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• O motor de busca de localizações empresariais em Portugal, alojado em

www.portugalsiteselection.pt

• Uma ferramenta web, assente numa plataforma de Sistemas de Informação

Geográfica (SIG), que, utilizando análises multicritério, permite ao investidor

encontrar a melhor localização em Portugal para os requisitos e

necessidades do seu negócio

• Instrumento que potencia a

promoção e divulgação

internacional de Portugal

como destino de investimento
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O que é?

http://www.portugalsiteselection.pt/


Sistema de Informação Geográfica

• Critérios de Análise com componente vincadamente geográfica

• Espacialização, Integração e Análise da Informação

A arquitetura da informação  



• Associação Nacional de Municípios Portugueses

• Câmaras Municipais, Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas

• Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira

• CCDR

• INE

• Agências de Desenvolvimento Regional 

• Empresas Gestoras de Infraestruturas

• Câmaras de Comércio 

• Associações Empresariais

Quem são os nossos parceiros estratégicos?



Porquê um novo branding?

……

• Nome e domínio próprio tornam a 
ferramenta mais percetível e 
acessível internacionalmente, com 
forte associação à marca “Portugal”

• Autonomizar da marca “aicep Global 
Parques” para maior equidade na 
promoção global de toda a oferta 
nacional portuguesa

• Alargar o âmbito para além da 
indústria e da logística incluir também 
os serviços

…..

• Serviços de consultadoria de apoio 
incorporados no conceito Portugal Site 
Selection, dando origem a:

✓ Do lado da oferta - Promoção e 
qualificação de parques 
empresariais públicos em 
colaboração com as autarquias, no 
sentido da atração de investimento 
e da sustentabilidade;

✓ Junto do cliente - Um serviço global 
de apoio à localização em Portugal.

• Indústria

• Logística 

• Serviços



O investidor insere os requisitos do seu projeto, a plataforma analisa a 

informação e sugere localizações ótimas disponíveis em Portugal

Procurement de Localizações Empresariais

• Cobrindo os setores da “indústria” e da “logística” por via de Parques Industriais, 

Parques de Ciência & Tecnologia, lotes de terreno, etc. (em parceria com a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses);

• Em alargamento ao setor dos “serviços”, office space, espaços na Rede Nacional 

de Incubadoras e Aceleradoras, etc (abrindo à participação de privados).



Em todo o país
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Cadastro de Ativos
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Cadastro de Ativos
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Cadastro de Ativos

• Terrenos fora de 
Parques Empresariais

• Edifícios Encerrados 
(antigas unidades 
industriais ou outros 
devolutos que se 
adaptem à atividade 
empresarial)

• Desde que 
devidamente 
validados pelo 
Município



Em alargamento aos serviços



Espaços para serviços em 

parques empresariais ou 

em office spaces

Busca de espaços para 

serviços por NUTSII



Busca de espaços para serviços por concelho



Busca de espaços para serviços por edifício



Maptip com informação por edifício



Critérios de pesquisa específicos para o Setor dos Serviços

Que critérios de pesquisa se propõem para os serviços

Critérios Opções de pesquisa

Tipologia do Espaço

Pisos completos

Salas individuais

Salas partilhadas

Área (m2) - Intervalo de pesquisa

Localização NUTSII

Infraestruturas

Distância a Rodovias Principais

Distância a Aeroportos

Distância a Parques de Ciência e Tecnologia

Distância a Parques Empresariais

Serviços existentes

Área influência Escolas

Área influência Serviços Públicos

Área influência Serviços Comerciais (Bancos, etc.)

Centros de Saber - área de influência de 50km

Centros de Investigação, Universidades, Politécnicos e Escolas 

Profissionais

Transportes Públicos

Distância a Metro

Distância a Comboios

Distância a Autocarros

Demografia - área de influência de 20km 

(estatísticas INE)

Número de Habitantes 

Número de Diplomados do Ensino Superior



1º A 
Informação alfanumérica
Ficheiro autocad, shape-
file ou similar
Nomeia responsável* pela 
informação

2º Valida A e 
insere na 

plataforma

Município / 
Entidade Municipal 3º B

Informa que está online e 
envia password para 
atualização de informação 
para o responsável 
nomeado

4º Valida B e 
atualiza a 

informação 
regularmente 

na 
plataforma

Inserção e atualização da informação

* Pessoa de contacto para uma 
rápida comunicação entre as 
entidades
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Cobertura Nacional 

Representação dos 
Municípios na Plataforma

Janeiro 2019



jan 2016 jan 2017 jan 2018 jan 2019

Total de Lotes Inseridos 9767 11432 12154 12786

variação em relação ao periodo anterior  % 17,05% 6,32% 5,20%

Nº de Lotes Livres 4044 4633 4734 4909

variação em relação ao periodo anterior  % 14,56% 2,18% 3,70%

Nº de Parques Empresariais 245 300 313 341

variação em relação ao periodo anterior  % 22,45% 4,33% 8,95%

Concelhos Representados 150 159 171

Cobertura Nacional 48,70% 51,62% 55,52%



Investidores e multiplicadores (como 

bancos de investimento, consultoras, 

advocacia de negócios…)

em 2014 – 2.014 consultas de 50 países

em 2015 – 2.218 consultas de 54 países

em 2016 – 2.720 consultas de 61 países

em 2017 – 3.815 consultas de 41 países

em 2018 – 4.581 consultas de 40 países

Top 10 em  2018

Quem consulta?



Importância da Divulgação da Plataforma

Convidamos todos os Municípios e Entidades Públicas 

colocarem um link à plataforma nos seus sites

www.portugalsiteselection.pt

através do botão

http://www.portugalsiteselection.pt/


www.portugalsiteselection.pt

Serviços de assistência à consulta em:  

helpdesk@portugalsiteselection.pt

Serviços de consultadoria em:

consulting@portugalsiteselection.pt

Outras informações em:

globalparques@portugalsiteselection.pt

Acesso online e contactos

A sua localização à

distância de um clique

Obrigado!

www.globalparques.pt

Isabel Caldeira Cardoso
Administradora Executiva
isabel.cardoso@globalparques.pt
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