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As fábricas da Embraer em Portugal
Enviado por luisnassif, ter, 25/09/2012 - 13:05

Por IV Avatar do Rio Meia Ponte
Do Vermelho.org
Embraer inaugura fábricas em Portugal
Com o inv estimento de quase duzentos mil hões de eu ros, fo ram inauguradas em Port ugal, no úl timo fi m da
semana, duas fábricas da Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica), a terceira maior produtora mundial de
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jatos civis, depois da Airbus e Boeing.
A cerimônia ocorreu na cidade de Évora, onde foram edificadas as duas unidades fabris, e t eve a presença do
Presidente de Portugal, Cavaco Silva, do embaixador brasileiro em Lisboa, Mário Vilalva e também do Chefe do
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Estado Maior da Força Aérea portuguesa.
Ali se rão f abricados e m P ortugal co mponentes m etálicas pa ra fu selagem e asa s, e outras, de materia
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compostos, para dois av iões executivos da l inha Legacy e para um av ião mi litar, projeto de senvolvido por
brasileiros em colaboração com portugueses.
Ao falar com jornalistas presentes, o presidente português sublinhou a importância deste acontecimento, para o
potencial existente nas relações luso-brasileiras:
”A inauguração destas duas fábricas reflete o potencial das relações econômicas entre Portugal e o Br asil. Isto
deve ser sublinhado em particular no ano em que se celebra Portugal no Brasil e o Brasil em Portugal. Por isso
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Composição acionária da
Embraer, de acordo com a ultima
news letter aos acionistas,
emitida em 31/03/2012:
NYSE: 51,53%
...

hoje é um dia de alegria para Évora, um dia de alegria para Portugal e, eu penso, que será também um dia
alegria para essa grande empresa brasileira, empresa internacional que é a Embraer”.
O d iretor-presidente da Embra er F rederico Cu rado, info rmou que a inaugu ração dest as uni dades de pro dução
da Embraer faz parte da estratégia da empresa avançar para mercados internacionais. A Embraer, com sede no
estado de São Pa ulo, mantém escri tórios, inst alações industriais e o ficinas d e s erviços na China, Es tados
Unidos, França, Cingapura e agora em Portugal.
Com informações da rádio Voz da Rússia
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porque Brasil se a Embraer foi
privatizada e agora é uma
empresa francesa?

Pesquisar
1

Publicidade

Posts de hoje
14:18 - Brasil tem maior aumento
do bem-estar entre 150 países
0 comentários
14:00 - Nuvem Negra, por Gal
Costa, Djavan e Chico Buarque
0 comentários

