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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Azkoitia, 29 de outubro de 2019  

 
 
A JUARISTI redobra o seu compromisso em Portugal com uma aliança 
estratégica com o distribuidor PAM Lda  
 

• acordo com a PAM - Serviços Técnicos Industriais Lda, permitirá à JUARISTI enfrentar a 
sua estratégia de crescimento em Portugal com o apoio de um dos distribuidores e 
fornecedores de serviços de maior prestígio do país. 

 
• Este acordo insere-se no marco da estratégia de internacionalização e crescimento em 

mercados estratégicos da JUARISTI, que significou um importante investimento na melhoria 
das instalações e no desenvolvimento de novos produtos. 

 
A JUARISTI, empresa especializada na fabricação de fresadoras e mandriladoras Premium, tornou 
pública a assinatura de um acordo de comercialização e assistência técnica com o distribuidor 
português PAM Lda. A aliança com um dos fornecedores de serviços de maior prestígio do país 
permitirá à JUARISTI concretizar o seu plano de crescimento num mercado estratégico para os seus 
objetivos empresariais, e melhorar o serviço de consultoria em engenharia e a assistência técnica 
no país. 
 
A aposta por Portugal representa um novo capítulo na alargada história da JUARISTI, com mais de 
80 anos a contribuir para a inovação e o avanço na indústria das máquinas-ferramenta, fabricando 
fresadoras, mandriladoras e centros multifunções para o segmento Premium do mercado, 
aclamadas pela sua precisão, robustez e fiabilidade. 
 
A aliança agora estabelecida com a PAM Lda permitirá à JUARISTI, empresa com sede em Azkoitia, 
Espanha, oferecer um serviço mais próximo aos seus clientes portugueses, alargando ao país 
vizinho os atributos que a tornaram famosa: o esforço e o compromisso com a qualidade, uma 
relação franca e aberta com o cliente e a sua alta capacidade tecnológica. Durante décadas, a 
JUARISTI manteve uma política de escrupulosa transparência e cumprimento dos seus 
compromissos com fornecedores, colaboradores, entidades públicas, instituições financeiras e 
clientes de todo o mundo.  
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Desde a sua criação, a JUARISTI entregou mais de 6000 máquinas nos 5 continentes e introduziu 
no mercado algumas das mais inovadoras configurações de fresadoras e mandriladoras, que 
assentaram as bases para os outros fabricantes do sector. Neste sentido, destaca-se a produção 
da primeira máquina NC em Espanha (1974), o primeiro centro de mandrilagem e fresagem com 
cabeça central (1986) e a primeira mandriladora hidrostática de coluna móvel com RAM (1996). 

Atualmente, a JUARISTI encontra-se imersa numa etapa de crescimento, baseada na sua 
internacionalização e num ambicioso plano de investimentos. Neste sentido, merece especial 
destaque o projeto Accuracy Cube, um centro de fabricação inteligente com uma área de mais de 
1200 m2, nas instalações da JUARISTI. O novo espaço inclui uma área de maquinação de peças 
críticas, uma sala de verificação dimensional e um laboratório para a montagem de cabeçotes. O 
conjunto estará operacional no final de 2019 e representa um investimento superior a 4 milhões de 
euros.  

A escolha da PAM Lda para representar a JUARISTI em Portugal deve-se à sua alargada 
experiência e profundo conhecimento da indústria nacional, mas também à forma como geram a 
sua relação com os clientes, baseada na honestidade e na estreita colaboração em todas as fases 
do projeto. 

A PAM Lda foi fundada em 1994, e em pouco mais de duas décadas de atividade conquistou uma 
posição destacada entre os distribuidores de máquinas-ferramenta do país. Especialistas em 
consultoria de engenharia, são também reconhecidos pela sua qualidade e pela rapidez do seu 
serviço técnico. 

Desde a sua sede na Trofa, Distrito do Porto, a PAM Lda oferece um serviço de assistência técnica 
integral, do qual se destaca o seu pack de manutenção preventiva. A empresa dispõe de uma equipa 
técnica altamente qualificada, que abrange todo o território nacional, formada por especialistas nas 
diferentes indústrias para que trabalham. 

O acordo insere-se na estratégia de serviço da JUARISTI, que desenvolveu um pack integral em 
que se destaca a manutenção preventiva, a formação especializada e a consultoria durante a 
totalidade do projeto. Assim, a nova estratégia JUARISTI Direct Service + procura melhorar a 
experiência do cliente em todas as fases da sua relação com a JUARISTI, desde a consulta inicial 
até às intervenções pós-venda.   

A rede global de serviço da JUARISTI cobre atualmente mais de 40 países, assegurando 
intervenções em menos de 48 horas. A rede é complementada por uma hotline de assistência, 
gerida diretamente por técnicos especializados.  

Acerca de JUARISTI 

 
JUARISTI, especialistas na fabricação de soluções de fresagem e mandrilagem e em centros 
multifunções, acumula uma história de 80 anos como referência no setor das máquinas-ferramenta. 
A empresa está sediada em Azkoitia (País basco) e a sua gama de produtos abrange todas as 
configurações de fresadoras, mandriladoras e centros multifunções. 
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A empresa é reconhecida no sector pela qualidade e robustez dos seus produtos, pela sua alta 
produtividade e pela estreita cooperação com o cliente, desde o assessoramento na fase de compra 
até ao serviço técnico, junto com o desenvolvimento de inovações que representam um valor 
diferencial para competir a nível global. 

A rede do serviço técnico da JUARISTI está presente em mais de 40 países. A rapidez de resposta, 
a disponibilidade de peças de reposição e o grande profissionalismo do seu pessoal técnico permite-
lhes oferecer um serviço personalizado e profissional, que garante a fiabilidade das suas soluções. 

Analisar constantemente o mercado e conhecer as necessidades dos seus clientes são as 
características que definem a estratégia da JUARISTI para os próximos anos, resumida no conceito 
C.A.S.T: Conectividade, Automação, Serviço e Tecnologia - 4 âmbitos estratégicos em que a 
empresa concentrará os seus esforços nos próximos anos. 

No ano passado, a JUARISTI fechou o ano com um volume recorde de novos pedidos, com um 
valor aproximado de 46 milhões de euros. No exercício de 2018, a JUARISTI registou um 
crescimento de 25% em relação ao exercício anterior e em 2019 espera superar os 35 mlhões de 
euros de faturação.  

 
 

Para mais informacao: 
 
Susana J. Ubarrechena    
marketing@juaristi.com  
T: + 34 943 851 1221 
 

Tomás Oliveira 
toliveira@pam.com.pt 
T: + 351 916 252 945 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


