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Portugal é uma 

centralidade

para a criação de valor

A atração de IDE, 

com foco na promoção 

das exportações, apoiado 

por eficientes soluções 

de localização para 

investimentos diversos

Portugal 

uma localização estratégica
Setúbal: plataforma industrial e logística para o Atlântico



Portugal 

uma localização estratégica
Setúbal: localização que promove a eficiência dos negócios

A Norte, 

ponto estratégico para as rotas económicas 

internacionais, nomeadamente no âmbito do Acordo 

de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento

A Sul, 

plataforma estratégica para 

os mercados africanos e países 

de língua portuguesa

A Oeste, 

ponte transatlântica para 

as Américas, uma porta aberta 

para o Atlântico

A Este, 

ponto de entrada privilegiado 

para a UE, a partir do Médio 

e Extremo Oriente



Ambiente de negócios favorável - posicionamento correto

• Atitude social positiva - uma sociedade estável e tolerante

• Simplicidade em iniciar um negócio - facilidade

• Custos operacionais interessantes - mão-de-obra, arrendamento, os custos da 

terra, comparando com outros países da UE

• Oportunidades de sinergias e parcerias de logística e - um ambiente de negócios 

que induz o desenvolvimento de clusters regionais

Enquadramento nacional 
Alinhamento com os requisitos da 

logística

Condições excecionais para a logística - claras vantagens competitivas

• Localização estratégica - um ponto de entrada no mercado europeu no cruzamento de 

várias rotas marítimas;

• Parques Industriais - adjacentes aos portos marítimos para impulsionar a logística e de 

negócios relacionados com o comércio;

• Portos - proporcionando terminais dedicados, contentores, ro-ro e mercadorias a 

granel;

• Logística de competência - mão-de-obra especializada, bom posicionamento nos 

índices logísticos.



Fatores competitivos

Rankings Banco Mundial

Como é que o país se comporta nos diversos rankings de 
negócios?

• 38.º em 124 - Human Capital Index 2015, World Economic Forum

• 23.º em 189 - Ease of doing business ranking, Doing Business 2016, World Bank Group 

Flagship Report

• 26.º em 160 - Overall position in Logistics Performance Index (LPI) 2014, World Bank

• 20.º em 160 - Competence and quality of logistics services, LPI 2014, World Bank

• 20.º em 160 - Ability to track and trace consignments, LPI 2014, World Bank

• 38.º em 140 - Overall Competitiveness, Global 

Competitiveness Index (GCI) Report 2015-2016, 

World Economic Forum

• 4.º em 140 - Quality of roads, GCI Report 2015-

2016, World Economic Forum



• According to the Global Competitiveness Index (GCI) Report 2015-2016, “There is further evidence of the emergence of a divide in 
Europe between reformist countries and the other countries. In France, Ireland, Italy, Portugal, and Spain, we observe significant 
improvement in the areas of market competition and labor market efficiency thanks to the reforms these countries have been 
implementing.”

• As stated in Doing Business 2016 report, ”Portugal made paying taxes less costly for companies by both lowering the corporate 
income tax rate and increasing the allowable amount of the loss carried forward.” Also mentioned as an increase in 
competitiveness is the fact that  “Portugal introduced priority rules applying to individual dismissals. These regulations provide 
employers with several criteria to use when making decisions on dismissals, with performance being the most important one.”  

Source: Global Competitiveness Report 2014-2015

Fatores competitivos
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Onde estamos?

Setúbal

38º31’ 32.51’’ N   

8º49’ 59.97’’ W

Porto de Setúbal 6 Km

Lisboa 40 Km 

Estação ferroviária de mercadorias 0,3 Km 

Rede de autoestrada 0,5 Km 

BlueBiz
Lisboa

BlueBiz 
Parque Empresarial da Península de Setúbal



Tendências 
futuras para Logística

5 tendências para o futuro da Logística → como o pode o País responder

Aumento da capacidade portuária e 

capacidade de resposta das áreas

logísticas adjacentes

Investimento em tecnologia –

janela única portuária

Rotas regulares e diretas para 

África e Ásia;

• ligações mais rápidas para 

o norte da europa

• estiva competitiva

Vantagens do País na qualidade de vida, 

segurança, educação, saúde e  bom 

clima

Growth of 
freight scale

Supply chains 
integration

Digitalization 
of logistics

Globalization 
and scarcity 

of natural 
resources

Talent 
scouting

Cadeia Logistica Integrada

Áreas Logísticas adjacentes e 

boas acessibilidades



Capital Humano

Enquadramento regional
• As potencialidades dos recursos humanos da região de Setúbal versus a área de influência da região Grande Lisboa

Fonte: INE, Census 2011 (Atualização de 13 de fevereiro de 2014)
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Aposta contínua

Protocolo de colaboração desde 2005

Ações Comerciais e de Marketing no domínio da atividade industrial e 

logística relacionada com os portos e os transportes marítimos

• Posicionamento do BlueBiz para serviços logísticos de 2ª linha, complementares aos oferecidos pelo 

Porto

• Aumento da oferta  - Qualificação do Parque 1  +18.000m2  dedicados à logística automóvel

• Promoção conjunta – Ex: Anúncio comum e presença em feiras

Protocolo de colaboração desde 2012

Qualificação da mão-de-obra da região

• Promoção de estágios curriculares nas empresas do Parque

• Oferta de formação à medida das necessidades das empresas 

• Bolsa de Mérito IPS-aGP



19 de janeiro de 2016 - PROTOCOLO

“Região Industrial, Logística e Portuária 

de Setúbal Rumo ao Futuro” 

Afirmar a Região de Setúbal com especial enfoque nas atividades ligadas 

à exportação e importação de mercadorias por via marítima, que 

proporcionem o aumento dos hinterland e forland do porto, em parceria com 

os parques empresariais - industriais, logísticos e de serviços - localizados 

junto ao Porto, potenciado impacto económico positivo na criação de 

valor e emprego na região, de forma integrada. 

