
 

 

   

   

Dinâmica leiriense é solução para a crise  
Durante a apresentação do 'Global Find', uma ferramenta disponível na internet para busca de parques 
industriais, Pedro Neto, director executivo da Nerlei - Associação Empresarial da Região de Leiria confessou 
estar "optimista" com a a proactividade da região face à crise. 
"Cabe-nos ser actores da reacção face a uma situação económica negativa, que é global", disse aquele 
responsável, acrescentando que a associação "tem conhecimento de empresas que desistiram dos 
processos de 'lay-off'" por terem procurado soluções. 
Pedro Neto caracterizou o tecido empresarial do distrito de Leiria como tendo "várias defesas", fruto de uma 
"diversidade sectorial". 
"As regiões caracterizam-se por ter um ou dois sectores. Leiria tem vários: cerâmica, cristalaria, vidro, têxtil, 
entre outros, que ajudam a criar defesas", afirmou.  
 
Plataforma ajuda a  
potenciar investimentos 
Sob o lema ‘O seu investimento no local certo’, o 'Global Find' é, na prática, um motor de busca que 
identifica parques e zonas industriais, em Portugal continental.  
A ferramenta, desenvolvida aicep Global Parques, permite uma busca de soluções, mais ou menos 
criteriosas, para potenciais investidores dentro e/ou fora de Portugal.  
"No final de 2007, identificámos uma grande necessidade de identificar as áreas industriais, que sabíamos 
estar muito dispersas", disse Isabel Cardoso, directora de marketing da aicep Global Parques.  
Fruto do trabalho de uma equipa técnica que conta com a cooperação de vários parceiros nacionais e 
regionais, o 'Global Find' constitui-se como uma "resposta rápida" para as necessidades dos investidores.  
Os objectivos subjacentes ao projecto passam por fazer um "reordenamento do território, promover o País a 
nível mundial como local de investimento e tornar mais eficiente o investimento público".  
Intuitivo e de fácil manejo, o 'Global Find' permite aceder a um mapa com diversas informações detalhadas 
sobre cada região, parque industrial, lotes, bem como informações sobre os pontos de interesse 
geograficamente próximos, como linhas-férreas, aeroportos, portos ou redes eléctricas.  
Presentemente, o distrito de Leiria tem, inseridos na aplicação, 189 lotes, dos quais 97 estão disponíveis.  
Estão, igualmente inseridos, sete parques empresariais, de apenas quatro dos 16 concelhos. Uma situação 
que a aicep Global Parques pretende reverter com a cooperação das autarquias.  
De forma a atrair investidores externos, o portal está disponível em português, espanhol e inglês, estando 
em perspectiva a tradução em mandarim, dado o número de procuras vindas da Ásia.  
Pedro Neto mostrou-se entusiasmado com as potencialidades do ‘Global Find’.  
“Este tipo de iniciativas, se bem utilizadas, tornam as regiões mais atractivas a investimentos e mais 
competitivas em termos de mercado externo”, sentenciou.    
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