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Os nossos produtos 
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Ultrapassando fronteiras para fornecer os bens e serviços necessários, a Montexport, 
fundada em 1980, opera como uma organização global, através de acordos de parceria 
e de representação celebrados com alguns dos principais fabricantes globais na 
indústria Química, indústria das Resinas, e na indústria dos Metais. 

 
O Montexport Metal Group representa, em exclusivo, para o mercado europeu, desde 
2011, um grupo semi - estatal chinês, que integra uma Fábrica de produção de 
gradeamentos e vedações em metal. Através desta parceria fornecemos estes 
materiais nas mais variadas dimensões, directamente do fabricante aos nossos 
clientes, com entrega no tempo certo. 
 
Onde quer que a Montexport actue, o cumprimento e adesão a todas as normas que 
visem a saúde, segurança e a protecção ambiental são sempre as principais 
prioridades. Toda a nossa equipa coloca o desenvolvimento sustentável no centro das 
suas operações, trabalhando o mais estreitamente possível com os países de 
acolhimento e as comunidades, respeitando as suas leis e costumes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nossa fábrica, que está 
devidamente certificada pelo ISO 
9001:2000, produz e desenvolve um 
novo estilo de gradeamentos e 
vedações em metal de alta 
qualidade, que são amplamente 
utilizados no tráfego e segurança 
pública da comunidade, habitações 
e jardins.  
 
A fábrica é composta por 250 
trabalhadores, o seu capital é de 
aproximadamente USD 15 milhões, 
e em 2010, a produção  foi de 
4.000.000 metros, em linha, de 
vedações em aço. 
 
 

 
A nossa missão 
 
A nossa missão é gerir uma cadeia 
de abastecimento de excelência 
que permita distribuir uma vasta 
gama de produtos, a preço certo 
no momento certo, através da 
rede global do grupo que abrange 
cerca de 20 escritórios e centros 
de distribuição em mais de 12 
economias na Ásia, Europa, 
Américas e África. 

 



Os nossos produtos 
 
Apresentamos de seguida os vários produtos que fornecemos.  

As fotografias apresentadas não esgotam a diversidade de produtos que a nossa 
representada fabrica. Servem apenas para referenciar o tipo de material dentro de 
cada grupo. 

A especificação técnica, em detalhe, de cada um dos produtos ser-vos-á fornecida a 
pedido. Os acabamentos e dimensões poderão variar de acordo com os requisitos do 
cliente.  

 
 
Nome: Steel road fence 
Ref.: 215/1015 
 
 
 

 
 
Nome: Steel road fence  
Ref.: 215/1027 
 
 
 
 

Nome: Temporary  fence 
Ref.: 202/1003 

Nome: Temporary  fence 
Ref.: 202/1014 
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Os nossos produtos 
 
As fotografias apresentadas não esgotam a diversidade de produtos que a nossa 
representada fabrica. Servem apenas para referenciar o tipo de material dentro de 
cada grupo. 

A especificação técnica, em detalhe, de cada um dos produtos ser-vos-á fornecida a 
pedido. Os acabamentos e dimensões poderão variar de acordo com os requisitos do 
cliente.  

Nome: Framework Fence 
Ref.: 203/2005 
 
 
 
 

Nome: Framework Fence 
Ref.: 203/2007 
 
 
 
 

Nome: Chain Link Fence 
Ref.: 204/1011 
 
 
 
 

Nome: Chain Link Fence 
Ref.: 204/1016 
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Os nossos produtos 
 
As fotogafias apresentadas não esgotam a diversidade de produtos que a nossa 
representada fabrica. Servem apenas para referenciar o tipo de material dentro de 
cada grupo. 

A especificação técnica, em detalhe, de cada um dos produtos ser-vos-á fornecida a 
pedido. Os acabamentos e dimensões poderão variar de acordo com os requisitos do 
cliente 

 
 
 
 
 
 

Nome: Field Fence 
Ref.: 204/1052 
 
 
 
 

Nome: Safety netting system 
Ref.: 218/1002 
 
 
 

Nome: Barbed Wire 
Ref.: 218/2011 
 
 
 
 

Nome: Euro Fence 
Ref.: 211/1015 
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Os nossos produtos 
 
As fotografias apresentadas não esgotam a diversidade de produtos que a nossa 
representada fabrica. Servem apenas para referenciar o tipo de material dentro de 
cada grupo. 

A especificação técnica, em detalhe, de cada um dos produtos ser-vos-á fornecida a 
pedido. Os acabamentos e dimensões poderão variar de acordo com os requisitos do 
cliente 

Nome: Steel lawn fence 
Ref.: 211/1045 
 
 
 
 

Nome: Curvy welded fence 
Ref.: 211/1052 
 
 
 

Nome: Hexagonal wire mesh 
Ref.: 213/3388 
 
 
 
 

Nome: Crimped wire mesh 
Ref.: 213/3396 
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Os nossos produtos 
 
As fotogafias apresentadas não esgotam a diversidade de produtos que a nossa 
representada fabrica. Servem apenas para referenciar o tipo de material dentro de 
cada grupo. 

A especificação técnica, em detalhe, de cada um dos produtos ser-vos-á fornecida a 
pedido. Os acabamentos e dimensões poderão variar de acordo com os requisitos do 
cliente 

 
 
 
 
 
 

Nome: Highway Guardrail 
Ref.: 215/1052 
 
 
 
 

Nome: Rail bridge guardrail 
Ref.: 215/1059 
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Nome: “W” Highway Guardrail 
Ref.: 215/1062 
 
 
 
 

Nome: High security fence 
Ref.: 221/1001 
 
 
 
 



O nosso negócio 
 
A Montexport representa, em exclusivo, para o mercado Ibérico, desde 2005, o grupo 
semi - estatal chinês Jinchang Holdings Ltd., que integra 14 fábricas, uma delas 
fabricante de gradeamentos e vedações em metal, e que exporta para mais de 50 
países. Os gradeamentos e vedações em aço são fornecidos, directamente do 
fabricante, na China, em contentores completo ao importador final, sem custos 
adicionais de intermediação e/ou distribuição.  
 

O cliente é facturado directamente pelo fabricante Chinês; sendo que o prazo médio 
para todo o serviço, desde a colocação da encomenda até à chegada no destino final 
varia entre os 45 e os 60 dias de acordo com o tipo de material encomendado. 
 
 
 
O fluxo das nossas operações: 

 
 

Em 2006 e 2008, respectivamente, a 
Montexport estabeleceu-se em 
Shenzhen, na sede corporativa do 
grupo Jinchang e em Hong - Kong, 
através da Montexport (China) Co. Ltd., 
para o controlo de logística e de 
qualidade de todas as encomendas para 
o mercado Ibérico. 

 

Supply Chain Management  
 

A competitividade dos nossos produtos 
resulta do facto de fornecermos 
directamente do fabricante aos nossos 
clientes, com entrega no tempo certo, 
através de uma estratégia de 
racionalização do transporte delineada 
pelo nosso departamento especializado 
em logística. 
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Montexport, Lda. 
Av. José Malhoa, n.º2, Tardoz – Piso 1 – Gabinete 
1.4, 1070-325 Lisboa 
 
T +351 21 726 4105 
F +351 21 726 4092 
E  jose.remizio@montexport.pt 
 
Montexport Ltd. 
Room 1206, Kerry Centre,  Senzhen, P.C. 518001  
China 
   
T+86 755 2518 1046    
F+86 755 8217 9705 
E  liuyan@montradegroup.com 
 

www.montexport.pt 
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