
  
 

Informação à Imprensa – 15 de julho de 2019 

 

Visita do Embaixador da Coreia do Sul ao complexo industrial e portuário 
de Sines 
 
O Senhor Embaixador da República da Coreia (Coreia do Sul), Song Oh, e o Ministro Conselheiro, 

Keunseok Jeon, visitaram o complexo industrial e portuário de Sines no passado dia 11 de julho. 

O Senhor Embaixador Song Oh foi recebido no Centro de Negócios da ZILS – Zona Industrial e 

Logística de Sines, onde se realizou a apresentação do complexo portuário-industrial de Oil & Gas 

de Sines, pela aicep Global Parques - Gestão de Áreas Empresariais e Serviços S. A., entidade 

gestora da ZILS. Visitou depois a principal empresa instalada na ZILS, a Refinaria de Sines, da 

GALP. 

Seguiu-se uma visita ao Porto de Sines, com destaque para o TGN – Terminal de Gás Natural e a 

sua entidade gestora, a REN Atlântico. 

A receber o Senhor Embaixador estiveram presentes Filipe Costa, CEO da aicep Global Parques, 

José Luís Cacho, Presidente da Administração dos Portos de Sines e Algarve, Vitor Baptista, 

Diretor de Relações Institucionais da REN, e Miguel Borralho, Diretor da Zona Industrial e Logística 

de Sines. 

 
Sobre a aicep Global Parques 
A aicep Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S. A., tem sob gestão direta três soluções de 
localização empresarial distintas que conseguem acolher projetos de todos os tipos e dimensões: a ZILS Global Parques 
em Sines, o BlueBiz Global Parques em Setúbal e o Albiz Global Parques em Albarraque, concelho de Sintra. 
A ZILS Global Parques – Zona Industrial e Logística de Sines oferece uma localização com clara vocação intercontinental e 
com fácil e rápido acesso a vias de comunicação nacionais e internacionais devido à proximidade ao Porto Marítimo de 
Sines. A ZILS Global Parques dispõe de 2.375ha de áreas vocacionadas para atividades industriais, logísticas e de 
serviços, contando já com grandes empresas como GALP, Repsol, Indorama, Air Liquide, Sonae e EDP. 
O BlueBiz – Parque Empresarial da Península de Setúbal tem vindo a afirmar-se como inovador e atrativo para diversos 
sectores de atividade, com destaque o aeronáutico, o automóvel e o agroindustrial. As acessibilidades são sem dúvida uma 
mais-valia: está situado na Península de Setúbal, na Área Metropolitana de de Lisboa, junto ao Porto Marítimo de Setúbal, 
com acesso direto à rede de autoestradas, a 300m de um terminal de carga ferroviário e a 46km do Aeroporto de Lisboa. 
A aicep Global Parques presta ainda serviços de seleção de localização industrial ou logística em Portugal através do 
serviço Portugal Site Selection www.portugalsiteselection.pt, uma plataforma baseada em sistemas de informação 
geográfica  e disponível gratuitamente na web. A plataforma identifica as melhores opções de localização em Portugal em 
função dos requisitos do projeto apresentado. O serviço engloba o procurement de localizações pela equipa de 
especialistas da aicep Global Parques, com a elaboração de pormenorizados relatórios, o auxílio ao processo de instalação 
empresarial e o apoio à gestão e promoção de parques empresariais que não estão sob administração direta. 

http://www.portugalsiteselection.pt/

