Portugal Site Selection vence o melhor projeto de Desenvolvimento do Ambiente
Empresarial
1º prémio dos European Enterprise Promotion Awards 2020 foi atribuído ontem, dia 26

O júri nacional do concurso European Enterprise Promotion Awards 2020 - EEPA 2020, distinguiu
ontem o Portugal Site Selection com o 1º Prémio na categoria Desenvolvimento do Ambiente
Empresarial.
Os prestigiosos prémios EEPA 2020 são uma iniciativa da Comissão Europeia que tem como
objetivo recompensar, a nível europeu, iniciativas inovadoras de organismos públicos e
parcerias público-privadas que apoiam o empreendedorismo e as pequenas e médias empresas.
Foi com muita satisfação que a aicep Global Parques acolheu mais este reconhecimento do seu
esforço de promoção de Portugal como destino de investimento, ao tornar célere e eficiente a
procura da área de localização disponível que responde aos requisitos de um determinado
projeto. O Portugal site Selection promove igualmente a gestão e qualificação do território
promovendo sinergias entre empresas, a melhoria da qualificação da oferta e o eficiente
investimento publico.
A aicep Global Parque tem investido continuamente no Portugal Site Selection que é já a
ferramenta de referência a nível nacional no apoio às empresas que procuram um local de
instalação adequado às características do seu negócio. O trabalho conjunto com stakeholders
como a ANMP, CCDRs, CIMs , Municípios e todos os detentores de informação tem sido
fundamental neste caminho.

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 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 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

