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Fafe e Macedo de Cavaleiros 
são os primeiros Municípios 
a associarem-se à APPE - 
Associação Portuguesa de 
Parques Empresariais 

 

A partir de hoje o Município de Fafe e o Município de Macedo de 
Cavaleiros fazem formalmente parte da APPE – Associação 
Portuguesa de Parques Empresariais. 

Trata-se de um grande passo para esta jovem Associação que visa 
promover a cooperação entre as entidades gestoras das áreas de 
localização empresarial em todo o território nacional de forma a 
qualificar a oferta nacional de parques empresariais promovendo a 
localização de investimento em áreas devidamente qualificadas para 
tal.  

A APPE ambiciona reunir todos os gestores de áreas de localização 
empresarial nacionais publicas e privadas. A associação dos primeiros 
dois Municípios é assim um marco muito relevante para a associação. 

A APPE promove de forma equitativamente a oferta nacional de sites 
empresarias utilizando a ferramenta oficial de seleção de localizações 
para o acolhimento de investimentos, Portugal Site Selection. 

A APPE pretende dotar os seus associados de ferramentas que lhes 
permitam criar uma proposta de valor que potencie a atração de mais 
investimento nacional e estrangeiro, assim como colaborar na 
elaboração de políticas públicas, com a finalidade de desenvolver uma 
estratégia nacional para o crescimento sustentado destes espaços. 
Exemplo disso foi a participação na consulta pública "Simplificação de 
licenças e procedimentos para empresas na área ambiental” e a 
realização de webinars de temas relevantes na gestão de parques 
empresariais. 

A propósito desta adesão à APPE, o Município de Fafe referiu que 
“pretende ser um instrumento de apoio à vida económica do concelho, 
numa perspetiva de captação de investimento e de empreendedores 
e de apoio às empresas existentes, colocando o conhecimento e a 
força institucional do Município ao seu serviço.” 

Por sua vez o Presidente do Município de Macedo de Cavaleiros, 
Benjamim Rodrigues, declarou que “a adesão à APPE contribui para 
a sua estratégia de valorização do Município e das suas áreas de 
localização para a captação de mais investimento, pretendendo 
colaborar com a sua experiência na vida da Associação”. 

Para a Presidente da Direção da APPE, Isabel Caldeira Cardoso “a 
adesão dos dois Municípios demonstra o trabalho realizado neste 
primeiro ano de vida da associação, ganhando esta mais competência 
e conhecimento para o trabalho pretendido de cooperação, 
qualificação e promoção das áreas de localização nacionais”. 

Damos as Boas-vindas à APPE ao Município de Fafe e ao Município 
de Macedo de Cavaleiros. 

Convidamos todos municípios e entidades gestoras de parques 
empresariais a fazer parte da APPE, associando-se a este esforço de 
qualificação nacional e promoção para a captação de mais 
investimento, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de 
todas as regiões.   
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SOBRE  
A APPE 
 
 

A APPE – Associação Portuguesa de Parques Empresariais é uma 
Associação sem fins lucrativos que congrega associados Públicos e 
Privados, gestores de áreas de localização empresarial que visa: 

• Promover a cooperação entre as entidades gestoras das 
Áreas de Localização Empresarial em todo o território 
nacional,  

• Dar visibilidade à oferta nacional de parques empresariais de 
forma equitativa utilizando a Plataforma Portugal Site 
Selection, 

• Melhorar a oferta de ALE, identificando territórios com 
carência de espaços ou com necessidade de expansão de 
áreas, 

• Partilhar e divulgar boas práticas de gestão, de qualificação, 
ambientais, e de promoção de áreas de localização, 

• Reflexão e recomendação de políticas públicas para uma 
estratégia nacional de desenvolvimento destes espaços. 

 

 

 

  
MAIS INFORMAÇÕES: 
 
 

 
Website:  

www.appeportugal.pt 
 
Morada: 
Edifício ZILS, Monte Feiro, 7520-064 Sines 
 
Assessoria APPE: 
Angelica Hurtado 
Joana Neto 
 
Contacto: 
+351 213 827 750 
geral@appeportugal.pt 

http://www.appeportugal.pt/

