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Os nossos produtos

Aço V1 PT SET2011

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, e muito em 
particular dos Aços e Folha de Flandres

O Montexport Metal Group representa, em exclusivo, para o mercado europeu, desde 
2011, um grupo semi -estatal chinês, que integra duas Fábricas de produção de Aço 
Plano e Folha de Flandres. Através desta parceria fornecemos os aços 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.

O Aço é uma liga metálica formada 
essencialmente por ferro e carbono 
e é caracterizado pela sua
ductilidade, facilmente deformável 
por forja, laminação
e extrusão.

O grupo chinês que representamos 
fornece aço para todas as indústrias 
e com especial incidência para o 
sector automóvel, construção, 
segurança, e embalamento.

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.
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Apresentamos de seguida os vários produtos que fornecemos. Se pretender obter 
mais informações e especificações, por favor, contactar o nosso departamento 
responsável por esta unidade de negócio. 

Nome: Aço laminado a quente em bobines
Tamanhos: de acordo com as medidas  e 
especificações dos clientes

Nome: Aço laminado a quente em chapas
Tamanhos: de acordo com as medidas  e 
especificações dos clientes

Nome: Aço laminado a frio em bobines
Tamanhos: de acordo com as medidas  e 
especificações dos clientes

Nome: Aço laminado a frio em chapas
Tamanhos: de acordo com as medidas  e 
especificações dos clientes
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Se pretender obter mais informações e especificações, por favor, contactar o nosso 
departamento responsável por esta unidade de negócio. 

Nome: Folha-de-flandres em bobines
Tamanhos: de acordo com as medidas  e 
especificações dos clientes

Nome: Folha-de-flandres em chapas
Tamanhos: de acordo com as medidas  e 
especificações dos clientes

Nome: Galvanizados a quente em bobines
Tamanhos: de acordo com as medidas  e 
especificações dos clientes
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As fábricas que representamos, e que estão devidamente certificadas pelo ISO 9001:2000, 
são compostas por 900 trabalhadores, no total, o seu capital é de aproximadamente USD 21 
milhões, e ocupam uma área de 100000 m2.

Fotografia da direita:
Processo Pickling

Fotografia da esquerda:
Chapas laminadas a frio
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A Montexport representa, em exclusivo, para o mercado Ibérico, desde 2005, o grupo
semi - estatal chinês Jinchang Holdings Ltd., que integra 14 fábricas, duas delas
fabricante de aço e folha de flandres, e que exporta para mais de 50 países.

Os aços e folhas de flandressão 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 liga 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.



Montexport, Lda.
Av. José Malhoa, n.º2, Tardoz – Piso 1 – Gabinete 
1.2, 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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