Nota aos órgãos de informação
Driscoll’s ativa no Parque Empresarial de Tavira
A Driscoll’s, empresa multinacional de origem americana que atua no melhoramento, vendas e distribuição de
pequenos frutos vermelhos, inaugura instalações no Parque Empresarial de Tavira, em Santa Margarida,
correspondendo, assim, ao desafio de alargamento e reforço da sua presença nos mercados da Europa
Continental.
A escolha deste novo local resulta de uma aposta forte da empresa nas características da precocidade na
produção agrícola, promovidas pelas excecionais condições climáticas existentes no concelho. Estas
circunstâncias têm originado forte crescimento da produção de pequenos frutos vermelhos na zona, daí a
necessidade de um investimento desta envergadura por forma a dotar a região de uma infraestrutura
devidamente qualificada para garante da qualidade da fruta e apoio à sua comercialização.
A construção desta nova infraestrutura de frio marca uma importante etapa para a Driscoll’s no plano de
expansão do seu negócio no Algarve, no que concerne ao apoio à produção local de frutos vermelhos. Estas
novas instalações, numa área superior a 6.000 m2, com as valências de receção e controlo de qualidade,
refrigeração, armazenagem e expedição internacional significaram um investimento previsto superior a 2,6
milhões de euros, com co-financiamento de 500 mil euros via PRODER. Foram criados 25 postos de trabalho
diretos e centenas de indiretos junto dos produtores face ao incremento de produção e escoamento da fruta.
O Município de Tavira e a EMPET congratulam-se com a concretização de um dos projetos-âncora do
desenvolvimento do concelho, o qual valoriza o Parque Empresarial de Tavira como uma resposta integrada à
necessidade de modernização e diversificação do tecido económico do concelho, promovendo a criação de
condições para a instalação de novas unidades empresariais e consequente aumento de postos de trabalho,
contribuindo para a qualificação dos recursos humanos, através da inovação e da formação.
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