Esforço conjunto



BlueBiz

Um local de excelência para o seu negócio

O BlueBiz, gerido pela aicep Global Parques, empresa especializada 

na gestão de parques empresariais e em soluções de localização empresarial, 

está especialmente vocacionado para a instalação 

de indústria nos sectores automóvel, metalomecânica, aeronáutica, 

eletromecânica, assemblagem final, distribuição e logística e de serviços. 



BlueBiz dispõe de uma oferta global

de infraestruturas...

O BlueBiz é composto por edifícios industriais e de serviços, edifícios 

de escritórios, centro de negócios, auditório, ETAR, área técnica, 

arruamentos internos, parques de estacionamento e espaços verdes

140.699 m2

de áreas descobertas

84.755 m2

de áreas cobertas 

6.220 m2

de escritórios e

salas de reunião

Edifícios

Áreas descobertas

Áreas Verdes



BlueBiz uma oferta única para o seu negócio

espaços totalmente equipados com todas 

as infraestruturas e utilidades necessárias

Água industrial e doméstica 

Águas do Sado - www.aguasdosado.pt

Eletricidade 

ERSE - www.erse.pt

ETAR – capacidade tratamento 30 m3/h

Rede de autoestradas 0,5 km 

Estação ferroviária mercadorias 0,3 km

Terminal de contentores

Comunicação de voz e dados

Áreas verdes

Manutenção de áreas comuns

Vigilância 24h

Mapa BlueBiz



BlueBiz infraestruturas

para a competitividade

Modelo de Negócio - Arrendamento

O arrendamento como  modelo de negócio e o apoio ao processo de 

instalação, possibilitam um investimento inicial  menor do que no caso 

de construção de instalações próprias, permitindo que os recursos 

financeiros sejam canalizados para a atividade

Áreas à medida das necessidades, com assistência durante todo o 

processo de instalação

Serviço de Condomínio



BlueBiz infraestruturas

para a competitividade

A Península de Setúbal tem forte disponibilidade de mão-de-obra 

qualificada, impulsionada pela existência de associações e escolas 

técnicas (AISET, IPS, IEFP, ATEC) que fornecem cursos sob medida para a 

indústria,  oferecendo formação contínua, considerando as necessidades 

reais das empresas

www.aiset.pt www.iefp.ptwww.ips.pt www.atec.pt

http://www.aiset.pt/
http://www.iefp.pt/
http://www.ips.pt/
http://www.atec.pt/


• 560.000m2 disponíveis para atividades de indústria ligeira e de logística 
(automóvel, aeronáutica, electromecânica, montagem final, distribuição e 
logística)

• Infra-estruturas de alta qualidade para logística - Edifícios industriais, 
espaço de parques descobertos, escritórios e instalações para eventos

• Um parque infra-estruturado totalmente fechado, oferecendo serviços 
especiais e todas as utilities necessárias - energia elétrica, água industrial 
e doméstica, estação de tratamento, comunicações, vigilância 24h, e 
manutenção de áreas comuns

• Soluções personalizadas - apoiadas numa equipa técnica que assiste os
clientes e aconselha à localização mais adequada

• Arrendamento - Permite que o investimento seja canalizado para o 
desenvolvimento atividade empresarial

BlueBiz, Setúbal: Parque dedicado
à oferta Logística nacional

• Proximidade com unidades industriais âncora - Volkswagen a 25km e Embraer a 90km de distância

• Estrategicamente localizado no território da Área Metropolitana de Lisboa, com acesso fácil às principais redes de logística - 40 km a sul 
de Lisboa, a 6 km do porto de Setúbal, a 45 km do Aeroporto Internacional de Lisboa, ligado à rede de auto-estradas e a estação ferroviária 
de transporte de mercadorias em 0,3km

• Mão-de-obra especializada disponível na área - Localização numa área onde existe oferta qualificada fornecida pelo Ensino Superior 
(Instituto Politécnico de Setúbal) e pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional que permite fácil recrutamento nos sectores 
automóvel, metalomecânica, aeronáutica, eletromecânica, assemblagem final, distribuição e logística e serviços



3 pilares 

Responsabilidade 

Social Corporativa

Capital Humano &

Empreendedorismo

Segurança

& Proteção

Ambiente



BlueBiz

principais clientes

Metalomecânica de 

precisão

Nutrição humana, animal e vegetal

Aeronáutica Metalúrgica de precisão Serviços automóveis

Engenharia Serviços logística

Aeronáutica

Serviços logística



Muito obrigado

Paulo Mateus Calado
CFO aicep Global Parques

pmcalado@globalparques.pt

bluebiz.mp4
bluebiz.mp4

