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ZILS: PASSO A PASSO 
 
Ajudamos em todo o processo de seleção de local e procedimento de instalação do seu 
negócio na ZILS 

 

1. CONHECER A ZILS 

APRESENTE-NOS A SUA IDEIA DE NEGÓCIO 

E CONHEÇA OS INCENTIVOS À SUA DISPOSIÇÃO 

Podemos ajudá-lo no processo de seleção do local e nos procedimentos de instalação do 

seu negócio na ZILS 

Incentivos: 

aicep Portugal Global 

IAPMEI  

Câmara Municipal de Sines  

Portugal 2020  

PME Investimentos  

Portugal Ventures 

Porto de Sines 

ADSA 

Incentivos concedidos no âmbito do programa financeiro Portugal 2020. 

ENTRE EM CONTACTO 

 

2. ENVIO DE INFORMAÇÃO 

APRESENTE DETALHAMENTE O SEU PROJETO 

O formulário seguinte vai ajudá-lo no envio da informação  

relevante: Envio de informação » 

Após análise do projeto entraremos imediatamente em contacto para agilizar os passos 

seguintes. 

Informação útil: grave o formulário no seu computador, preencha e remeta-o para aqui 

 

 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx
http://www.iapmei.pt/
http://www.sines.pt/
http://www.portugal2020.pt/
http://www.pmeinvestimentos.pt/
http://www.portugalventures.pt/
https://www.portodesines.pt/
http://www.adsa.pt/
https://globalparques.pt/zils/zils-contactos/
https://globalparques.pt/wp-content/uploads/2021/03/Ficha-Tecnica-ZILS.docx
mailto:zils@globalparques.pt
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3. SELEÇÃO DA LOCALIZAÇÃO 

VENHA CONHECER OS LOTES DISPONÍVEIS 

Conheça as principais características de cada um dos lotes. 

É possível ajustar os espaços à medida das suas necessidades. Podemos ajudá-lo a 

selecionar o lote que mais se adequa ao seu negócio e determinar quais as alterações 

necessárias para responder da melhor forma ao que procura. 

4. LICENCIAMENTO 

APÓS A ASSINATURA DE CONTRATO: 

1. Reserva de Terreno  

2. Promessa de direito de superfície ou escritura 

PARA O LICENCIAMENTO DEVERÁ: 

1. Obter a autorização de localização;  

2. Fazer o licenciamento da atividade aqui »  

3. Quando aplicável, realize o licenciamento ambiental » 

Os serviços de consultoria podem dar suporte na elaboração  

do projeto de ordenamento do seu espaço e dos licenciamentos necessários. 

Mais Informações 

Contacte-nos através do email 

 

5. INSTALAÇÃO DO SEU NEGÓCIO 

ESTÁ NA ALTURA DE INICIAR A CONSTRUÇÃO 

Se necessitar de apoio solicite os serviços de consultadoria: 

1. Projetos de engenharia e seu licenciamento  

2. Realização de cadernos de encargos e acompanhamento de concursos de projetos e 

obras 

 

 

https://eportugal.gov.pt/web/guest/fichas-de-enquadramento/estabelecimentos-industriais
https://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=151
mailto:consulting@portugalsiteselection.pt
https://globalparques.pt/portugal-site-selection-consultoria/
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6. INÍCIO DE ATIVIDADE EM SINES 

SE JÁ TEM ALVARÁ PODE INSTALAR A SUA EMPRESA 

Para a procura e seleção dos seus colaboradores poderá recorrer a apoios à contratação 

e formação profissional. Conheça os benefícios fiscais disponíveis para a sua atividade. 

Venha desfrutar da qualidade de vida em Sines 

Informação Útil: 

aicep Portugal Global 

Formação Profissional 

Centro Emprego 

Câmara Municipal de Sines 

IAPMEI 

CENFIM 

Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

ADSA 

REN 

EDP 

ERSE 

APA Ambiente 

CCDR Alentejo 

CPLS 

ETLA 

Sines Tecnopolo 

 

https://www.globalparques.pt/
https://www.portugal2020.pt/palavras-chave/formacao-profissional
https://www.iefp.pt/Paginas/Home.aspx
https://www.sines.pt/
http://www.iapmei.pt/
https://www.cenfim.pt/dynamiccontents/show/17.html?company=14&local_code=14
http://www.cm-santiagocacem.pt/
http://www.adsa.pt/
http://www.ren.pt/
http://www.edp.pt/empresas/
http://www.erse.pt/inicio/
http://www.apambiente.pt/
https://www.ccdr-a.gov.pt/
http://www.cpsi.pt/
http://www.etla.pt/
http://www.sinestecnopolo.org/

