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A aicep Global Parques e Madeira Parques Empresariais assinam protocolo de 
colaboração  
 
A aicep Global Parques assinou um protocolo de colaboração com a Madeira Parques 
Empresariais na cerimónia que decorreu hoje, dia 5 de abril, no Palácio do Governo Regional 
no Funchal. 
O ato contou com a presença do Senhor Secretário de Estado da Internacionalização Eurico 
Brilhante Dias e do Vice-Presidente do Governo Regional Pedro Bettencourt Calado. 
O protocolo assinado pelo CEO e pelo Administrador da aicep Global Parques, respetivamente 
Francisco Mendes Palma e Silvino Malho Rodrigues e pelo Presidente e pela Vice Presidente do 
Conselho de Administração da Madeira Parques Empresariais, Ricardo Morna Jardim e Teresa 
Figueira Neves, enquadra a colaboração das duas entidades para a total representatividade da 
Região Autónoma da Madeira na plataforma Global Find e para a promoção da utilização da 
mesma como instrumento de promoção da região como destino de investimento. 
Durante o seu discurso Pedro Bettencourt Calado evidenciou a importância das áreas 
estratégicas de desenvolvimento industrial e da importância do Global Find neste trabalho. 
No encerramento da sessão Eurico Brilhante Dias destacou a necessidade de colocar o 
território nacional no radar dos investidores de forma a ter sucesso na captação de 
investimento, fundamental para o crescimento e criação de emprego, sendo o Global Find um 
instrumento valioso nesta promoção. 
 
 

 

 

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 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.  

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 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 Sonae Indústria ou o Grupo Cimpor.  

O BlueBiz - Parque Empresarial da Península de Setúbal localiza-se na Península de Setúbal. O Parque tem-se vindo a 
afirmar como inovador e atrativo para diversos sectores de atividade como por exemplo o aeronáutico, o automóvel e o 
agroindustrial. Depois do fecho da fábrica da Renault em 1996 e de um período de espera, sem sucesso, por um 



                                                                                                                         

                                                                    
fabricante automóvel que ocupasse o espaço, o BlueBiz é agora um Parque Empresarial renovado com empresas 
inovadoras e modernas. 

As acessibilidades são sem dúvida uma mais-valia. Situado na Península de Setúbal, muito próximo da região de Lisboa, 
junto ao Porto de Setúbal e com acesso direto à rede de autoestradas, a 300m de um terminal de carga ferroviário e a 
46km do aeroporto. 

 


