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aicep Global Parques aposta na dinamização comercial 
 
Representantes da Autoeuropa visitaram a ZILS – Zona Industrial e Logística de 
Sines  
 

Sandra Augusto, Diretora da Área de Logistica e Dinora Guerreiro, responsável pela 

cadeia de fornecimentos e Transporte,  da Volksvagen Autoeuropa visitaram hoje a 

ZILS e o Porto de Sines. Em foco estiveram as oportunidades que as valências da 

Zona Industrial e Logistica e do Porto de Sines podem oferecer a esta empresa para 

aumento da sua competitvidade. A receber estiveram presentes o CEO da aicep 

Global Parques, Francisco Mendes Palma, o Presidente e um Administrador da 

Administração do Porto de Sines, respectivamente  José Luís Cacho e Duarte Lynce 

de Faria, o Presidente da Comunidade Portuária de Sines, Jorge D'Almeida e 

responsáveis da MSC Portugal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sobre a aicep Global Parques 

A aicep Global Parques, empresa que integra o universo aicep Portugal Global (Agência para o Investimento e Comércio 

Externo de Portugal), é a parceira nacional de referência no apoio a estratégias de localização empresarial. 

A aicep Global Parques presta serviços de localização industrial e logística em Portugal Continental através dos serviços – 

Global Find e Global Force  

O Global Find, uma plataforma com base em sistemas de informação geográfica está disponível gratuitamente na web e 

identifica soluções de localização em Portugal continental em função dos requisitos de determinado projeto. Os serviços 

Global Force englobam 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. 

A aicep Global Parques tem também 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. Recorde-se que a ZILS Global Parques é um dos três parques 
industriais sob gestão da aicep Global Parques, entidade que integra o universo aicep Portugal Global (Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Portugal). 

A ZILS Global Parques - Zona Industrial e Logística de Sines oferece uma localização com clara vocação atlântica 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 2000 ha de áreas vocacionadas para atividades industriais, logísticas e de serviços, contando 
já com algumas das maiores empresas nacionais, como a Galp, a EDP, a Sonae Indústria ou o Grupo Cimpor.  

 

Para mais informações contacte: 

Joana Neto 
joana.neto@globalparques.pt 
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