
 

 
 
 
 
 

 
 

European Enterprise Awards 2008 
 

aicep Global Parques participa  
com Global Find na categoria «Promoção 

de Iniciativa Empresarial»  
 
 
Lisboa, 11 de Fevereiro de 2009 – A aicep Global Parques participou nos European 
Enterprise Awards, na categoria «Promoção de Iniciativa Empresarial» com o seu 
produto Global Find, serviço de localização empresarial lançado em Outubro do ano 
passado. 
 
Os European Enterprise Awards constituem uma iniciativa da Comissão Europeia a 
que o IAPMEI se associou com o objectivo de potenciar a divulgação de actividades 
reconhecidas como boas práticas no âmbito da promoção da iniciativa empresarial na 
Europa. 
 
Na sua candidatura, a aicep Global Parques evidenciou a características do Global 
Find que surgiu com a consciência de que a informação existente estava dispersa e 
não focada em localização empresarial. Desenvolveu-se desta forma uma ferramenta 
que auxilia a tarefa de escolha da melhor localização que se adapte a um 
determinado projecto. 
Foi desta forma realçado o levantamento exaustivo de todas as localizações. Este 
trabalho obrigou a criar formas e mecanismos de reunir a informação do todo nacional, 
promovendo assim as localizações industriais e logísticas de todo o país; sejam elas 
regiões menos desenvolvidas, mais interiores mas onde a criação de postos de 
trabalho é extremamente importante; sejam zonas que por determinado tipo de 
condicionalismos estejam mais vocacionadas a determinados tipos de projectos. 
Todas poderão ser avaliadas tendo em conta as suas características intrínsecas 
promovendo assim uma maior equidade. 

O objectivo principal é a promoção e divulgação de Portugal como local de 
investimento tanto nacional como estrangeiro, promovendo o desenvolvimento 
económico e social de todas as regiões. Visa desenvolver a dinâmica da actividade de 
apoio à instalação empresarial em Portugal (actividade industrial e logística), 
ampliando-a com uma oferta estruturada a nível nacional. 

 
O Global Find destina-se a ser utilizado nomeadamente por agências de promoção de 
investimento externo, câmaras municipais, bancos de investimento, escritórios de 
advogados que apoiem a iniciativa empresarial, bem como pelos gabinetes de 
consultadoria e câmaras de comércio e indústria. 
 
 
 
 



 
 
Sobre a aicep Global Parques 
 
A aicep Global Parques que integra o universo aicep Portugal Global (Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Portugal) é a agência nacional de referência no 
apoio a estratégias de localização empresarial. Assente na missão em oferecer 
soluções globais de localização empresarial, a aicep Global Parques apresenta três 
soluções de localização empresarial de excelência no país. A Zils Global Parques - 
Zona Industrial e Logística de Sines, em Sines, o BlueBiz Global Parques - Parque 
Empresarial da Península de Setúbal, em Setúbal e o Albiz Global Parques - Parque 
Empresarial de Albarraque, em Albarraque, concelho de Sintra. 
 
 
 
 
 
A aicep Global Parques oferece ainda um serviço completo para responder à 
necessidade de identificar soluções de localização empresarial no todo nacional, aos 
seus potenciais clientes, recorrendo a avaliação e gestão dos espaços disponíveis, ao 
apoio à instalação empresarial, na gestão de projectos e na avaliação económica e 
financeira, através da elaboração de Masterplans, Business Plans, Market Research, 
Benchmarking nacional e internacional. 
 

 
         
 
Para mais informações contactar: 
Lift Consulting 
João Damasceno / José Vasconcelos 
Tel: 93 484 74 91/ 93 482 74 85 
E-mail: Joao.damasceno@lift.com.pt  
  Jose.vasconcelos@lift.com.pt  
www.globalparques.pt  
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