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uma plataforma SIG da 

→ ESPECIALISTAS EM LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL 
 

A Aicep Global Parques, empresa do sector empresarial do estado,  
dedica-se à gestão de parques empresariais e à prestação de 

serviços de localização industrial e logística em Portugal Continental  
 



    → Uma ferramenta de base web, assente numa plataforma de 
Sistemas de Informação Geográfica (SIG) que, através de análises multicritério, 
permite a um investidor localizar espaços para instalação de unidades 
empresariais em Portugal Continental. 
 
  →   O Global Find é um motor de busca de localizações de negócio 
em Portugal Continental, adequadas a projetos  empresariais 
predominantemente industriais.  

O que é o                       ? 



Porque criámos o                             ? 

       → Porque a informação existente sobre áreas de localização orientadas 
para o negócio se encontrava dispersa 

        → Porque detetámos a necessidade de uma ferramenta de utilização 
gratuita que apresentasse os espaços empresariais disponíveis de forma 
estruturada e através de busca assente nos critérios mais valorizados 
pelos empreendedores para localização dos seu negócio 

        → Para dar visibilidade nacional e internacional à oferta de lotes e 
parques  em Portugal Continental, promovendo a internacionalização 
deste setor do mercado imobiliário 



Fatores de sucesso do 

 → PARTILHA DE INFORMAÇÃO  
    
que potencie a promoção e 
divulgação, a nível mundial de 
Portugal como  local de 
investimento 

• INE 
• Câmaras Municipais 
• Comunidades Intermunicipais 
• CCDRs 

→ PARCERIAS ESTRATÉGICAS 

• Associação Nacional de Municípios 
• Agências de Desenvolvimento Regional  
• Empresas gestoras de infraestruturas 
• Câmaras de Comércio  



• Oferece soluções de localização taylor made. 

• Disponibiliza informação atualizada (os gestores de Parques têm passwords de edição 
que permite a actualização on line da informação que gerem). 

• Inserção de lotes/parques gratuita. 

• Navegação/pesquisa gratuitas. 

• Aposta na qualidade da informação para valorizar cada localização. 

• Coadjuva a criação de sinergias entre empresas e a optimização dos investimento 
público e privado (ex: escolher localização perto de um cluster já instalado). 

• Permite conhecer a localização de infraestruturas e das actividades industriais e 
logísticas já existentes através da pesquisa. 

Valor acrescentado do 

 → LOCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO 



• Tipologia de Espaço (com ou sem edificações) 

• Área 

• Acessibilidades (rodoviárias, ferroviárias, portos, aeroportos, 
plataformas logísticas) 

• Atividades Económicas (procura de sinergias entre empresas) 

• Centros Empresariais e de Saber (centros de investigação, 
universidades, politécnicos) 

• Demografia (densidade habitacional) 

• Percentagem da população ativa com escolaridade superior 

Critérios de pesquisa dos investidores 

 → DESCOBRIR A MELHOR LOCALIZAÇÃO PARA UM DADO INVESTIMENTO COM 
BASE NOS SEGUINTES CRITÉRIOS:  



  out-08 out-09 out-10 out-11 out-12 out-13 out-14 nov-14 mai-15 

Total de Lotes Inseridos 2350 4863 6898 8362 8743 8665 9410 9410 9514 

variação em relação ao periodo anterior  %   107% 42% 21% 5% -1% 9% 0% 1% 

Nº de Lotes Livres 790 1345 2447 3527 3657 3757 4003 4002 4025 

variação em relação ao periodo anterior  %   70% 82% 44% 4% 3% 7% 0% 1% 

Nº de Parques Empresariais 107 147 172 197 215 221 236 236 239 

variação em relação ao periodo anterior  %   37% 17% 15% 9% 3% 7% 0% 1% 

Regiões NUT III 20 24 25 25 26 26 26 26 26 

variação em relação ao periodo anterior  %   20% 4% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 

A recolha de informação tem evoluído de forma crescente no   

A redução de lotes no período prende-se com a agregação de alguns e a eliminação de outros onde se verificou que não 

tinham uso industrial ou logístico, mas sim habitacional. 



COBERTURA PORTUGAL CONTINENTAL 

• Num total de 278 Municípios, estão 
representados 126. 

     45,32% cobertura 
 

• 9509 Lotes Inseridos. 
 

• 4022 Lotes Livres. 
 

• 239 Parques Empresariais. 



O                            ESTÁ DISPONÍVEL, para além da língua portuguesa 

…em inglês ...em espanhol ... e em alemão 



globalparques.pt 

ACESSO 



http://globalfind.globalparques.pt/ 

ACESSO 

e links de 

sites de 

outras 

entidades 



HOME PAGE GLOBAL FIND 



→ ECRAN INICIAL – PESQUISA MULTICRITÉRIO 



→ MAPTIPS COM DADOS, FOTOS E FILMES 



→ RESULTADOS DA PESQUISA MULTICRITÉRIO 



→ ZOOM AOS RESULTADOS 



→ FERRAMENTA “IDENTIFICAR” 



→ PESQUISA LIVRE 

Global Find –  

a ferramenta web 



→ LEGENDA – LIGAR E DESLIGAR LAYERS 



→ FERRAMENTA DE MEDIÇÃO E DESENHO 



dados socioeconómicos 



– dados técnicos (urbanísticos, acessibilidades,..) 



dados comparativos 



ALGUNS EXEMPLOS DA  

DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO 







O Global Find está ligado às  

páginas web de diversas entidades: 















REVISTA PEOPLE&BUSINESS 



REVISTA CASA DE ESPANHA 



TRÁFEGO E A EFICÁCIA DO 

MARKETING 



Em 2014 : 2000 visitas de 50 países 

Número de visitas 



Top 10 das visitas 



help desk : globalfind@globalparques.pt 

A sua localização empresarial 

à distância de 1 clique 


