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Parceira Especialista em Localização Empresarial 

aicep Global Parques apresenta os seus produtos e serviços no “Portugal 

Tecnológico 2010” 

A aicep Global Parques, marca mais uma vez presença no certame “Portugal Tecnológico 
2010” num stand conjunto do grupo aicep Portugal Global – Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal. 

Na sua terceira edição, o “Portugal Tecnológico”, evento de entrada livre que decorrerá entre 22 e 26 de Setembro, 
na FIL, Parque das Nações e que reunirá cerca de uma centena de empresas e instituições que, com a utilização de 
novas tecnologias, estão a alterar o nosso dia-a-dia.
 
A aicep Global Parques aproveita esta valiosa oportunidade para pela primeira vez apresentar publicamente a sua 
reformulada página Web, com uma melhor organização de conteúdos e uma navegabilidade mais fácil. 
 
Com uma imagem mais atractiva e dinâmica, a nova página comunica, para além do perfil institucional da empresa, 
informação completa dos produtos e serviços prestados pela aicep Global Parques no cumprimento da sua missão 
estratégica de oferecer soluções globais de localização empresarial. Permite, também, o visionamento de todos os 
filmes e brochuras comunicacionais da empresa. 
 
No Portugal Tecnológico a aicep Global Parques mostrará também a sua solução avançada para a busca da melhor 
localização para empresas no território nacional.
 
No stand, os visitantes poderão testar o Global Find on-line. O produto apresentado já nas anteriores edições, tem 
vindo a ser alvo de melhorias contínuas como a disponibilização de uma “Password”, com poderes de edição, e que 
visa permitir às entidades gestoras de Áreas de Acolhimento Empresarial, o acesso e actualização da informação. 
Actualmente, com um simples acesso à internet, poderá em qualquer local, em qualquer momento, actualizar os 
dados do(s) Parques por si tutelados e seus respectivos lotes. Com esta nova funcionalidade a aicep Global Parques 
pretende garantir a qualidade da informação disponibilizada. O Sistema de Informação Geográfico (SIG) desenvolvido 
pela aicep Global Parques, incorpora actualmente, informação detalhada de 170 Parques Empresarias e 6721 lotes.
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