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A TÜV Austria Iberia instala os seus escritórios no 
BlueBiz   
 
A TÜV Austria Iberia assinou com a aicep Global Parques um contrato para instalar os 

seus escritórios no BlueBiz – Parque Empresarial da Península de Setúbal, com uma 

área aproximada de 200m2, que engloba uma área de escritórios e um laboratório 

especializado em soldadura. A nova base da TUV na Península de Setúbal já permitiu 

a criação de 8 postos de trabalho diretos, totalizando 62 colaboradores em Portugal. 

A TÜV Austria Iberia é uma empresa que presta serviços de Inspeção Industrial, 

monitorização, certificação, segurança de TI e meio ambiente. 

O BlueBiz, sob gestão da aicep Global Parques, é uma área privilegiada para a 

localização empresarial, tanto pelas condições infraestruturais proporcionadas, como 

pelas suas características geográficas, modeladas pela sua riqueza patrimonial, 

ambiental e cultural. 

A 40 km de Lisboa, o BlueBiz ocupa uma área de 56 ha totalmente infraestruturada e 

integra amplos espaços verdes dotados de arruamentos e parqueamento internos, com 

uma área comercializável de cerca de 23 ha, repartidos por 8,5 ha de área coberta e 

14,5 ha de área descoberta. 

O BlueBiz – Parque Empresarial da Península de Setúbal oferece condições únicas para 

diversos setores de atividade, com destaque para a metalomecânica de precisão para 

a aeronáutica, Agroindústria e a logística automóvel. 

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”. 



 
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 agroindustrial. As 

acessibilidades são sem dúvida uma mais-valia: está situado na Península de Setúbal, na Área 

Metropolitana de Lisboa, junto ao Porto Marítimo 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 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. 
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