
GRUPO DIA E AQUILA CAPITAL INAUGURAM O 
PRIMEIRO ARMAZÉM LOGÍSTICO DE ILLESCAS GREEN 

LOGISTICS PARK 
• José Manuel Tofiño, prefeito de Illescas, Miguel López, diretor geral da AQ Acentor 

-empresa parceira da Aquila Capital para o desenvolvimento imobiliário na Espanha - e 
Ricardo Álvarez, CEO do DIA Espanha, inauguraram esta manhã o armazém de cerca de 
68.000 metros quadrados em que trabalharão cerca de 580 funcionários de DIA e que 
significou um investimento de cerca de 50 milhões para a Aquila Capital 

• A nova instalação atenderá lojas DIA na Comunidade de Madrid, Castilla-La Mancha e 
parte da Castilla y León e representa seu principal centro logístico em todo o país 

• A entrega do armazém ao Grupo DIA é o primeiro dos marcos de construção do projeto 
Illescas Green Logistics Park by Aquila Capital, que inclui outros cinco 
empreendimentos logísticos 

Madrid 
10 de março de 2022 

A Green Logistics by Aquila Capital, área de desenvolvimento para o negócio logístico da Aquila Capital na 
Espanha e Europa, e o Grupo DIA, rede líder em supermercados de proximidade, foram protagonistas da 
cerimônia de entrega do primeiro armazém construído pela Green Logistics by Aquila Capital para a cadeia 
alimentar em Illescas.  

A reunião contou com a presença do prefeito de Illescas D. José Manuel Tofiño, delegado da Junta em Toledo, 
D. Javier Úbeda, delegado de Economia, Negócios e Emprego da Junta em Toledo, D. Julián Martín, diretor 
geral da IPEX, D. Luis Noé. 

José Manuel Tofiño, por sua vez, lembro que "há apenas alguns meses, em junho passado, lembro-me de estar 
nesse mesmo lugar apresentando este projeto que já é uma realidade. Um projeto que vai ajudar o crescimento do 
tecido logístico da Illescas e, o mais importante, gera riqueza e novos empregos." 

O evento, que contou com uma visita oficial às instalações, teve um ato formal de "corte inaugural de fita" nas 
mãos do prefeito de Illescas e dos diretores das empresas. 

O armazém entregue ao DIA faz parte do projeto Illescas Green Logistics Parks, um empreendimento 
logístico de 472.878 metros quadrados espalhados por seis lotes dentro da Plataforma Central Iberum, em 
Illescas. O armazém possui uma área total de 68.000 metros quadrados e padrões de sustentabilidade, como 
qualificação de BREEAM e painéis solares no telhado. O investimento total do projeto é próximo de 50 
milhões de euros. 

O novo centro logístico do Grupo DIA em Illescas é, até o momento, o maior armazém do Dia na Espanha. 
Não é apenas o ponto-chave de preparação e distribuição no centro da cidade, mas também é constituído 
como um armazém central para toda a rede de lojas DIA existentes na Espanha. Nesse contexto, esse centro 
logístico do Grupo DIA em Illescas ajudará a empresa a otimizar o processo logístico, proporcionando 
melhorias importantes nas principais áreas do armazém (recepção, expedição, preparação, logística reversa). 
Além disso, essas instalações são adaptadas às necessidades dos colaboradores e fornecedores da 
distribuidora. 



O CEO do DIA Espanha, Ricardo Álvarez, destacou durante a cerimônia de abertura o orgulho e a gratidão da 
cadeia com a cidade de Toledo, e ressaltou que "o centro logístico da Illescas é o primeiro marco da nova geração 
de armazéns DIA Espanha, especialmente criados para se adaptar às necessidades atuais e futuras que temos como 
empresa. No DIA estamos no processo de transformação, da estratégia, do modelo de negócio, dos processos e da 
oferta, mas, sobretudo, da forma de fazer e entender as relações. Em suma, um marco que nos permite continuar 
dando impulso à evolução da empresa para cumprir nosso propósito de estar A CADA DIA MAIS PERTO, fazendo do 
DIA a experiência preferida de compras de proximidade e ser um operador líder na distribuição de alimentos nas 
geografias em que atuamos". 

Nas palavras de Miguel López, CEO da AQ Acentor, parceira de desenvolvimento imobiliário da Aquila 
Capital na Espanha: "A entrega do armazém ao Grupo Dia é um grande marco para a empresa, pois é o primeiro 
projeto que concluímos pela Green Logistics na Espanha. O Illescas Green Logistics Park é um desenvolvimento 
fundamental dentro da estratégia de expansão da empresa no setor logístico, não só pelo seu tamanho, mas também 
por sua excelente localização dentro de um hub logístico tão importante quanto o Illescas. Por isso, agradeço o 
empenho daqueles que viabilizaram esse projeto, às autoridades e ao Grupo DÍA, com quem esperamos continuar 
colaborando em projetos futuros". 

Sobre a Green Logistics 
A Green Logistics by Aquila Capital é a linha de negócios logísticos da empresa. A Aquila Capital possui vasta 
experiência no setor logístico, com projetos em diversos países europeus desde 2012. Atualmente 
desenvolve e gerencia ativos na Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. A Green Logistics, linha de negócios do 
Grupo especializada no setor logístico, tem um investimento acumulado de mais de 729 milhões de euros 
com uma área total alugável gerida de mais de 879 mil metros quadrados. Na Península Ibérica a Aquila 
Capital possui atualmente mais de 750.000 metros quadrados de área logística. Todos os projetos da Green 
Logistics são desenvolvidos sob os padrões de eficiência energética e sustentabilidade na cadeia de 
suprimentos, contribuindo assim para a redução das emissões de CO2. 

Sobre Aquila Capital 

A Aquila Capital é uma empresa de investimento e desenvolvimento de ativos focada na geração e gestão de 
ativos essenciais em nome de seus clientes. Por meio do investimento em energia limpa e infraestrutura 
sustentável, a Aquila Capital contribui para a transição energética global e fortalece a rede de infraestrutura 
em todo o mundo. A empresa cria, desenvolve e gerencia esses ativos essenciais em toda a cadeia de valor e 

sua vida útil. Atualmente, a Aquila Capital administra cerca de 14.000 milhões de euros em nome de 
investidores institucionais em todo o mundo, ativos eólicos, solares e hidrelétricos com capacidade de cerca 
de 12 GW e completou ou está em desenvolvimento mais de 1,8 milhão de metros quadrados de projetos de 
imóveis sustentáveis e logística verde.  
A empresa possui cerca de 600 funcionários de 48 nacionalidades diferentes e atua em 16 escritórios em 15 
países ao redor do mundo. 

Cada DIA mais perto 

A Distribuidora Internacional de Alimentación é uma rede líder em supermercados locais, com quase 6.000 
lojas próprias e franquias na Espanha, Portugal, Brasil e Argentina. Com o comprometimento de seus mais de 
38.000 colaboradores em todo o mundo e seus fornecedores principalmente locais, o DIA oferece a melhor 
oferta e o melhor serviço aos seus mais de 20 milhões de clientes. 

Contato com a imprensa: 

DIA 
Patricia Cobo – 659 736 124 – pcobo@atrevia.com 
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