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Visite o novo website da aicep Global Parques  
 
O novo website da aicep Global Parques já está acessível em www.globalparques.pt. 

Para Filipe Costa, CEO da aicep Global Parques “este novo website dá destaque 

à oferta dos nossos parques empresariais para Logística, Energia, Indústria e TIC 

junto aos porto de Sines e Setúbal, mas é sobretudo uma ferramenta que permite 

aos investidores, de forma rápida e simples, aceder a todas as informações 

técnicas e legais essenciais para a instalação eficiente dos seus investimentos.” 

O principal objetivo foi o de melhorar a informação sobre a oferta da empresa – os 

Parques Empresariais sob gestão e os serviços Portugal Site Selection, plataforma web 

das áreas de localização empresarial nacionais. 

O novo website da aicep Global Parques tem um design mais moderno e atrativo e é 

muito intuitivo na descoberta de toda a informação - apresenta uma nova organização 

dos conteúdos, menus mais simples e diretos, com muita interatividade com o seu 

público. Pretende-se melhorar a experiência de navegação dos investidores que visitam 

o website da empresa conseguindo-se desta forma o aumento da notoriedade 

internacional da oferta. 

O novo site disponibiliza informação tanto no que diz respeito às áreas Industriais, como 

aos Centros de Negócios, dando destaque aos setores de atividade que melhor se 

adaptam a oferta da empresa. 

Mas as novidades não ficam por aqui!  

Foi desenvolvida uma nova área dedicada aos serviços do Portugal Site Selection, com 

a oferta nacional de localizações disponíveis para acolher todo o tipo de investimentos: 

indústria; logística e serviços - em parques empresariais, office space, lotes greenfield 

e devolutos brownfield. Complementada com a informação sobre os serviços de 

consultoria à instalação empresarial. A plataforma Portugal Site Selection reforça desta 

forma a sua importância como um instrumento oficial de atração de investimento e 

qualificação da oferta nacional de áreas de localização empresarial. 

Convidamo-lo a visitar a nova página em www.globalparques.pt 

confira as novas funcionalidades https://youtu.be/gXTKOn4pAaQ 
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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 
logísticas, energéticas, industriais 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 268ha exclusiva para logística, com uma 
localização privilegiada junto ao atual TCS - Terminal de Contentores de Sines (Terminal XXI) – e o 
planeado 2º TCS (Terminal Vasco da Gama). O Sines Tech - Innovation & Data Center Hub é uma 
localização de excelência para os setores das Telecomunicações e Centros de Dados, onde está já a Cable 

Landing Station da Ellalink, que acolhe o Cabo Submarino entre a União Europa e América do Sul. 

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 químico. O fornecimento 

elétrico competitivo são uma importante mais-valia que oferece, bem como as suas acessibilidades: junto 

ao Porto 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 localização industrial, logística e de serviços on-line em 
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 cada determinado projeto. 
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