e o potencial de investimento de empresas
espanholas na ZILS foi um dos temas da visita, tendo sido identificados sectores e
diversas oportunidades de parceria.

Durante a visita à Repsol na ZILS – Zona Industrial e Logística de Sines

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

