Plataforma Portugal Site Selection anunciada hoje
em Ponta Delgada para todo o país
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“O Portugal Site Selection é hoje lançado em Ponta Delgada, é hoje anunciado em
Ponta Delgada, para todo o país”, assim afirmou esta manhã Eurico Brilhante Dias,
secretário de estado da Internacionalização, numa cerimónia de assinatura de
protocolos e apresentação de medidas de cooperação entre os Governos da Região
e da República.
“Hoje termina e começa outro ciclo”, referiu o secretário de estado, explicando que
“termina um ciclo em que nós, ao longo dos últimos 12 meses, fomos construindo e
readaptando uma ferramenta que geramos há mais de dez anos, o Global Find, e
que procuramos relançar, procurando que fosse mais facilmente identificável o
nome de Portugal nas pesquisas, nos motores de busca, e que procuramos dotar de
novas componentes”.
Eurico Brilhante Dias referia-se ao Portugal Site Selection, uma plataforma online e
“o instrumento que o país tem para estar sempre de janela aberta na internet, na
web, para que todos os facilitadores, todos os prescritores de investimento
industrial e logístico possam aceder facilmente ao nosso território, aos territórios
de Portugal, e que possam aí ter a informação que lhes permite tomar a melhor
decisão de investimento”.

O Portugal Site Selection foi desenvolvido pela AICEP (Agência para o Investimento
e Comércio Externo de Portugal) Global Parques, especialista em gestão de
parques e em localização empresarial, inserindo-se no quadro de entidades
tuteladas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Referindo que “a captação de investimento direto estrangeiro é, hoje, um negócio
muito competitivo”, o secretário de estado da Internacionalização explicou que
“esse negócio obriga Portugal, de forma contínua, a ter uma aproximação muito
profissional, competitiva, e que permita em cada localização mostrar as vantagens
de como pode ser eficiente produzir bens e serviços em Portugal, não apenas para
servir o nosso mercado doméstico, mas para servir também, a partir de Portugal,
os mercados internacionais”.

Na cerimónia, que decorreu em Ponta Delgada, foi assinado um protocolo de
cooperação entre a SDEA, na pessoa do seu presidente Vítor Fraga, e a AICEP
Global Parques, na pessoa do presidente da Comissão Executiva Filipe Costa, com o
objetivo de incluir a Região Autónoma dos Açores na plataforma Portugal Site
Selection, com vista “ao fomento da sua utilização e à promoção do potencial dos
Açores junto de potenciais investidores”.
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