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BlueBiz Parque 
Empresarial em Setúbal 
acolhe unidade do Grupo 
Vendap 

O BlueBiz - Parque Empresarial 
da Península de Setúbal vai 
acolher em breve uma Unidade 
de Recuperação de 
Equipamentos (URE) do Grupo Vendap, líder 
incontestado no Mercado de Aluguer de 
Equipamentos em Portugal. 

 
O BlueBiz, gerido pela aicep Global Parques, viu a 
localização privilegiada e as suas excelentes 
condições infra-estruturais merecerem a escolha do 
Grupo Vendap para a instalação da URE, cujo 
objectivo será efectuar as grandes reparações das 
diversas máquinas, nomeadamente gruas, 
compressores e geradores, que constituem a frota 
de aluguer do Grupo.  
 
A criação desta unidade de recuperação de 
equipamentos está em linha com a estratégia 
seguida pelas grandes empresas de aluguer de 
plataformas elevatórias que actuam nos EUA e em 
vários países europeus, pretendendo-se que venha 
a melhorar a operacionalidade e a prolongar a vida 
útil das máquinas, através de uma intervenção 
profunda, que vai desde a substituição de órgãos 
até à pintura total das mesmas. 
 
Com uma área coberta de 2.600 m2 e uma área 
descoberta de 3.500 m2, a nova unidade, que 
estará equipada com duas cabines de pintura com 
8 m de altura e 12 m de comprimento, permitirá 
recondicionar cerca de 150 máquinas por ano.  
 
Neste espaço irão também funcionar as Delegação 
Margem Sul da Levap Rent e da Sanap Ambiente, 
outras duas empresas do universo Vendap. 
 
Localização privilegiada  
 
Recorde-se que o Parque BlueBiz fica situado no 
Vale da Rosa, uma localização privilegiada na 
Península de Setúbal, ocupando uma área de 56 ha 
totalmente infra-estruturada, com uma área 
comercializável de cerca de 23 ha repartidos por 
8,5 ha de área coberta e 14,5 ha de área 
descoberta. O BlueBiz é o Parque Empresarial da 
Península de Setúbal que resulta das instalações da 
antiga fábrica da Renault e que é agora devolvido à 
região de Setúbal com uma forte estratégia para o 
seu desenvolvimento como local de excelência para 
a localização Industrial, Logística e de Serviços. 
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Desde que teve início esta estratégia de 
desenvolvimento, o BlueBiz tem vindo a registar 
uma ocupação gradual iniciada com a CAT, 
posteriormente com a Lauak e agora com o Grupo 
Vendap. 
 
O BlueBiz oferece instalações especializadas e à 
medida, colocando ao dispor das empresas 
industriais as infra-estruturas básicas de 
saneamento, electricidade, comunicações, água e 
prevenção de incêndios. Proporciona, ainda, infra-
estruturas de apoio como salas para conferências, 
formação e eventos empresariais no seu Centro de 
Negócios. 
 
Segundo Francisco Sá, Presidente da 
Comissão Executiva da aicep Global Parques, 
“é com natural satisfação que vemos chegar mais 
uma unidade empresarial a um dos nossos parques 
industriais, o que representa o reconhecimento das 
excelentes condições de acolhimento oferecidas”. 
 
 
 
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. Assente na 
missão de 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. 
 
 
Sobre o Grupo Vendap 
O Grupo Vendap é líder incontestado no Mercado 
de Aluguer de Equipamentos em Portugal através 
das suas empresas Vendap Loc, Montgru, Levap 
Rent, Acesso 4, Sanap Ambiente, Levap Ambiente e 
Euromodulo. O Grupo ainda está presente em 
Espanha através da Vendap Internacional, com as 
empresas Tuy e Sanap Ambiente, e em Angola, 
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através da Vendap EF. [30-03-2009 14:25:50] [icep] 
[Edição AICEP] [4146 caracteres] [ aicep Portugal Global ]  
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