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Madeira Parques
integra fundação
de associação
nacional
ROBERTO FERREIRA
rferreira@dnoticias.pt
A Madeira Parques Empresariais
(MPE) será membro fundador da
Associação Portuguesa de Parques
Empresariais. Junto com a empresa
regional do sector público empresarial estarão também envolvidos,
nesta fase inicial, outros seis parceiros nacionais, que vão permitir uma
nova dinâmica neste domínio, com
sinergias e vários benefícios para todas as partes.
Para o presidente do conselho de
administração da MPE, Gonçalo Pi-

menta, “trata-se de um acto de extrema importância, porque acarretará
uma série de benefícios para a Região, na medida em que passa a integrar uma estrutura nacional, onde
constam outras entidades, entre as
quais a AICEP – Global Parques”.
Gonçalo Pimenta diz que com a
criação desta associação “será possível intensificar e promover a cooperação entre as entidades gestoras
das áreas de localização empresarial
em todo o território nacional, além
de permitir articular e especializar a
oferta destas, tendo em vista a atracção e fixação de mais investimento

Gonçalo Pimenta e, à sua esquerda, Filipe Costa, presidente da AICEP – Global Parques

nacional e estrangeiro no país”.
Outro dos objectivos, acrescenta
ainda o presidente do conselho de
administração da MPE, é o de promover a eficiência do investimento
público e privado, beneficiando de
acções e vectores de actuação comuns, de sinergias e recursos conjuntos, além de pretender contribuir
para a difusão de boas práticas de
gestão territorial e ambiental”.
Com esta associação, Gonçalo Pimenta acredita que “será possível re-

forçar e dar maior visibilidade à oferta nacional de parques empresariais
de forma equitativa, utilizando a plataforma Portugal Site Seletion, assim
como congregar associados públicos
e privados de parques empresariais”.
Com toda a certeza, garante ainda
o responsável da MPE, “com esta associação vamos também poder melhorar e promover a qualificação das
áreas empresariais, definindo uma
escala de indicadores que impulsionem a qualificação dos espaços,

criando também espaço para a reflexão e recomendação de políticas públicas para uma estratégia nacional
de desenvolvimento destes espaços”.
Não menos importante, destaca
Gonçalo Pimenta, será o facto desta organização “vir também reforçar a articulação da comunicação
entre os diferentes actores do ecossistema das áreas de localização
empresarial e dos parques empresariais, criando sinergias com benefícios para todos”.
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