
                            
 

Informação à Imprensa: 12 de maio de 2022 
 

Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, faz a apresentação 

nacional da APPE – Associação Portuguesa de Parques Empresarias na Madeira (Funchal) 

No dia 13 de maio S. Exa. o Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz 

desloca-se à Região Autónoma da Madeira, acompanhado pelo CEO e a Vice-Presidente da aicep 

Global Parques - Gestão de Áreas Empresariais e Serviços. S. A., Filipe Costa e Isabel Caldeira 

Cardoso, respetivamente.  

 

A temática da qualificação de áreas empresariais para o acolhimento de investimento e a 

internacionalização das empresas motivam esta visita. Recorde-se que o programa aprovado em 

Conselho de Ministros, "Internacionalizar 2030”, no seu eixo B, reforça a importância da 

capacitação de todo o território nacional para atração de investimento produtivo nacional e 

internacional – onde os Parques Empresariais representam, do ponto de vista da angariação e 

instalação, um elemento central de competitividade internacional dos territórios, porque são o 

espaço de acolhimento que permite que um investimento se instale da forma mais eficiente em 

Portugal. 

 

Destaque para a apresentação da APPE – Associação Portuguesa de Parque Empresariais no 

Salão Nobre do Governo Regional da Madeira, que contará com a presença de S. Exa. o 

Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e S. Exa. o Secretário 

Regional da Economia, Rui Barreto. A Madeira Parques Empresariais (MPE) é um dos associados 

fundadores desta associação sendo o seu PCA, Gonçalo Pimenta, o Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral da APPE. 

 

A APPE posiciona-se como um instrumento da estratégia nacional de promoção de Portugal 

como destino de investimento direto nacional e estrangeiro, através da oferta de espaços e 

serviços de qualidade à medida das necessidades dos investidores. O objetivo é ultrapassar 

custos de contexto, criar um mecanismo de maior concertação entre entidades licenciadoras e 

contribuir para a localização eficiente dos investimentos em áreas dedicadas e devidamente 

infraestruturadas. A APPE promove a associação de todas as áreas de localização nacionais de 

cariz público e privado, constituindo-se ainda como um fórum de partilha de boas práticas no 

sector. A aicep Global Parques, a Baía do Tejo, a Madeira Parques Empresariais, o TagusPark, a   

Tec Parques, a Terinov (Açores) e a Sapec Parques Industriais, são atualmente os associados. 

 

Programa da Visita: 

Comitiva:  

Secretaria de Estado da Internacionalização: 

• S.Exa. o Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, 

• Adjunta do Gabinete do Secretário de Estado da Internacionalização, Maria João Veiga Gomes 

aicep Global Parques: 

• Presidente da Comissão Executiva, Filipe Costa 

• Vice-Presidente da Comissão Executiva, Isabel Caldeira Cardoso 

 

 

 



                            
 

 

Dia 13 de maio de 2022, 6ª feira 

 
12h00m – Apresentação da APPE - Local: Salão Nobre do Governo Regional da Madeira (Edifício do 

Governo Regional, Av. Zarco, 9004-527 Funchal) 

 

Sessão de apresentação da APPE: 

12h10m - Abertura S.Exa., o Sr. º Secretário Regional da Economia, Dr. º Rui Barreto 

12h20m - Apresentação da APPE, Presidente da Mesa da AG e Presidente da Direção da APPE, Gonçalo 

Pimenta e Isabel Caldeira Cardoso 

12h40m – Intervenção de S.Exa., o SEI, Bernardo Ivo Cruz 

12h50m – Encerramento S. Exa, o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque 
 

Mais informações em: 

https://www.appeportugal.pt 

https://www.mpe.pt 

https://globalparques.pt 

 

Sobre a APPE: 

A APPE - Associação de Parques Empresariais foi legalmente constituída no dia 6 de agosto de 2021. É 

uma pessoa coletiva de direito privado sem fins lucrativos que tem como objetivos: 

• Promover a cooperação entre as entidades gestoras das Áreas de Localização Empresarial em 

todo o território nacional 

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

nacional e estrangeiro no país 

• Promover a eficiência do investimento público e privado, beneficiando de ações e vetores de 

atuação comuns, de sinergias e recursos conjuntos 

• Contribuir para a difusão de boas práticas de gestão territorial e ambiental. 

Em novembro de 2021 em Assembleia Geral foram eleitos os órgãos sociais para o primeiro triénio 2021-

2023. A Madeira Parques e a Terinov - Parque de Ciência e Tecnologia da Terceira foram as associadas 

eleitas para a Mesa da Assembleia Geral, tendo Gonçalo Pimenta assumido a Presidência da Mesa da 

APPE, como representante da associada. No que diz respeito à Direção da Associação os associados eleitos 

foram a aicep Global Parques e a TecParques, tendo Isabel Caldeira Cardoso assumido a Direção da APPE, 

como representante da associada. 

https://www.appeportugal.pt/
https://www.mpe.pt/
https://globalparques.pt/

