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BRAND PROFILE

PREGGO – Your Idea Our Solution - com 6 anos de experiência e um departamento especializado em design, 
engenharia de produto, marcenaria, polimentos, embalagem e logística. A PREGGO é um serviço integrado, focada em 
dar resposta aos projectos de artistas plásticos, arquitectos, designers, decoradores, marcas de mobiliário e design 
lovers.

MISSÃO
Garantir sempre as melhores opções técnicas e estéticas em todos os projectos no tempo exigido e ao melhor preço.

VISÃO
As ideias e os projectos são bens essenciais para a evolução do mundo. Acreditamos num mundo sem limites, por isso 
lutamos para ser o melhor parceiro dos artistas plásticos, arquitectos, designers, decoradores, marcas de mobiliário e 
design lovers.

O QUE ESPERAR
A PREGGO desafia a integração de design com as artes tradicionais aliados a princípios tecnológicos e inovadores.
Dispõe de todos os serviços necessários para a realização dos seus projectos. Pode contar com experiência e know-how,
controlo de todo o processo de produção, soluções inovativas e integradas, exclusividade, cumprimento de prazos.
Ganhe tempo para os seus projectos.

VALORES

IDEIAS
Para nós as ideias e os projectos são as coisas mais importantes do mundo. Temos capacidade de as tornar reais.

PRECISÃO 
Somos precisos na selecção de materiais, exigentes no uso das tecnologias e artesanias. A nossa reputação foi 
construída sobre uma atenção incansável do rigor, detalhe e qualidade de acabamento.

DEDICAÇÃO 
Sempre atribuiu grande importância no desenvolvimento de uma excelente equipa, a melhor maneira de construir esta 
equipa tem sido através da formação. Juntamente com esta equipa jovem entusiasta, há um núcleo de pessoas com 
grande experiência em design e tecnologia, há uma cultura comum de iniciativa e uma atitude positiva.

SATISFAÇÃO
Entregamos todo o tempo do mundo, usamos a nossa própria equipa altamente qualificada para a instalação no local 
garantindo que o trabalho executado na fábrica é realizado com qualidade até ao fim. O nosso orgulho é que os clientes 
tenham um trabalho bem feito.

 
“O nosso desafio diário é garantir sempre as melhores soluções técnicas e estéticas em todos os projectos,  
no tempo exigido ao melhor preço possível. Sentimos a inovação e valorizamos as ideias de uma forma muito especial.  
Investimos tudo na Investigação e desenvolvimento de novos produtos para não colocar limites aos criadores nacionais” 
Davide Pereira - Director 
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SERVIÇOS

DESIGN E ENGENHARIA DE PRODUTO
A PREGGO conta com um departamento especializado e vocacionado para um apoio técnico 
personalizado, optimizamos assim as soluções construtivas, custos, qualidade e minimizamos 
o seu tempo.
" Adoramos desafios, a adrenalina de realizar projectos dos criadores nacionais  dá-nos
grande satisfação. Quanto mais complexos e impossíveis melhores."
Joaquim Paulo – Departamento de design e engenharia de produto.

                                  

CARPINTARIA ESPECIALIZADA / MARCENARIA
Na PREGGO tudo o nosso trabalho é uma autêntica arte: através da criatividade e de um 
conhecimento aprofundado de todas as melhores opções técnicas e estéticas, os nossos 
artesãos possuem sabedoria acumulada de vastos anos de experiência. Isso permite-nos 
combinar a alta tecnologia de que dispomos com técnicas tradicionais de fabrico procurando 
sempre o melhor resultado final.                                                                          
“ Cada peça que fabricamos tem um valor especial. É uma satisfação acompanhar e fazer 
parte da transformação diária de matéria-prima em obras de arte.” 
Cosme Ferreira - Departamento de marcenaria

ACABAMENTOS / VERNIZES / LACAGEM / COATING
Os acabamentos de mobiliário e carpintaria são parte integrante da qualidade do projecto 
final.
Trazemos inovação aos projectos, através do uso de novos materiais e técnicas. Isto 
diferencia a nossa oferta, atraindo os clientes mais exigentes.
“ A qualidade do nosso trabalho reflecte a paixão que temos pelo que fazemos. No nosso 
departamento, são os pequenos pormenores que fazem a diferença.”
Serafim Moreira - Departamento de acabamento

