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INFORMAÇÃO À IMPRENSA 

aicep Global Parques e Município de Setúbal cooperam para aumento da 

competitividade da região 

O Município de Setúbal e a aicep Global Parques assinaram um Acordo de Colaboração que visa 

a cooperação no âmbito da qualificação da oferta das localizações para novos investimentos 

sustentáveis na região sejam eles de raiz industrial ou de serviços. Para o mesmo fim 

desenvolverão atividades que visem a qualificação de recursos humanos que vão de encontro 

às necessidades da região. O aumento da competitividade da região é o foco essencial do acordo 

nomeadamente nos sectores considerados mais relevantes para a região. 

No dia 22 de maio, Maria das Dores Meira, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal e 

Francisco Mendes Palma, CEO da aicep Global Parques assinaram o acordo no Centro De 

Negócios do BlueBiz. 

 

 

 

 

Maria das Dores Meira, Presidente da 

Câmara Municipal de Setúbal e Francisco 

Mendes Palma, CEO da aicep Global 

Parques assinam o Acordo  

Da esquerda para a direita, Luís Dâmaso, 

Diretor do BlueBiz, Silvino Malho 

Rodrigues, Administrador da aicep Global 

Parques, Maria das Dores Meira, 

Presidente da Câmara Municipal de 

Setúbal e Francisco Mendes Palma, CEO 

da aicep Global Parques. 
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Sobre a aicep Global Parques 

A aicep Global Parques é especialista em gestão de parques e em localização empresarial. O seu focus é garantir 

condições de captação e acompanhamento na instalação de projetos de investimento nacional e estrangeiro. 

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. 


