
  
 

28 de junho de 2017 

ZILS - Zona Industrial e Logística de Sines, e todo o complexo industrial e 

portuário de SINES despertam o interesse de responsáveis económicos dos 

EUA 

Sam Rizzo, Director para a Europa no Europe and Middle East Affairs Office of the U.S. 

Trade Representative (USTR),  Benjamin A. Rockwell, Economic Unit Chief da Embaixada 

dos Estados Unidos da América em Portugal), visitaram ontem a ZILS. 

Sam Rizzo é um dos responsáveis na coordenação da política comercial dos EUA no que 

diz respeito a barreiras comerciais e áreas de cooperação através do envolvimento com 

funcionários da Comissão Europeia e dos Estados Membros. 

O posicionamento e oferta da ZILS e de todo o complexo industrial e portuário de SINES 

têm vindo a despertar o interesse dos EUA como hub logístico para as suas exportações 

nomeadamente de energia, tendo as oportunidades e valências das infraestruturas da 

Sines impressionado, muito positivamente, os visitantes tendo-se delineado um plano de 

atividades para o desenvolvimento dos laços económicos.   

 



Da esquerda para a direita Benjamin A. Rockwell, Economic Unit Chief da Embaixada dos Estados Unidos da América em 

Portugal, Francisco Mendes Palma, CEO da aicep Global Parques e Sam Rizzo, Director para a Europa no Europe and 

Middle East Affairs Office of the U.S. Trade Representative (USTR). 

 

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.  

 


