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aicep Global Parques e HELEXIA juntos na Mobilidade Elétrica  

 
A aicep Global Parques vai instalar nos seus parques empresariais carregadores para veículos 

elétricos, com investimento, instalação e operação pela multinacional de energia - Helexia.  

A aicep Global Parques atua com uma assumida política de Responsabilidade Social Corporativa 

caracterizada por um sólido conjunto de valores de preocupações sociais, económicas e 

ambientais presentes na sua cultura e no seu dia-a-dia, tendo definido três pilares de ação: 

Ambiente, Envolvimento com a comunidade nas áreas de segurança e proteção e Capital 

Humano e Empreendedorismo. 

 

Baseado nestes valores, a aicep Global Parques em parceria com a Helexia, está a instalar postos 

de carregamento de veículos elétricos rápidos, integrados na rede MOBI.E. nos seus 2 parques 

industriais, em Sines e Setúbal e a estudar a mesma possibilidade no parque de Albarraque, em 

Sintra. 

 

Segundo a comissão Executiva da aicep Global Parques: “Este é um importante serviço 

complementar que pretendemos disponibilizar aos nossos clientes e a todos os que nos visitam. 

Um serviço em plena e total harmonia com o plano de mobilidade elétrica associado à transição 

energética que o Governo pretende implementar em Portugal e que será certamente também 

mais um fator diferenciador e de maior competitividade dos Parques industriais geridos pela 

aicep Global Parques” 

 

A Helexia desenhou e investiu em toda a infraestrutura necessária para a instalação e operação 

dos postos de carga rápida com tomadas de 50 kW em DC e tomadas de 43 kW em AC. Cada um 

dos parques, ZILS Global Parques em Sines e BlueBiz Global Parques em Setúbal terá um 

carregador com ligação à rede pública da MOBI.E., que permite ser utilizado por qualquer 

utilizador com um veículo elétrico ou híbrido.  

 

A aicep Global Parques – Gestão de áreas Empresariais e serviços S.A é uma empresa do sector 

empresarial do Estado, especialista na gestão de parques industriais e em soluções de 

localização empresarial e tem como objetivo principal captar e acompanhar a instalação de 

projetos de investimento nacional e estrangeiro, oferecendo as soluções mais adequadas de 

localização empresarial. 

 

A aicep Global Parques, tem sob gestão direta três soluções de localização empresarial e 

Industrial distintas que permitem acolher projetos de todos os tipos e dimensões e dos mais 

diversos sectores, como por exemplo, da energia, da petroquímica, da logística, aeronáutica, 

agroalimentar, metalomecânica, das novas tecnologias e telecomunicações.  

 
 



 
 
Sobre a aicep Global Parques 
A aicep Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S. A., 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 Global Parques – Zona Industrial e Logística de Sines oferece uma localização com clara vocação 
intercontinental 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 2.375ha de áreas vocacionadas para atividades 
industriais, logísticas e de serviços, contando já com grandes empresas como GALP, Repsol, Indorama, Air Liquide, 
Sonae e EDP. 
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 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. 
aicep Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S. A. www.globalparques.pt 
 
Contactos: Gonçalo Eiras ( goncalo.eiras@globalparques.pt)  e Joana Neto (joana.neto@globalparques,pt)  

 
 
Sobre a Helexia : 
A HELEXIA investe na transição energética como um fator essencial para um desenvolvimento equilibrado e 
sustentável. 
A HELEXIA está presente em toda a cadeia de valor dos projetos desde o desenvolvimento, construção, operação, 
manutenção e no financiamento. 
Suportada por uma estrutura acionista sólida e com uma visão de longo prazo, a Helexia está presente em França, 
Itália, Bélgica, Portugal, Espanha, Brasil e Marrocos tendo já realizado inúmeros projetos de eficiência energética, de 
produção 
descentralizada de energia e colocado em funcionamento mais de 240 centrais fotovoltaicas em coberturas e 
parkings, num total de mais de 55 MWp e 140 milhões de euros de investimento. 
A Helexia tem a ambição de se tornar cada vez mais num “player” de referência no setor dos serviços energéticos. 
 
Helexia - ENERGY SERVICES, LDA www.helexia.pt  
Contactos: João Guerra (joao.guerra@helexia.eu)  
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