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Associação dos Parques Empresariais de Portugal

Com o objetivo de promover a cooperação entre as entidades gestoras das Áreas de

Localização Empresarial em todo o território continental, Madeira e Açores. Articular e

especializar a oferta das ALE tendo em vista a atração e fixação de mais investimento

nacional e estrangeiro no país.

No cumprimento das boas práticas de gestão territorial e ambiental, beneficiando de

ações e vetores de atuação comuns, de sinergias e recursos conjuntos, promovendo a

eficiência do investimento público e privado.

Linhas mestras:

• Representatividade nacional, tratamento equitativo do país;

• Congregar associados Públicos e Privados gestores de parques empresariais;

• Sem Fins Lucrativos, qualificar as áreas empresariais e melhorar a oferta de ALE.



Associação dos Parques Empresarias de Portugal

Potenciais Associados e stakeholders:

• Associados - Gestores de Áreas de Localização Empresarial dos diversos tipos e com as 

variadas denominações, públicos e privados, com ênfase nos municipais;

• ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses;

• DGT - Direção Geral do Território;

• CCDR - Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional;

• APA - Agência Portuguesa do Ambiente;

• ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas;

• IP - Infraestruturas de Portugal;

• ADENE - Agência para a Energia;

• ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações.



• Difusão e promoção internacional conjunta da oferta de localizações empresariais
portuguesas, tendo como instrumento de referência a plataforma Portugal Site Selection.

• Promover o levantamento de informação homogeneizada numa matriz multicritério, com a
atualização permanente da oferta presente na plataforma por parte dos gestores dos espaços;

• Definição dos requisitos mínimos infraestruturais para que uma ALE esteja apta a acolher
projetos, com vista à qualificação e certificação globalmente da oferta nacional;

• Partilha das boas práticas de gestão, de qualificação, ambientais e de promoção de Áreas de
Localização Empresarial;

• Recomendação de políticas públicas que favoreçam i) o investimento em áreas de localização
empresarial qualificadas para tal; e ii) que nelas tornem mais simples e céleres os processos
de licenciamento ambiental e das atividades;

Atividade Planeadas



• Proposição de melhorias dos contextos legal e administrativo referentes às Áreas de

Localização Empresarial;

• Elaboração de recomendações para uma estratégia nacional de desenvolvimento territorial

das Áreas de Localização Empresarial;

• Articulação da comunicação entre os diferentes atores do ecossistema das Áreas de

Localização Empresarial e dos Parques Empresariais;

• Procura de melhorias nas prestações de serviços pelas utilidades às Áreas de Localização

Empresarial e criação de canais com os grandes gestores de utilidades em prol de um contacto

célere sempre que projetos de elevada envergadura justifiquem investimentos na melhoria da

prestação de serviços e aumentos de capacidade.

Atividade Planeadas



Envio para globalparques@portugalsiteselection.pt da indicação de um

ponto de contacto no serviços municipais que acompanhará o

desenvolvimento da Associação dos Parques Empresariais de Portugal:

“O ponto de contacto no Município de xxxxxxxxxxxx pelo

desenvolvimento da Associação dos Parques Empresariais de Portugal é

xxxxxx com email xxxxx@xxxxx”

Próximos Passos

mailto:globalparques@portugalsiteselection.pt
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