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Sobre nós
A SAGOB TINTAS E VERNIZES, LDA posiciona-se como uma referência no mercado da cerâmica, construção civil 
e reabilitação devido a um vasto leque de produtos de excelência especificamente desenvolvidos para estes mer-
cados exigentes e competitivos, apresentando sempre tendências e produtos de alta decoração, procurando a 
vanguarda neste segmento de mercado.

Missão

Visão

Operamos no mercado assumindo a missão de fabricar produtos de elevada qualidade 
que fornecemos aos nossos clientes com rapidez e eficiência, prestando um serviço 
de apoio técnico adequado e encontrando soluções personalizadas a preços competi-
tivos. 

Aplicar todo o conhecimento adquirido ao longo de vários anos a desenvolver um vasto 
leque de produtos de excelência, especificamente para os mercados exigentes da 
cerâmica, construção civil e reabilitação. Queremos consolidar o nosso crescimento 
nacional apostando na inovação e em operar em mercados internacionais.

Valores
Apostamos num crescimento assente nas melhores práticas de gestão e sustentabili-
dade, com foco na transformação digital, envolvendo fornecedores, parceiros e clien-
tes. Procuramos uma melhoria contínua ao nível do conhecimento, da satisfação e 
eficiência dos nossos produtos e serviços, com ética e transparência.
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Serviços
A SAGOB oferece apoio técnico, disponibilizando um técnico para lhe aconselhar os 
melhores produtos e respetivas técnicas de aplicação, para que a sua obra ou pintura 
seja o vosso e nosso sucesso.

Aconselhamento
técnico



Inspiração
Apresentamos mais de 15 mil cores para inspirar os nossos clientes na implementação dos 
seus projetos, procurando corresponder às suas necessidades e às exigências do mercado.

Workshops
para profissionais

Disponibilizamos todo o tipo de formação necessária, desde as técnicas de pintura e suas 
aplicações, solução de problemas e aplicações de sistema ETIC s, assim como o apoio 
adequado para o lançamento de novos produtos.





Produtos

Primários

Esmaltes Aquosos

Plásticas Lisas

Tinta para Telha Cerâmica

Plásticas Texturadas

Elásticas Lisas

Elásticas Texturadas

Telas Liquidas

Repelentes para Telha Cerâmica e Pedra

Revestimento para Capotto

Proteção e Aditivos

Tinta para  Cerâmica

Proteção e Decoração de Madeiras

Esmaltes para Industria

Diluentes

Tintas Especiais

Consumíveis

Massa de Reparação



Apoio ao cliente

Ao longo dos seus anos de existência, a SAGOB assumiu 
sempre uma postura de equilíbrio entre o natural desen-
volvimento económico e a responsabilidade social, procu-
rando que o mesmo assente numa cultura de valores de 
ética, verdade, transparência e respeito por todos aqueles 
com quem opera.

Desta forma, o seu compromisso é fornecer produtos aos 
seus clientes, que cumpram rigorosamente com todos os 
requisitos legais e normativos, exigidos pelo sector



A cuidada seleção da matéria prima e das máquinas 
adequadas para a sua transformação, que cumpram 
com as exigências do mercado, é uma preocupação 
sempre presente.

Com o objetivo de alcançar este compromisso, 
disponibiliza um serviço especial de apoio ao cliente, 
que permite de forma ajustada responder às suas 
necessidades.



Ecommerce
A SAGOB possui uma plataforma de e-commerce colo-
cando a tecnologia ao serviço de todos os seus clientes, 
fornecedores e parceiros.

As compras e encomendas podem ser efetuadas 
on-line, bem como estão disponíveis vários canais 
digitais, sendo o fator diferenciador desta aposta na 
transformação digital, a simplificação de todo o proces-
so e uma melhor resposta às exigências do mercado.

sagob.pt



Sustentabilidade

A SAGOB está convictamente comprometida com a sustentabilidade e pauta a sua atuação promovendo uma melhoria 
contínua do capital natural e humano, para benefício de todos no presente, mas também das gerações futuras.

A sua gestão evolui todos os dias no sentido de respeitar o United Nations Global Compact e os Objetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável, e por isso investe na capacitação dos seus recursos humanos e no reconhecimento dos mesmos.

Ajustando os seus procedimentos tendo presente a sustentabilidade, desde o fabrico à entrega do produto acabado, bem 
como na forma digital como presta os serviços e efetua o acompanhamento de clientes, fornecedores e parceiros, procura 
também contribuir para a criação de uma sociedade mais justa e equilibrada.
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