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Secretário de Estado da Internacionalização lança
“cadastro de ativos” disponíveis para acolher
investimentos em Portugal

Por webmaster

10 Fevereiro 2021

 África do Sul, Alemanha, Andorra, Angola, Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Cabo
Verde, Canadá, Chile, China/Macau, Colômbia, COMUNIDADES, Diáspora Açores, Diáspora Alentejo, Diáspora
Algarve, Diáspora Centro, Diáspora Grande Lisboa, DIÁSPORA INVEST, Diáspora Madeira, Diáspora
Norte, Diáspora Sul, Dinamarca, Emigração, EMPRESAS, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos da
América, França, Grécia, Guiné
Bissau, Holanda, Hungria, Índia, INSTITUIÇÕES, Itália, Japão, Luxemburgo, Made in
Portugal, Malásia, México, Moçambique, Municípios, Noruega, Notícias, OPORTUNIDADES, Oportunidades
Comunidades, Oportunidades de Investimento, Oportunidades de Negócios, Oportunidades
Empresas, Oportunidades
Municípios, OportunidadesPortugal, Panamá, Polónia, Portugal, Portugal, Qatar, Reino Unido, República
Checa, São Tomé e Principe, Secretário de Estado da Internacionalização, Suécia, Suíça, Tailândia, Timor
Leste, Trinidad & Tobago, Venezuela, Vietname

“Cadastro de Ativos” e “Dashboard” são novas funcionalidades do
Portugal Site Selection que vêm contribuir para a qualificação do todo

nacional na atração de mais investimento – afirmou hoje Eurico Brilhante Dias, Secretário
de Estado da Internacionalização, durante o lançamento destes instrumentos.

A plataforma Portugal Site Selection é um serviço público gratuito sobre um Sistema de Informação
Geográfica (SIG), que fornece dados sobre Áreas de Localização Empresarial (ALE) e permite que
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os investidores possam, com análises multicritério, encontrar a melhor localização em Portugal para
se instalar.

O objetivo do Portugal Site Selection é promover Portugal como destino de investimento,
disponibilizando informação organizada e qualificada sobre a oferta nacional de parques
empresariais, permitindo a cada potencial investidor uma escolha eficiente e competitiva no território
nacional.

Esta nova valência, “cadastro de ativos”, adiciona à plataforma, que estava apenas dirigida para
ALE, a informação georreferenciada de terrenos, com ou sem edificado, afetos ao uso industrial e
logístico existentes em todo o país.

O motor de busca de localização empresarial em Portugal

A plataforma Portugal Site Selection, desenvolvida pela aicep Global Parques, é uma ferramenta
de procurement de localizações empresariais para projetos de investimento em Portugal.

Disponibiliza informação para projetos na área de:

• Indústria

• Logística

• Serviços

A ferramenta Portugal Site Selection é um serviço público e gratuito de apoio ao investidor,
disponível em português e inglês que permite:

Selecionar, de forma fácil e eficaz, o espaço em Portugal que melhor se adapta ao negócio do

investidor, através de análises multicritério aos requisitos do projeto de investimento;

Conhecer as áreas disponíveis navegando no mapa e pesquisando por área geográfica;

Identificar as soluções que melhor se adaptam ao projeto de investimento – dimensão; tipologia

de espaço; proximidade a infraestruturas relevantes, entre outros.

O Portugal Site Selection disponibiliza serviços de consultoria especializada, destacando-se:

• Levantamento dos requisitos do cliente, seleção das melhores localizações, análise comparativa de
soluções;

• Consultadoria nos processos de licenciamento;

• Apoio à promoção e qualificação de localizações empresariais em coordenação com entidades
municipais para capacitação da oferta nacional.
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O Portugal Site Selection permite o download de relatórios de Município, de Lote, de Parque
Empresarial, de Parque de Ciência e Tecnologia, de Centro de Escritórios e outros office space,
incubadoras e aceleradoras de empresas com informação técnica e urbanística dos locais, bem
como dados socioeconómicos da região.

Para acesso à nova plataforma Portugal Site Selection clique botão abaixo.

https://lnkd.in/gSQpeeb

http://www.portugalsiteselection.pt/
https://lnkd.in/gSQpeeb

