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Inovador serviço Web para apoio à localização empresarial  

Global Find apresentado no Alto Minho  

Trata-se de um inovador serviço Web 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 aicep Global Parques, empresa que integra o universo aicep Portugal Global (Agência para o Investimento e 

Comércio Externo de Portugal), realizou dia 11 de Novembro, uma sessão de apresentação do seu inovador produto 

Global Find à CIM Alto Minho, nos Serviços Técnicos de Ponte de Lima, com a presença dos dez presidentes de 

Câmara da região. 

  

A Administradora Executiva da aicep Global Parques, Sandra Ayres, apelou à colaboração dos Presidentes das 

Câmaras Municipais da região para que, em parceria com a aicep Global Parques, se possa ter permanentemente 

actualizadatoda a informação que faz do Global Find um instrumento valioso do apoio à localização empresarial. 

  
O Global Find, um inovador serviço em ambiente Web que responde à necessidade de identificar e seleccionar 

soluções de localização empresarial, tem já disponível a informação relevante sobre 172 parques empresariais 

existentes em Portugal continental, cobrindo assim 89,9% do território das regiões NUTS III (Unidades Territoriais 

para Fins Estatísticos) num total de cerca de 7000 lotes inseridos.  

  

Desenvolvido pela aicep Global Parques, entidade que integra o universo aicep Portugal Global (Agência para o 

Investimento e Comércio Externo de Portugal), o Global Find é uma ferramenta em ambiente Web que assenta numa 

plataforma de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) capaz de identificar soluções de localização empresarial (quer 

se tratem de parques industriais com lotes disponíveis ou zonas não infra-estruturadas destinadas a uso industrial) 

com base em critérios reconhecidos e definidos pelo potencial investidor. 

  

De realçar que o Global Find leva em consideração os principais critérios de escolha de localização dos Investidores.  

  

Para reunir e tratar todos este volume de informação estratégica foi efectuado um profundo levantamento dos lotes 

existentes em parques industriais e logísticos ou em zonas PDM (Plano Director Municipal) para a instalação da 

actividade empresarial, tendo sido concretizado, em paralelo, um estudo rigoroso 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, nacional ou internacional, especialmente 

das áreas industrial ou logística. 

  

Sublinhe-se que este inovador serviço Web tem vindo a ser apresentado publicamente, de Norte a Sul o País, em 

sessões que contam com o apoio das múltiplas entidades, públicas e privadas, que participaram activamente na 

recolha e cedência de informação relevante e enriquecedora da base de dados do Global Find sobre cada região.  

  

Refira-se que o Global Find foi distinguido, em 2009, logo no seu primeiro ano de existência, com o Prémio Projecto 

SIG, um galardão atribuído pela ESRI Portugal ao projecto que, em cada ano, demonstre, pela sua inovação e visão, o 

poder da tecnologia SIG na definição de novos rumos para o sucesso. 
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