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A aicep Global Parques apoia Corporações de Bombeiros no combate à 

pandemia COVID-19 

A aicep Global Parques, consciente da importância do trabalho desempenhado pelas 

Corporações de Bombeiros no combate à Pandemia COVID-19, nomeadamente da 

população mais carenciada e idosa, decidiu atribuir um conjunto de donativos, face às 

despesas suplementares da afetação excecional de meios para o apoio às populações 

durante a crise pandémica que vivemos. 

Este apoio servirá para a aquisição de equipamentos de material de proteção individual 

(EPI), como máscaras, luvas e gel desinfetante, imprescindíveis no dia a dia de quem 

presta apoio às populações locais. 

Os donativos efetuados enquadram-se na política de responsabilidade social 

corporativa da aicep Global Parques, e foram atribuídos à Federação dos Bombeiros do 

Distrito de Setúbal - parceira das 24 Associações Humanitárias de Bombeiros deste 

Distrito e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André.  

 

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 Sintra. A aicep Global Parques presta ainda serviços de seleção de localização empresarial 
em Portugal através do Portugal Site Selection www.portugalsiteselection.pt, uma plataforma baseada 
num sistema de informação geográfica e disponível gratuitamente na web. Em função dos requisitos do 
projeto apresentado, a plataforma identifica as melhores opções de localização em Portugal. 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/
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Direção Negócio 
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