11 de janeiro de 2019
Na Casa da América Latina – Lisboa
Internacionalização e Captação de Investimento
são apresentadas amanhã em sessão de Informação aos Municípios
A capacitação dos Municípios para a atração de investimento é o mote da segunda sessão de
informação que decorre amanhã, dia 11, a partir das 15 horas, na Casa da América Latina, em Lisboa,
com a presença do Secretário de Estado da Internacionalização Eurico Brilhante Dias, o Presidente da
Associação Nacional de Municípios Portugueses Manuel Machado, o Presidente da AICEP Luís Castro
Henriques e a Administradora Executiva da aicep Global Parques Isabel Caldeira Cardoso.
Esta sessão é a segunda de cinco sessões de informação destinadas às Autarquias, que decorrem do
protocolo de colaboração assinado entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a
Agência para o Investimento e Comércio de Portugal, EPE (AICEP) e a aicep Global Parques – Gestão de
Áreas Empresariais e Serviços, SA, e visam a implementação do Programa Internacionalizar,
nomeadamente o Eixo B – Qualificação de Recursos Humanos e do Território e Promoção e
Qualificação de Localizações Empresariais (B3, B4, B5).
Conforme citado pelo Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques “A AICEP tem na sua missão captar
mais e melhor investimento para o País e fomentar a internacionalização das empresas, mas, sem
dúvida, este tem de ser um esforço coletivo, Municípios incluídos. É por isso que esta parceria entre a
AICEP, a aicep Global Parques e a ANMP é tão importante.” A AICEP apresenta-se como parceiro
estratégico no apoio à internacionalização das empresas portuguesas, nas suas exportações e no
acesso a mercados externos, bem como na captação de investimento direto estrangeiro (IDE)
produtivo. A aicep Global Parques, reforça a utilidade do seu serviço de localização empresarial - a
plataforma on-line 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. A este propósito refere a Administradora
Executiva da aicep Global Parques Isabel Caldeira Cardoso, “a ferramenta online ‘Portugal Site
Selection’ é uma base de dados inteligente que permite ao país oferecer a localização empresarial mais
competitiva disponível, à medida de cada projeto de investimento. O objetivo é que Portugal ganhe
ainda mais investimentos internacionais”.
O Portugal Site Selection está disponível em http://www.portugalsiteselection.pt, é um serviço
público 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. 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; e na procura - levantamento
dos requisitos do cliente, seleção das melhores localizações, análise comparativa de soluções e
consultadoria nos processos de licenciamento.

