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FORTES COMO O AÇO

A Alenmot foi fundada em 2013, por Georgino Pedroso, e é associada fundadora da AGEIRA.

Com sede e fábrica em Ota, desenvolve a sua actividade no ramo metalúrgico, oferecendo

serviços de fabrico e montagem de estruturas metálicas e manutenção industrial.

O conhecimento e a experiência de mais de 25 anos do seu Administrador no sector

metalúrgico, levou-o a criar uma empresa constituída por profissionais com vasto know-how e

uma carteira de clientes internacionais.

A Alenmot tem filiais em Itália, Bélgica e França e uma delegação no Norte do país, no Centro

Empresarial da Maia.

Estratégia
Para se diferenciar da concorrência, a Alenmot é especialista no desenvolvimento e

montagem de tubagens industriais, fundações e assentamentos para máquinas industriais.

Sendo que todos estes serviços são realizados à medida de cada projecto e de acordo com os

requisitos dos clientes.
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Qualidade e Rigor são as palavras que

melhor definem a Alenmot, onde o

profissionalismo, o empenho e o 

cumprimento de prazos são respeitados. 

Alguns dos projectos mais marcantes são os 

trabalhos numa central eléctrica na Turquia, 

as montagens de centrais eléctricas em Itália, 

Canárias e Tenerife e serviços de manutenção 

de siderurgias em França e na Bélgica.

Com perspectivas muito otimistas para os 

próximos anos, a Alenmot quer consolidar o 

seu percurso na metalurgia de forma sólida 

e ponderada.

A Alenmot é uma empresa de união. Uma empresa de pessoas. Com o

objectivo claro de ser uma referência no Mundo, ao nível da metalurgia. 

- Georgino Pedroso, Director Geral

DIRECTÓRIO DE ASSOCIADOS.

CONHEÇA OS NOSSOS ASSOCIADOS!

Quer fazer parte deste promissor Directório?
Torne-se Associado da AGEIRA!

CONTACTAR A ALENMOT

ADERIR À AGEIRA
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