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AICEP Global Parques vai ajudar a desenvolver 
plataforma logística em Cabo Verde
por Mariana de Araújo Barbosa, em Cabo Verde, Publicado em 06 de Julho de 2010   

O AICEP Global Parques e a Cabo Verde Investimentos assinaram 

hoje um protocolo de cooperação, com o objectivo de desenvolver 

em Cabo Verde uma plataforma logística de promoção ao 

ordenamento do território e potenciais localizações industriais. O 
acordo foi anunciado hoje na Cidade da Praia, em Cabo Verde, no 

âmbito da visita de Estado do Presidente Cavaco Silva ao país. 

Cavaco Silva esteve reunido esta manhã com José Maria Neves, 
primeiro-ministro cabo-verdiano. O protocolo tem por objectivo “a 

prestação de serviços por parte do AICEP Global Parques, em 

resposta às necessidades específicas de Cabo Verde no âmbito do 

desenvolvimento de infra-estruturas de localização empresarial”, 
refere o comunicado. O acordo prevê ainda apoiar a criação e 

desenvolvimento de parques e a instalação de actividades 

industriais e logísticas. 

Este é mais um passo na relação estratégica entre Portugal e Cabo Verde, sublinhada e elogiada por 
Cavaco Silva no decorrer da visita ao país africano. A relação bilateral conta agora com este protocolo 

com o AICEP, que tem uma “experiência muito relevante no planeamento, promoção, 

comercialização, gestão e prestação de serviços em parques empresariais e de serviços”, acrescenta o 

comunicado. 
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