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BlueBiz reforça sustentabilidade ambiental com a utilização de 

viaturas elétricas  

 
O Plano de Mobilidade Elétrica da Arrábida é fruto do trabalho conjunto da ENA 
– Agência de Energia e Ambiente da Arrábida e dos municípios de Setúbal, 
Palmela e Sesimbra e enquadrado no projeto “EnerNetMob: Mediterranean 
Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon 
transport systems”.  
 
O projeto EnerNETMob desenha, testa e melhora "Planos de Mobilidade 
Elétrica Sustentáveis" nos territórios envolvidos (16 parceiros de 12 países 
europeus) de acordo com normas comuns e políticas de baixo carbono. 
 
No âmbito deste projeto, a ação piloto da ENA incide na logística urbana, 
disponibilizando viaturas elétricas que permitirão aos serviços municipais e ao 
BlueBiz, parque empresarial em Setúbal gerido pela aicep Global Parques, 
testar, nas suas deslocações, as vantagens de modos sustentáveis de 
mobilidade. 
 
A participação do BlueBiz neste projeto enquadra-se no âmbito da política de 
Responsabilidade Social da empresa, nomeadamente na vertente ambiental e 
do estreito envolvimento com as comunidades que acolhem os seus parques 
industriais.  
 
Estes Municípios, unidos pelo património natural da Arrábida, e a aicep Global 
Parques, entidade gestora do BlueBiz - Parque Empresarial da Península de 
Setúbal reforçam agora a sua aposta na sustentabilidade ambiental, com a 
utilização de viaturas elétricas disponibilizadas pela ENA - Agência de Energia e 
Ambiente da Arrábida; especificamente 7 bicicletas e-cargo e uma carrinha 
Kangoo.  
 
O objetivo é criar uma rede inter-regional de mobilidade elétrica garantindo a 
ligação entre cidades e regiões na área mediterrânica através de ações piloto 
que abordam três grandes desafios para a mobilidade elétrica: o transporte 
intermodal marítimo-rodoviário, a mobilidade partilhada e a logística urbana. 
 
Ainda integrados nesta ação piloto, a ENA irá instalar três postos de 
carregamento rápido, distribuídos pelos três municípios, que permitirão carregar 
veículos elétricos em menos de 30 minutos, promovendo o transporte urbano 
sustentável e contribuindo assim para a transição energética e a 
descarbonização do território. 



 
 
 
Os resultados do projeto EnerNETMob promovem, junto das autoridades 
públicas, estratégias de transporte de baixas emissões de carbono, de forma a 
incluir, a nível regional e nacional, futuros investimentos na mobilidade elétrica.  
O Plano de Mobilidade Elétrica da Arrábida está disponível através da ligação 
http://www.ena.com.pt/db/documentos/411.1.18.60cb20eb72ede.pdf 
 

 

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 - Zona Industrial e Logística de Sines, o BlueBiz -Parque Empresarial da Península de Setúbal 

e o Albiz - Parque Empresarial de Sintra.  

A ZILS é a maior área de localização empresarial do país, 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 - 

Zona de Atividades Logísticas” e o “Sines Tech - Innovation & Data Center Hub”. 

 

O BlueBiz - Parque Empresarial da Península de Setúbal tem vindo a afirmar-se como inovador e atrativo para diversas 

atividades industriais e logísticas, com destaque para a químico. As acessibilidades são uma mais-valia: está 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 269ha com uma localização privilegiada junto ao atual TCS 

- Terminal de Contentores de Sines (Terminal XXI) – e do planeado 2º 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. 

 

Para mais informações ou marcação de entrevistas, contactar por favor: 

aicep Global Parques - Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S. A. | +351 213 827 750 -  Contactos: Gonçalo Eiras 

|  | +351 936 061 927   


