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Sexta, 15 Maio 2009

A ESRI Portugal desenvolveu um Sistema de Informação Geográfica (SIG) para a aicep Global Parques, que permite apoiar as empresas industriais e logísticas na

procura da sua próxima localização, através de um processo mais eficiente, rápido, para além de outros critérios, e que cobre as necessidades do tecido empresarial

nacional e internacional.

 

O Global Find, da aicep, destina-se a identificar soluções de localização empresarial no todo nacional. Com base numa plataforma SIG, são identificadas alternativas de

localização em parques industriais ou logísticos com lotes disponíveis, ou em zonas PDM (Plano Director Municipal) com o mesmo âmbito.

O sistema é constituído por um servidor SIG que gere e disponibiliza conteúdos geográficos com base num motor de busca de dados relacionais. Este servidor fornece também as

funcionalidades geográficas de suporte ao site.

A identificação de alternativas de localização é feita com base em critérios, definidos pelo cliente, como a distância a acessibilidades e pólos estratégicos, classificação

urbanística, envolvente demográfica e económica, valores de mercado, entre outros.

 

Acedendo ao site www.globalparques.pt, o Global Find permite efectuar pesquisas livres num mapa ou identificar alternativas de localização através de diversos critérios

pré-definidos, colocados ao dispor do utilizador.

 

A pesquisa pode ser feita por acesso livre – pesquisa base -, o que permite descobrir a melhor localização para o investimento, com base em critérios como a tipologia

do espaço, localização em região NUTS II, área e infra-estruturas de acessibilidade. Pode também registar-se e efectuar um pagamento – pesquisa avançada - e

descobrir a melhor localização de um investimento através de critérios como os da pesquisa base, bem como, redes de saneamento, actividades económicas, centros de

saber, demografia e nível de escolaridade.

 

 “O Global Find tem como objectivo apoiar potenciais investidores no território nacional a encontrarem a melhor localização para a sua actividade. Este projecto

resultou da partilha de informação entre diversas entidades, como sejam, a DGOTDU, o INE, Câmaras Municipais, etc., que torna este projecto ainda mais inovador,

visto contribuir para a cooperação entre organizações, facilitando o acesso à informação, de forma a enriquecer projectos e a uniformizar a informação existente.”, de

acordo com Eduardo Cruz, Director de Negócios da ESRI Portugal.

 

A aicep Global Parques foi distinguida com o prémio Projecto SIG no 7ºEUE, realizado nos passados dias 11 e 12 de Março, no Centro de Congressos de Lisboa.
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