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Aicep apresenta Global Find 

Global Find é nova ferramenta Web que permite aos investidores escolher a localização ideal 
da sua nova unidade industrial. 

Abílio Ferreira (www.expresso.pt) 
18:23 Quinta feira, 11 de Novembro de 2010 

1 comentário Partilhe            

Investidores e empresários podem aceder a uma  ferramenta da nova geração na escolha da localização ideal da 
sua empresa ou unidade fabril. O Global Find é um serviço Web que recorre a avaliações multicritério definidos pelo 
investidor para indicar  a localização correta.

A iniciativa  Global Find parte da Aicep Global Parques,  sociedade do universo Aicep Portugal, e foi hoje apresentada e 
Ponte de Lima, numa sessão que contou com 10 presidentes de Câmara do Alto Minho. A colaboração das autarquias no 
novo serviço Web é essencial para que os dados do programa estejam sempre atualizados. 
O Global Find conta com informação relevante sobre  172 parques empresariais existentes no Continente, num total de 
7000 lotes inseridos. A ferramenta Web assenta numa plataforma de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) capaz de 
identificar soluções de localização empresarial,  seja de parques industriais com lotes disponíveis como  zonas não infra-
estruturadas destinadas a uso industrial.

Para reunir e tratar o volume de informação estratégica o Aicep Global Parques procedeu a um levantamento 
exaustivo dos lotes existentes em parques industriais e logísticos ou em zonas com capacidade de acolher unidades 
empresariais. Em paralelo, efectuou um estudo das características e condições de cada uma dessa zonas.

Palavras-chave
  Global Find  Aicep  Parques  Empresas  Localização   Web  SIG 

Partilhar no Facebook  Gosto Faça login pelo Facebook e comente este artigo!  
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O AICEP TEM ALGUMA UTILIDADE?  

tocaafalar (seguir utilizador), 2 pontos , 1:18 | Sexta feira, 12

Para além de gastar dinheiro ao Erário Público..o que faz mais o AICEP? Por exemplo, este trabalho, qualquer 
bom designer de sites faria isto por meia dúzia de cêntimos
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