INFORMAÇÃO À IMPRENSA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2018

Internacionalização e Captação de Investimento
Promoção e Qualificação de Localizações Empresariais

Portugal Site Selection - O motor de busca para Investir em Portugal
A capacitação dos municípios na atração de investimento é o mote da sessão de formação que decorre
amanhã a 15 de novembro em Valongo, no Fórum Cultural de Ermesinde, com o Secretário de Estado
da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, o Presidente da ANMP, Manuel Machado, o Presidente
da AICEP, Luís Castro Henriques, o CEO da aicep Global Parques, Filipe Costa e o Presidente da Câmara
de Valongo, José Manuel Ribeiro.
É a primeira de um total de cinco sessões de formação destinadas às autarquias, em operacionalização
do protocolo de colaboração assinado entre a ”ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses”,
a “AICEP – Agência para o Investimento e Comércio de Portugal, EPE” e a “aicep Global Parques – Gestão
de Áreas Empresariais e Serviços, SA”, para implementar o Programa Internacionalizar (ver RCM
189/2017), nomeadamente no Eixo B – Qualificação de Recursos Humanos e do Território e
Promoção e Qualificação de Localizações Empresariais (B3, B4, B5).
A AICEP apresenta-se como parceiro estratégico no apoio à internacionalização das empresas
portuguesas das suas exportações e acesso a mercados externos, bem como na captação de
investimento direto estrangeiro (IDE) produtivo.
Já a aicep Global Parques lança a plataforma online Portugal Site Selection, através da qual cada
município, e Portugal no seu conjunto, oferecem ao investidor a solução concreta mais competitiva
internacionalmente para a fixação do seu projeto no nosso território nacional. Com o carácter de
ação de formação, é apresentada a ferramenta web; o alargamento da sua cobertura dos sectores
da indústria e logística para incluir também os serviços; os procedimentos de inscrição,
carregamento e atualização dos dados da oferta de localizações empresariais nacionais.
O CEO da aicep Global Parques, Filipe Costa anuncia “a ferramenta online ‘Portugal Site Selection’ é uma
base de dados que permite ao país oferecer a localização empresarial mais competitiva disponível para
cada projeto de investimento. O objetivo é que Portugal ganhe ainda mais investimentos internacionais”.

PARA O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INTERNACIONALIZAÇÃO,
EURICO BRILHANTE DIAS, “A CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTO DIRETO
ESTRANGEIRO É NEGÓCIO MUITO COMPETITIVO”
O
disponível em http://www.portugalsiteselection.pt é um serviço público e gratuito de
apoio ao investidor, disponível em português e inglês que permite:
➢ Selecionar, de forma fácil e eficaz, o espaço em Portugal que melhor se adapta ao negócio do investidor,
através de análises multicritério aos requisitos do projeto de investimento;
➢ Conhecer as áreas disponíveis navegando no mapa e pesquisando por área geográfica;
➢ Identificar as soluções que melhor se adaptam ao projeto de investimento, como dimensão, tipologia de
espaço ou proximidade a infraestruturas relevantes, entre outros;
➢ O download de relatórios de Município, de Lote, de Parque Empresarial, de Parque de Ciência &
Tecnologia, de Centro de Escritórios e outros office space, incubadoras e aceleradoras de empresas com
informação técnica e urbanística dos locais, bem como os dados socioeconómicos da região;
➢ O contacto para serviços de assistência à consulta é helpdesk@portugalsiteselection.pt

O

disponibiliza ainda serviços de consultadoria especializada, destacando-se:
➢ Na oferta - apoio à promoção e qualificação dos parques empresariais, em coordenação com as
entidades municipais e regionais, para a capacitação da oferta nacional.
➢ Na procura - levantamento dos requisitos do cliente, seleção das melhores localizações, análise
comparativa de soluções e consultadoria nos processos de licenciamento;
➢ O contacto para serviços de apoio à qualificação e à instalação é consulting@portugalsiteselection.pt

www.portugalsiteselection.pt
Para mais informação:
joana.neto@globalparques.pt
www.globalparques.pt

