
quarta-feira 
1 de Abril de 2009 

Sessão para potenciais investidores - 31 de 
Março 

aicep Global Parques 
apresenta Projecto Global 
Find em Évora 

A aicep Global Parques pretende 
dar a conhecer, na próxima 
terça-feira, as enormes 
potencialidades do seu Projecto 
Global Find a empresários e entidades da 
região do Alentejo 

 
A aicep Global Parques, empresa do universo 
aicep Portugal Global – Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Portugal, 
apresenta amanhã, dia 31 de Março, às 15h00, 
em Évora, o seu projecto Global Find – um 
inovador serviço desenvolvido com o objectivo de, 
através de análises multi-critério, permitir aos 
investidores e empresários a escolha da mais 
correcta localização em Portugal para a instalação 
de futuras unidades empresariais, nacionais ou 
internacionais, especialmente das áreas industrial 
ou logística.  
 
A sessão de divulgação deste projecto, promovida 
em parceria com a Agência de Desenvolvimento 
Regional do Alentejo (ADRAL), decorrerá nas 
instalações da CCDR-Alentejo, sendo aguardada a 
presença de representantes das principais 
empresas da região como potencias investidores 
interessados, bem como das múltiplas entidades 
públicas e privadas do Alentejo que participaram na 
recolha e cedência de informação relevante para 
enriquecimento da base de dados do Global Find 
sobre a região.  
 
Refira-se que, na base do desenvolvimento da 
ferramenta Web Global Find está um aturado 
levantamento, realizado a nível nacional, dos lotes 
disponíveis em parques industriais e logísticos ou 
em zonas PDM (Plano Director Municipal) para a 
instalação da actividade empresarial, bem como um 
estudo aprofundado das características e das 
condições facultadas por esses lotes em termos da 
qualidade das infra-estruturas de base e de apoio, 
acessibilidades, envolvente demográfica, 
morfologia do terreno ou urbanismo dominante, 
permitindo assim aos investidores a adopção de 
opções bem fundamentadas para a localização ideal 
de cada unidade empresarial.  
 
Desenvolvido sobre uma plataforma de Sistemas de 
Informação Geográfica, o Global Find permite ao 
utilizador, através do site www.globalparques.pt, 
efectuar pesquisas livres num mapa ou identificar 
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alternativas de localização através de diversos 
critérios pré-definidos, contribuindo para o bom 
desempenho das organizações que utilizam a 
inteligência geográfica na análise da realidade 
envolvente e como um dos suportes das suas 
opções estratégicas.  
 
 
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. [30-03-2009 16:51:17] [icep] [Edição 
AICEP] [3338 caracteres] [ aicep Portugal Global ]  
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