
Presidente da AICEP junto das empresas no Alentejo e Algarve 

Última sessão do Roadshow de (Re)Investimento de 2016 

 

Lisboa, 24 de novembro de 2016. O Presidente da AICEP, Miguel Frasquilho, visita amanhã, 

25 de novembro, os distritos de Beja e Faro para a última sessão deste ano do Roadshow de 

(Re)Investimento lançado em janeiro. Esta iniciativa faz parte de um conjunto de medidas 

que a AICEP tem vindo a implementar em prol da captação/retenção de investimento.  

Neste âmbito decorrerão visitas às empresas Driscoll’s Portugal, em São Teotónio, às 10h30, 

incluindo visita à Maravilha Farms, unidade de produção do Grupo, e à Global Fire Equipment, 

em São Brás de Alportel, às 15h30. A Driscoll’s é uma multinacional originária da Califórnia, nos 

EUA, com a maior produção mundial de morangos, framboesas, amoras e mirtilos. A operação 

em Portugal, com produtos provenientes da Maravilha Farms, encontra-se em expansão e 

prevê nos próximos cinco anos um crescimento expressivo em termos de emprego, volume de 

negócios e exportações. Já a Global Fire Equipment é especializada em sistemas e soluções de 

segurança contra incêndios em edifícios e exporta para mais de 75 países. Os equipamentos da 

Global Fire encontram-se em edifícios de prestígio um pouco por todo o mundo, desde 

aeroportos centrais até a uma estação de pesquisa na Antártida. 

“A captação de investimento é um dos pilares fundamentais da AICEP. Para nós é essencial 

continuar a realçar a importância de investimentos já realizados e estimular novos projetos ou 

o reforço de investimentos realizados por parte das empresas um pouco por todo o país”, 

sublinha o Presidente da AICEP.  

Esta ronda de visitas a empresas está inserida num programa de visitas mensais que se 

realizaram a empresas nacionais e estrangeiras que tenham investido no passado recente e 

que estejam a colher os frutos desse investimento nos seus processos de internacionalização 

e/ou que estejam a investir/ponderar investir a breve prazo.  

O Roadshow de (Re)Investimento arrancou na Região Norte, passou por vários distritos do país 

como Leiria, Porto, Braga, Santarém, Aveiro, Lisboa, Setúbal e percorreu algumas dezenas de 

empresas de diversos sectores de atividade um pouco por todo o País, durante 2016.  
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