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Ferramenta na Internet guia "passo-a-passo" potenciais
investidores na zona industrial e logística de Sines

17:46 Terça feira, 11 de dezembro de 2012

Sines, 11 dez (Lusa) -- A Aicep Global Parques, que gere a Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), apresentou hoje

uma ferramenta na Internet que contém um guia "passo-a-passo" para os investidores que pretendam instalar uma

atividade no local.

A ferramenta conduz os utilizadores por sete etapas, nas quais são disponibilizados documentos, informação e alguns

contactos úteis.

O "Dossier do Investidor", ferramenta virtual disponível em português e em inglês, "adapta-se às diferentes fases dos

processos de localização", refere a Aicep Global Parques (AGP) em comunicado enviado à agência Lusa.
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