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FREZITE junta-se à família Sandvik 
Sandvik adquire o Grupo Frezite para prosseguir com planos de crescimento  
 
 
Trofa, 27.06.2022 - Após anos a desenvolver os seus negócios para uma engenharia de vanguarda e crescimento, 
o Grupo Frezite será um agente ativo no desenvolvimento futuro da Sandvik no sector do automóvel elétrico e 
dos compósitos para a indústria aeroespacial. A Frezite será uma Unidade de Negócio da Walter, uma divisão da 
Sandvik Machining Solutions. Fará parte de uma maior segmentação para o fornecimento de soluções 
sustentáveis e amigas do ambiente à indústria, nomeadamente no sector da transformação da madeira.   
 
"Durante quase quatro décadas e meia, o Frezite seguiu um caminho de sucesso, em que sempre honrou os seus 
stakeholders. Atualmente enfrentamos tempos que trarão novos níveis de competitividade a fatores como a 
escala e a flexibilidade do negócio. Novos materiais, a digitalização, novas tecnologias de fabrico e a globalização 
fizeram-nos pensar em avançar com um parceiro como a Sandvik, uma decisão que será benéfica para todos 
nós." refere José Manuel Fernandes, fundador e Presidente da Frezite, de olhos postos no futuro. 
 
Sobre a Walter 
A Walter irá realizar a integração e melhorar a sua capacidade ao nível do fornecimento de PCD Tooling 
(ferramentas em diamante policristalino), uma área em que a Frezite é um ator amplamente reconhecido. 
Fornecedor de soluções especializadas de maquinação, a Walter oferece uma vasta gama de ferramentas de 
precisão para aplicações nas áreas de fresagem, torneamento, furação e roscagem. A Walter trabalha com os 
seus clientes para desenvolver soluções personalizadas de maquinagem de componentes para utilização nas 
indústrias aeronáutica e aeroespacial, bem como ao nível do automóvel, energia e engenharia em geral. 
Demonstrando a sua Engineering Kompetenz (Competência ao nível da Engenharia) em cada fase do processo de 
maquinação, a Walter é um parceiro inovador, capaz de criar soluções digitais para otimização de processos. 
Sediada em Tübingen, na Alemanha, a Walter tem cerca de 3.800 empregados em todo o mundo, a que junta 
numerosas filiais e parceiros de vendas, servindo os seus clientes em mais de 80 países. 
 
Sobre a FREZITE 
Fundada em 1978, a Frezite, sediada na Trofa, em Portugal, conta com cerca de 450 empregados. A Frezite 
agrega um grupo de empresas de Engenharia que se dedica maioritariamente ao negócio das ferramentas de 
corte, madeira e metal, mas atua também ao nível dos dispositivos de elevada performance e das máquinas 
especiais de pós-maquinagem [Seri], bem como em tecnologias espaciais [FHP]. 
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