
   

     

NOTA À IMPRENSA 

 

Nova SBE assina acordo com a aicep Global Parques  

 

30 de setembro de 2016 – A aicep Global Parques e Nova School of Business and 

Economics (Nova SBE) assinaram um protocolo de colaboração que tem como 

objetivo promover a cooperação entre as partes, no âmbito da execução das 

respetivas atribuições, visando o aproveitamento da experiência e do conhecimento 

de cada uma delas.  

 

No âmbito da responsabilidade social, vertente qualificação de recursos humanos , a 

aicep Global Parques promoverá Estágios Curriculares dos alunos da Nova SBE, na 

aicep Global Parques ou em clientes instalados nos seus Parques. 

 

Paralelamente, a aicep Global Parques disponibilizará, espaços em condições 

especiais, a empresas start ups que resultem de projetos de incubação de empresas 

desta instituição de ensino superior. 

Por sua vez, a Nova SBE realizará estudos do interesse da aicep Global Parques, 

através do modelo Consulting Labs da NOVA SBE, em regime de trabalho de curso 

ou prestação de serviços. 

 

O primeiro projeto no âmbito desta parceria, que envolve também a Administração 

do Porto de Sines e do Algarve, tem como objetivo a “A definição holística do valor 

económico criado pelo complexo Iidustrial e logístico da Zona Industrial e Logística 

de Sines.” 

O Protocolo foi assinado no Campus de Campolide por Daniel Traça, Diretor da 

Nova SBE e pelo Presidente da Comissão Executiva da aicep Global Parques, 

Francisco Mendes Palma, tendo sido paralelamente assinado o documento que 

marca o arranque do primeiro trabalho, também pelo Presidente da Administração 

do Porto de Sines, João Franco. 



   

     

 

 

Sobre a Nova SBE 

A Nova School of Business and Economics (Nova SBE) é a mais conceituada escola portuguesa nas áreas de Economia, 

Finanças e Gestão e uma referência na investigação, ensino e formação de executivos. Com três mestrados, Formação de 

Executivos e MBA posicionados no ranking do Financial Times é considerada uma das 30 melhores escolas de Gestão da 

Europa. Integra o grupo restrito de escolas mundial Triple Crown, é a única escola portuguesa classificada pela Eduniversal, 

que funciona como “agência de rating” do ensino superior como Universal Business School. É ainda a a representante 

portuguesa na rede CEMS que oferece um dos melhores mestrados em Gestão do mundo. Na Nova SBE cruzam-se 

estudantes de 60 países com professores de 25 países diferentes.  

 

 

Sobre a aicep Global Parques 

A aicep Global Parques, empresa que integra o universo aicep Portugal Global (Agência para o Investimento e Comércio 

Externo de Portugal), é a parceira nacional de referência no apoio a estratégias de localização empresarial. 

A aicep Global Parques presta serviços de localização industrial e logística em Portugal Continental através dos serviços – 

Global Find e Global Force  

O Global Find, uma plataforma com base em sistemas de informação geográfica está disponível gratuitamente na web e 

identifica soluções de localização em Portugal continental em função dos requisitos de determinado projeto. Os serviços Global 

Force englobam 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. 

A aicep Global Parques tem também 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. Recorde-se que a ZILS Global Parques é um dos três parques 

industriais sob gestão da aicep Global Parques, entidade que integra o universo aicep Portugal Global (Agência para o 

Investimento e Comércio Externo de Portugal). 

A ZILS Global Parques - Zona Industrial e Logística de Sines oferece uma localização com clara vocação atlântica 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 2375 ha de áreas vocacionadas para atividades industriais, logísticas e de serviços, contando já com 

algumas das maiores empresas nacionais, como a Galp, a EDP, a Sonae Indústria ou o Grupo Cimpor.  

 

 

 


