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REPSOL POLÍMEROS RECEBE 1ºPRÉMIO EXCELENCIA DA CASA DE ESPANHA
2019
No passado dia 11 de julho foram entregues os 11ºs Prémios Excelência da Casa de Espanha 2019
que premeiam as Empresas Portuguesas de Capital Espanhol. A atribuição do prémio constitui um
reconhecimento às empresas que contribuíram para a geração de riqueza e criação de emprego
tendo em conta dados objetivos económico-financeiros.
À Repsol Polímeros SA, instalada na ZILS - Zona Industrial e Logística de Sines foi atribuído o
primeiro prémio na categoria de Grande Empresa. A receber o prémio, entregue por S.Exa. o
Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, esteve Arsénio Salvador
responsável pela Unidade da Empresa em Sines.
.

Sobre a aicep Global Parques
A aicep Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S. A., tem sob gestão direta três soluções de
localização empresarial distintas que conseguem acolher projetos de todos os tipos e dimensões: a ZILS Global Parques
em Sines, o BlueBiz Global Parques em Setúbal e o Albiz Global Parques em Albarraque, concelho de Sintra.
A ZILS Global Parques – Zona Industrial e Logística de Sines oferece uma localização com clara vocação intercontinental e
com fácil e rápido acesso a vias de comunicação nacionais e internacionais devido à proximidade ao Porto Marítimo de
Sines. A ZILS Global Parques dispõe de 2.375ha de áreas vocacionadas para atividades industriais, logísticas e de
serviços, contando já com grandes empresas como GALP, Repsol, Indorama, Air Liquide, Sonae e EDP.
O BlueBiz – Parque Empresarial da Península de Setúbal tem vindo a afirmar-se como inovador e atrativo para diversos
sectores de atividade, com destaque o aeronáutico, o automóvel e o agroindustrial. As acessibilidades são sem dúvida uma
mais-valia: está situado na Península de Setúbal, na Área Metropolitana de de Lisboa, junto ao Porto Marítimo de Setúbal,
com acesso direto à rede de autoestradas, a 300m de um terminal de carga ferroviário e a 46km do Aeroporto de Lisboa.
A aicep Global Parques presta ainda serviços de seleção de localização industrial ou logística em Portugal através do
serviço Portugal Site Selection www.portugalsiteselection.pt, uma plataforma baseada em sistemas de informação
geográfica e disponível gratuitamente na web. A plataforma identifica as melhores opções de localização em Portugal em
função dos requisitos do projeto apresentado. O serviço engloba o procurement de localizações pela equipa de
especialistas da aicep Global Parques, com a elaboração de pormenorizados relatórios, o auxílio ao processo de instalação
empresarial e o apoio à gestão e promoção de parques empresariais que não estão sob administração direta.

