Informação à Imprensa 11 de novembro de 2019

aicep Global Parques participa na II edição da iniciativa Semana Portas Abertas
As Empresas do Complexo Industrial de Sines abrem as suas portas, no contexto da iniciativa
Portas Abertas na ZILS, organizada pelo COMSINES – Conselho das Comunidades de Sines, a
toda a comunidade local, proporcionando a visita aos respetivos complexos industriais,e o
consequente conhecimento das atividades que aí se desenrolam
A aicep Global Parques, entidade gestora da ZILS apoia a iniciativa que este ano tem o tema:
Cumprir em Segurança, Garantir o Futuro. Nesta edição de "Portas Abertas", os participantes terão
a oportunidade de efetuar uma visita a todo o complexo da ZILS, incluindo a Refinaria da Petrogal,
a Indorama, a Air Liquide, o Porto de Sines, a EuroResinas, a Central Termoelétrica da EDP e a
Repsol. O objetivo é sensibilizar os participantes para os principais procedimentos de segurança
adotados no complexo de Sines e para as principais normas e comportamentos a seguir, no
sentido de garantir a segurança das pessoas e das instalações, salvaguardando o meio ambiente.
A visita à ZILS será no dia 30 de novembro. As inscrições são limitadas, e deverão ser efetuadas
para o mail de contacto de cada entidade, mais informações no site do COMSINES em
https://www.comsines.pt/portasabertas2019

Sobre a aicep Global Parques

A ZILS Global Parques – Zona Industrial e Logística de Sines SA, oferece uma localização com fácil e rápido acesso a vias
de comunicação nacionais e internacionais na proximidade ao Porto de Sines. A ZILS Global Parques dispõe de 2.375 ha
de áreas vocacionadas para atividades industriais, logísticas e de serviços, contando já com algumas das maiores
empresas em Portugal, como Galp, EDP, Repsol, Indorama, Air Liquide e Sonae Indústria.
A aicep Global Parques presta ainda serviços de localização industrial, logística e serviços on-line em Portugal:
www.portugalsiteselection.pt. O Portugal Site Selection é uma plataforma com base em sistemas de informação
geográfica que está disponível gratuitamente na web e identifica soluções de localização em Portugal em função dos
requisitos de determinado projeto.
aicep Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S. A. www.globalparques.pt
Diretor de Negócio – Gonçalo Eiras goncalo.eiras@globalparques.pt

Sobre o COMSINES
COMSINES (Conselho das Comunidades de Sines), é uma associação que compreende um painel permanente e
organizado, que privilegia o diálogo entre empresas e entidades representativas da comunidade de Sines, visando contribuir
ativamente para a promoção da responsabilidade social das empresas da região, preservando o desenvolvimento
sustentável e garantindo o bem–estar das comunidades locais.

