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COMUNICADO 

Secretário de Estado da Internacionalização visitou a ZILS e o BlueBiz  

O Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, visitou no dia 3 de outubro a ZILS - 

Zona Industrial e Logística de Sines e o BlueBiz - Parque Empresarial da Península de Setúbal.  

Na ZILS, o Secretário de Estado participou na cerimónia de assinatura do contrato para a instalação da 

estação de entrada na Europa do cabo submarino de comunicações, e reuniu, para além da aicep Global 

Parques, com representantes do Município, da APS - Administração do Porto de Sines, da Comunidade 

Portuária de Sines, e da ETLA - Escola Tecnológica do Litoral Alentejano. 

No BlueBiz, em Setúbal houve a oportunidade de visitar as obras de instalação de novos projetos que 

escolheram o Parque para a expansão da sua atividade. 

 

 

 

 

Sobre a aicep Global Parques 

A aicep Global Parques é a parceira nacional de referência no apoio a estratégias de localização empresarial. 
A aicep Global Parques 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 atlântica e 
com fácil e rápido acesso a vias de comunicação nacionais e internacionais devido à proximidade ao Porto de Sines. 
A ZILS Global Parques dispõe de 2375 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 Repsol, a Sonae Indústria e o 
Grupo Cimpor. 
 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. 


