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A FREZITE, empresa associada da 
AIMMAP, onde ocupa os respe-
tivos órgãos sociais, foi distingui-

da pela Ordem dos Engenheiros, por 
ocasião das comemorações dos seus 
80 anos, como um dos 12 casos mais 
emblemáticos da Engenharia das úl-
timas oito décadas em Portugal –  um 
por cada uma das 12 especialidades de 
Engenharia estruturadas na Ordem.

Distinguida na área da Engenharia 
Mecânica, na entrega de prémios, a 
FREZITE esteve representada pelo seu 
fundador e Presidente do Conselho de 
Administração, José Manuel Fernan-
des. Um prémio de mérito que vem 
distinguir e elevar o trabalho realizado 
pela equipa da FREZITE ao longo dos 
seus 38 anos de atividade.

Os Troféus OE | 80 Anos foram en-
tregues em cerimónia que decorreu no 
Convento do Beato, na noite de 26 de 
novembro, a qual contou com a presen-
ça do Ministro do Ambiente, João Pe-
dro Matos Fernandes, e do Secretário 

de Estado do Ambiente, Carlos Martins. 
As comemorações dos 80 anos da Or-

dem dos Engenheiros, nos seus diferen-
tes momentos, contaram ainda com a 
adesão dos representantes máximos da 
Engenharia de 12 países.

Apostando em engenharia de solu-
ções para ferramentas de corte com 
aplicações nas indústrias da transfor-
mação de madeira, plásticos, metais e 
compósitos, o Grupo FREZITE trabalha 
essencialmente para os setores do mo-
biliário, automóvel, aeroespacial e mol-
des. Um percurso de excelência que 
tem vindo a ser reconhecido no e pelos 
mercados. Recorde-se que em 2011 a 

FREZITE conquistou o prémio inter-
nacionalização na categoria PME. Em 
2014 foi distinguida com o Prémio EY 
International Entrepreneur Of the Year, 
a que se vem juntar mais este Troféu 
OE pela sua expressão na área da En-
genharia Mecânica.

Recorde-se que, na sua estrutura de 
internacionalização, o Grupo FREZITE 
conta com empresas próprias em oito 
países: Portugal, Brasil, Alemanha, Re-
pública Checa, Polónia, Espanha, Reino 
Unido e México. Com sede na Trofa, no 
distrito do Porto, exporta os seus pro-
dutos e tecnologias para mais de 50 
países nos cinco continentes.

ROSAS & ROSAS, LDA. 
– alteração da sede social

A empresa associada da AIMMAP, 
ROSAS & ROSAS, Lda., alterou a 
sede social e as instalações fabris 
para a seguinte morada: Travessa de 
Vessadas, 45, 4750-397 Carapeços.
Os restantes dados da empresa 
mantiveram-se iguais, sendo os 
principais os seguintes: telefone: 
+351 253 881 841, página web: www.
rosaserosas.com

SERI 
– nova morada p/ correspondência

A SERI – Sociedade de Estudos e 
Realizações Industriais, Lda., associada 
da AIMMAP, tem uma nova morada 
para o envio de correspondência, a 
qual é a seguinte: Zona Industrial da 
Varziela, Rua José Ramos Maia, lote n.º 
3, 4480-628 Árvore, Vila do Conde
Os restantes elementos de contacto 
não sofreram quaisquer alterações, 
aqui se recordando os principais: 
telefone: +351 252 248 540, telefax: 
+351 252 248 541, email: seri@seri.pt, 
página web: www.seri.pt

FÁBRICA CANDEEIROS 
– M.A.F. CASTRO, S.A. 
– alteração denominação social

A empresa em epígrafe foi 
transformada em sociedade 
anónima, tendo passado a adotar a 
denominação social acima referida.
Não obstante a alteração em causa, 
foram mantidos a morada e os 
elementos de contacto, os quais 
são os seguintes: Rua Presa da 
Cavada, 262, 4436-907 Rio Tinto, 
telefone: +351 224 853 170, telefax: 
+351 224 895 378

SOMAT 
– mudança de instalações

A SOMAT – Sociedade de Material 
Eléctrico, S.A., empresa associada da 
AIMMAP, procedeu à mudança das 
suas instalações para a seguinte nova 
morada: Rua de Currais, 1043, 
4350-141 Porto.
Os restantes contactos são 
os seguintes: telefone/fax: 
+351 229 546 572, telemóvel: 
+351 925 972 261, email: comercial@
somat.pt, página web: www.somat.pt

INFORMAÇÕES SOBRE ASSOCIADOS

Na sua estrutura de 
internacionalização, o Grupo 
Frezite conta com empresas 
próprias em oito países: 
Portugal, Brasil, Alemanha, 
República Checa, Polónia, 
Espanha, Reino Unido e 
México

 

ASSOCIADOS

Frezite distinguida com Troféu OE |80 anos

AIMMAP
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www.twitter.com/aimmap
www.tecnometal-revista.blogspot.com
www.aimmap.blogspot.com
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