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Dossier do Investidor da Zils promove eficiência

Aicep Global Parques cria ferramenta de apoio aos investidores

A aicep Global Parques criou uma ferramenta de apoio aos investidores que apostaram, ou que
pretendam apostar, na ZILS – Zona Industrial e Logística de Sines.

Trata-se de uma plataforma online designada por Dossier do Investidor cujo objectivo é aumentar o valor e a
eficiência das relações comerciais com os potenciais clientes da ZILS. Na perspectiva da aicep Global Parques todas as
ferramentas que promovam a fluidez dos processos, que disponibilizem um fluxo dinâmico de informação entre todos
os agentes e reduzam o tempo de resposta às solicitações de potenciais clientes são importantes e merecem ser
encaradas como um investimento de relevo.
 
De acordo com Francisco Sá, Presidente do Conselho Executivo da aicep Global Parques «o Dossier do
Investidor apresenta-se como uma plataforma de agregação de conteúdos muito dirigida ao investidor. É uma
plataforma que resulta fundamentalmente da nossa experiência e onde através de uma organização temática dos
conteúdos se pretende facilitar o acesso dos clientes e de potenciais novos clientes a um conjunto de informações
especializadas sobre a Zona Industrial e Logística de Sines».
 
Disponível em português e inglês, o Dossier adapta-se às diferentes fases dos processos de localização. Na fase
inicial, para além da caraterização, disponibiliza uma ficha de levantamento de informação sobre um eventual projecto.
Depois de preenchida e remetida para a equipa de especialistas da aicep Global Parques, é proposta, ao potencial
investidor, a localização dentro da Zils que melhor se adapta aos requisitos do projecto.
 
Para as fases mais adiantadas do processo de localização, o dossier disponibiliza uma área reservada. Aqui os
potenciais investidores têm acesso a todas as características físicas dos lotes escolhidos e um simulador de custos,
onde pode simular diversas hipóteses tendo em conta impostos e taxas inerentes à localização.
 
Para uma caracterização mais completa, a plataforma permite o download de fascículos com informação mais detalhada
sobre o parque, disponibilizando inclusive um tutorial com todos os passos para se investir nesta zona industrial e
logística e uma área com Perguntas Frequentes.
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