
                                                                        
 

Informação à Imprensa: Lisboa, 10 de dezembro de 2020. 

Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, participa no webinar 

INVESTIMENTO DA DIÁSPORA e apresenta novas funcionalidades do PORTUGAL SITE SELECTION 

O webinar INVESTIMENTO DA DIÁSPORA decorrer hoje e amanhã, 10 e 11 de dezembro, com o 

objetivo de apresentar o PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO INVESTIMENTO DA DIÁSPORA (PNAID) e de 

dar a conhecer os apoios, benefícios e oportunidades para o investimento das comunidades 

portuguesas em Portugal. 

O Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, participou no painel 

"Oportunidades e Redes", tendo apresentado as novas funcionalidades da plataforma PORTUGAL 

SITE SELECTION - Cadastro de Ativos e o Dashboard informativo, que alargam o papel deste 

instrumento na promoção do investimento e na qualificação da oferta nacional de áreas de 

localização empresarial. 

A plataforma PORTUGAL SITE SELECTION (www.portugalsiteselection.pt) proporciona a escolha 

eficiente da localização ideal para cada atividade, tendo em conta os requisitos da mesma, e 

promove a sinergia entre as empresas. 

A aicep Global Parques tem investido continuamente no PORTUGAL SITE SELECTION que é já a 

ferramenta de referência no apoio às empresas que procuram um local de instalação adequado 

às características do seu negócio. O trabalho conjunto com stakeholders como a ANMP, CCDR, 

CIM, Municípios  e todos os detentores de informação tem sido fundamental neste caminho. 

O webinar Investimento da Diáspora é uma iniciativa conjunta das Secretarias de Estado das 

Comunidades Portuguesas e da Valorização do Interior, que tutelam o PROGRAMA NACIONAL DE 

APOIO AO INVESTIMENTO DA DIÁSPORA (PNAID). 

Sobre a aicep Global Parques 

A aicep Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S. A., é especialista na gestão de parques industriais 
e em soluções de localização empresarial. O seu foco é garantir condições de captação e acompanhamento da instalação 
de projetos de investimento nacional e estrangeiro. 

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 - Zona Industrial e Logística de Sines é a maior área industrial do país, oferece uma localização com clara vocação 
intercontinental e com fácil e rápido acesso a vias de comunicação nacionais e internacionais devido à integração com o 
Porto de Sines. A ZILS dispõe de 2.375ha de áreas vocacionadas para atividades industriais, logísticas e de serviços, 
incluindo no seu perímetro a “ZAL Sines” e o “Sines Tech”. 

A ZAL Sines - Zona de Atividades Logísticas é uma área de 268 ha dedicada à logística, com uma localização privilegiada 
junto ao atual TCS - Terminal de Contentores de Sines (Terminal XXI) – e do planeado 2~TCS (Terminal Vasco da Gama) 

O Sines Tech - Innovation & Data Center Hub afirma-se assim como uma localização de excelência para os setores das 
Telecomunicações e Centros de Dados na ZILS. Nesta área está instalada a CLS - Cable Landing Station da Ellalink, 
que acolhe o Cabo Submarino entre a Europa e América do Sul. 

A aicep Global Parques presta ainda serviços de localização industrial, logística e serviços on-line em Portugal: 
www.portugalsiteselection.pt. O Portugal Site Selection é uma plataforma com base em sistemas de informação 
geográfica que está disponível gratuitamente na web e identifica soluções de localização em Portugal em função dos 
requisitos de determinado projeto. 

 

aicep Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S. A. 
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