
  
 

23 de junho de 2017 

aicep Global Parques e Clover Venture Partners iniciam parceria. 
 
Mais atividade Logística na ZILS é o grande objetivo comercial 
 
No dia 23 junho, a aicep Global Parques e a Clover Venture Partners assinaram um 

acordo de parceria para o desenvolvimento da atividade logística na ZILS - Zona Industrial 

e logística de Sines.  

Aproveitando a experiência da empresa nesta área, a aicep Global Parques associar-se-á 

sempre que relevante, às atividades desta empresa, para a dinamização da Zona de 

Atividades Logísticas da ZILS. Esta parceria, que poderá ser realizada com outras 

empresas que atuem na mesma área, visa potenciar fortemente a ZILS como uma 

solução, com claras vantagens competitivas, no sector logístico. 

“A situação geográfica privilegiado, junto de um porto de águas profundas, a 

disponibilidade de lotes infraestruturados com todas as utilidades necessária, as boas 

acessibilidade e os recursos humanos qualificados da região fazem da ZILS um ativo 

singular merecedor de ampla divulgação para um reforço da sua posição ainda maior na 

economia portuguesa”, conforme referiu o CEO da aicep Global Parques Francisco 

Mendes Palma no momento da assinatura, acompanhado de Silvino Malho Rodrigues, 

administrador da aicep Global Parques, de Jorge Roque de Pinho d’Almeida e de Pedro 

Roque de Pinho d’Almeida , sócios gerentes da Clover Venture Partners. 

 
Legenda da foto: Jorge Roque de Pinho d’Almeida e de Pedro Roque de Pinho d’Almeida, sócios gerentes da Clover 
Venture Partners, Francisco Mendes Palma, CEO da aicep Global Parques Francisco Mendes Palma e Silvino Malho 
Rodrigues, administrador da aicep Global Parques 

 

 
 



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.  

 