                                 

ESTOFO
Os materiais utilizados obedecem a uma rigorosa selecção que se reflecte na qualidade do 
resultado final. Proporcionamos conforto, qualidade, inovação e design.
“ Criar conforto e oferecer produtos de grandiosa beleza é o que me dá mais gozo fazer. A 
arte de estofar acompanha a minha família há gerações.” 
David Gonçalves

EMBALAGEM / LOGÍSTICA
Na PREGGO encontra um atendimento personalizado às necessidades dos seus clientes na 
melhor forma de transporte e armazenamento do seu produto, temos o know-how voltado 
para o desenvolvimento e produção em embalagens para exportação e mercado interno.
Preocupamo-nos com o meio ambiente, por isso, todas as nossas embalagens são 
confeccionadas com madeira de reflorescimento seca e imunizada.
“ Encaro a embalagem com a noção clara de que é a primeira mensagem da cultura da nossa 
empresa com o cliente.”
Jorge Ferreira - Departamento de embalagem 

- Departamento de Estofo
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

CONTRIBUTO PARA INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA PORTUGUESA.
A PREGGO surge na indústria portuguesa de uma forma inovadora, com uma postura competitiva e pró-
activa, oferecendo soluções integradas em madeira necessárias para a criação de produtos com capacidade 
de competir num mercado global. Hoje, a Preggo continua a preencher os altos requisitos de qualidade que 
o mercado exige, dando incentivo à industria deste sector.  

RECUPERAÇÃO DA ARTE DO MOBILIÁRIO TRABALHADO MANUALMENTE. 
Todos os dias a PREGGO está empenhada em dar o seu contributo para a arte, a identificação de um vasto 
património artístico na indústria do mobiliário nunca nos foi indiferente, temos todos os dias nas mãos dos 
nossos artesãos “um diamante em bruto” que é esculpido dia a dia até conseguirmos contribuir mais uma 
vez para a recuperação da artesania na indústria do mobiliário.  

RE-INTEGRAÇÃO DOS ARTESÃOS PORTUGUESES NO MERCADO DE TRABALHO.
Seria impossivel a existência da PREGGO sem os nossos artesãos, não fazia sentido fazermos arte manual 
sem artistas, contribuímos para a valorização do trabalho que em tempos foi esquecido e que ainda tem 
muito para dar. Assim, a PREGGO empenhou-se na procura de artesãos com paixão pelo que fazem, 
ansiosos por continuar a ensinar a sua arte e aprender o que há de novo. Desta forma conseguimos também 
dar o nosso contributo para a empregabilidade do nosso país. 

OPORTUNIDADE A JOVENS DESIGNERS E GABINETES DE CONCEPÇÃO DE PROTÓTIPOS.
Uma vez que Amândio Pereira e Ricardo Magalhães, fundadores da PREGGO, têm como área de formação o 
Design, foram os primeiros a perceber as dificuldades que pessoas da mesma área de formação e de 
negócio têm em desenvolver protótipos e produtos diferentes, só assim faz sentido a existência da 
PREGGO. Não esquecendo essa dificuldade, agora os fundadores da Preggo fazem com que o dificil 
caminho que percorreram se torne mais fácil para outros dispostos a inovar, criar e trazer competitividade 
para a indústria do mobiliário. 

DIVULGAÇÃO DA ARTESANIA PORTUGUESA NO MERCADO INTERNACIONAL. 
A grande cliente/parceira PREGGO é outra das ambiciosas e inovadoras marcas do Grupo Menina Design; a 
Boca do Lobo. Juntas têm  conseguido espalhar o desgin e a artesania portuguesa um pouco por todo o
mundo, somos agora reconhecidos pela arte do saber fazer e todos os dias divulgámos ao mundo o que 
Portugal tem de melhor.

DISPONIBILIDADE PREGGO

A PREGGO – Your Idea Our Solution - está  sempre disponível para um desafio com as melhores opções 
técnicas e estéticas.

CONTACTOS:

Travessa Marques de Sá, 68 |4435-324 Rio Tinto – Portugal
Tel.: +351 224 881 669 |Fax: +351 224 887 170
Web: www.mdpreggo.com | Email: info    @mdpreggo.com
 
 
 
 

NO LIMITS 


