
 

 

 

 

Vila Nova de Gaia, 18 de junho 2015 

 

 

 

Caetano Aeronautic inaugurada em 

cerimónia presidida por Ministro da 

Defesa Nacional 
 

 

 
Foi inaugurada ontem a fábrica Caetano Aeronautic, uma Joint-Venture entre 

o Grupo Salvador Caetano e a ACITURRI, numa cerimónia presidida pelo 

Ministro da Defesa Nacional. Até à data, o investimento direto dos acionistas 

foi de 10 milhões de euros, sendo que em 2015 deverá rondar os 15 milhões 

de euros. Para José Pedro Aguiar Branco, este investimento é importante 

“pela criação de emprego e capacidade exportadora”. Além disso, coloca o 

país num “patamar de excelência ao nível da indústria”. 

 

A Caetano Aeronautic, fundada pelo Grupo Salvador Caetano dedica-se à produção e 

montagem de componentes aeronáuticos em materiais compósitos e metálicos para alguns 

dos principais fabricantes mundiais de aviões.  

Se numa primeira fase, a cadeia de fornecimento da Caetano Aeronautic eram os 

componentes para aviões militares da Airbus Defence and Space, agora a Empresa está a 

trabalhar também em programas para aviões civis de última geração. Para a Airbus, a Caetano 

Aeronautic é mais um passo deste fabricante mundial de aviões no seu compromisso com o 

desenvolvimento industrial de Portugal.  

A produção em série arrancou há um ano e meio com o objetivo de ter a fábrica a operar em 

velocidade cruzeiro no ano de 2017. Para este ano, o objetivo de faturação é de 4 milhões de 

euros. A partir de 2018, o objetivo anual é de 20 milhões de euros /ano. 

Atualmente a nova unidade fabril emprega 70 colaboradores diretos, mas em 2018 conta 

chegar aos 400 postos de trabalho diretos e indiretos.  

Devido à escassez de operacionais com competências na produção aeronáutica, o Grupo 

Salvador Caetano iniciou em 2013 o Curso de Técnico de Produção e Transformação de 

Compósitos, que está a ser frequentado por cerca de 30 jovens.  

Além disso, a Caetano Aeronautic arrancou com o Programa Vida Ativa, em colaboração com o 

Instituto de Emprego e Formação Profissional  (IEFP), o qual prevê a integração de  



 

 

 

 

 

desempregados no mercado de trabalho. Ao todo são 20 candidatos que vão desenvolver 

novas competências através de uma aprendizagem integrada no posto de trabalho na Caetano 

Aeronautic, e complementada por um período de formação nas fábricas da ACITURRI, 

localizadas em Espanha.  

Para José Ramos, Presidente da Caetano Aeronautic, “o elevado know-how em engenharia e a 

capacidade técnica do Grupo Salvador Caetano contribuíram para a rápida integração da 

Caetano Aeronautic na rede de empresas fornecedoras da indústria aeronáutica”.   

 

 

Principais dados do projeto 

Data de fundação: Agosto 2012   

Localização:   Vila Nova de Gaia 

Acionistas:  Joint-Venture entre Salvador Caetano Indústria e Aciturri 

Área Fabril: 6000 m
2 

Tecnologia/Atividades:   
Peças maquinadas em alumínio e titânio 

Componentes em material compósito 

Montagem de aeroestruturas 

Investimento Acionistas: 10 M€ (à data) 

15 M€ (em 5 anos) 

Investimento Airbus:  6,42 M€ 

Volume de Faturação: Objetivo 2015: 4 M€ 

Objetivo anual a partir de 2018: 20 M€   

Postos de Trabalho:  Em 2015: 70                            (+ 40 indiretamente) 

Objetivo para 2018: 250       (+ 150 indiretamente)  

Formandos do Sistema de 
Aprendizagem 

30       (Técnicos de Produção e Transformação de Compósitos) 

Programa Vida Ativa 20      (Integração de desempregados no mercado de trabalho) 

Mercados Alvo: Europa e América do Sul 

Principais Clientes: Airbus Defence and Space 

Principais Programas do Setor 
Aeronáutico:  

Aviões civis: A380 - A350 - A320neo - Boeing 737 - Falcon 7X 

Aviões militares: C295 - A400M 

 

 

 

 

Contactos: Helena Quesado: helena.quesado@salvadorcaetano.pt 

Telef: 22 786 71 10 / Tlm: 91 532 11 64 


