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Salvador Caetano Indústria e Grupo
Espanhol Aciturri reforçam
investimento na Caetano Aeronautic
•
•

A operação constitui o primeiro passo da Aciturri na sua estratégia de
internacionalização.
Com este investimento, a Caetano Aeronautic ganha reforço tecnológico,
permitindo acelerar o crescimento.

A Salvador Caetano Indústria e a Aciturri celebraram um acordo de investimento na
Caetano Aeronautic. Aumento do investimento e da capacidade tecnológica através de uma
Joint Venture com participação de 50/50, contribuindo para o futuro aumento do volume de
negócios.
A atividade da empresa engloba a fabricação e montagem de componentes
aeronáuticos em materiais compósitos e metálicos utilizando diferentes tecnologias.
Na sequência deste acordo, a Caetano Aeronautic irá beneficiar do know-how e da
experiência da Aciturri na produção de componentes para a indústria aeronáutica,
permitindo alavancar o desenvolvimento do negócio.
A Caetano Aeronautic consolida assim a sua posição enquanto empresa de referência
no desenvolvimento do setor aeronáutico em Portugal e garante o cumprimento dos
compromissos estabelecidos com os seus clientes e de acordo com os diferentes
Programas aeronáuticos.
Esta operação constitui o primeiro passo da Aciturri na sua estratégia de
internacionalização e um novo avanço nos seus objetivos de diversificar os mercados e
apoiar os acordos de compensação assinados pelos seus principais clientes em diferentes
países.
A aliança estabelecida com a Caetano contribui para optimizar a capacidade de
resposta de ambas as empresas de forma a enfrentar os próximos ramp-up em Programas
distintos e, em simultâneo, reforçar significativamente a relação de ambas com a Airbus e a
Embraer.

Acerca do Grupo Salvador Caetano e da Caetano Aeronautic
A Caetano Aeronautic dedica-se à fabricação e montagem de componentes e estruturas
para aeronaves em materiais metálicos e compósitos. A empresa, localizada em Vila Nova de Gaia,
foi criada em 2012 no âmbito de um acordo de cooperação entre o Grupo Salvador Caetano e a
Airbus.
A holding Grupo Salvador Caetano é constituída por mais de 150 empresas e é
responsável por aproximadamente 6.000 postos de trabalho em países como Portugal, Espanha,
Reino Unido, Alemanha, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Quénia, Malawi, Tanzania, Uganda,
Zâmbia, Zimbabwe e China.
•

Mais informação em www.gruposalvadorcaetano.pt

Acerca de Aciturri
A Aciturri é um fornecedor de primeiro nível (Tier 1) de conjuntos estruturais de
aeronaves e fabricante de componentes de motores. A cadeia de valor da empresa inclui a conceção
e desenvolvimento, engenharia de processo e meios de produção, fabricação de componentes em
materiais compósitos e metálicos utilizando diferentes tecnologias, assemblagem e apoio ao cliente.
Atualmente a Aciturri está envolvida nos principais programas do setor aeronáutico: B787,
B737, B777, A350 XWB, A380, A400M, A320, A330/340, Embraer KC390… Mais de 1.200
colaboradores trabalham na Aciturri e desempenham a sua atividade nas instalações de Miranda de
Ebro (Burgos), Álava, Valladolid, Madrid e Sevilha. A empresa também tem uma representação de
vendas em Xangai (China).
•

Mais informação sobre a Aciturri em www.aciturri.com
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