
GRUPO ROLEAR 

Porque há coisas que não podem parar! 





INOVAÇÃO COMO CHAVE DO SUCESSO 

Desde 1979, com sede no Algarve, a Rolear 

resulta da oportunidade identificada pelo 

espírito empreendedor do nosso fundador e 

das necessidades de desenvolvimento da 

região a nível tecnológico. 

 

Desde logo se orientou para uma oferta 

diversificada de soluções inovadoras, com 

recurso a produtos de qualidade e suporte 

técnico qualificado. 





EXCELÊNCIA EM SOLUÇÕES INTEGRADAS 

Grupo de empresas e marcas, que se 

destaca pela excelência do seu trabalho nas 

respectivas áreas de especialização, 

garantindo uma oferta integrada de soluções 

de notável qualidade. 



EXCELÊNCIA EM SOLUÇÕES INTEGRADAS 



• Comercialização de produtos e 

equipamentos 

• Distribuição de gás canalizado,  

• Construção civil,  

• Infra-estruturas e arranjos exteriores, 

• Instalações técnicas especiais,  

• Manutenção e apoio técnico, 

• Formação técnica, orientada para o saber 

fazer. 

EXCELÊNCIA EM SOLUÇÕES INTEGRADAS 





Somos pioneiros na representação de marcas 

conceituadas no mercado, bem como na 

oferta de soluções de automação para 

sistemas óleo hidráulico, electricidade e ar 

comprimido, com contribuição acentuada 

para o desenvolvimento da região. 

DIVERSIFICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 



Apoiados numa estratégia de diversificação 

e diferenciação, aliamos soluções integradas 

e capacidade técnica à qualidade dos 

produtos e serviços, garantia de fidelização 

dos nossos clientes e do nosso contributo para 

o bem estar e o progresso da sociedade. 

DIVERSIFICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 



10 pontos de venda em Portugal, estando em 

marcha uma empreendedora expansão de 

âmbito nacional e internacional. 

DIVERSIFICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 



Extensa e dinâmica equipa de delegados 

comerciais. 

 

 

DIVERSIFICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 



Constante diversificação dos serviços 

equipamentos distribuídos, apostando na 

diferenciação pela qualidade e de 

optimização da relação qualidade/preço 

 

 

 

DIVERSIFICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 



Actividade comercial segmentada em 6 

grandes áreas de negócio 

 

 

 

DIVERSIFICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 





Na vanguarda das melhores soluções para o 
ambiente, na produção de energia térmica e 
elétrica, as fontes renováveis são a nossa escolha. 

Sistemas fotovoltaicos | Sistemas solares térmicos | 

Superfícies radiantes a água 

Energia eólica | Certificação Energética | 





Vasto leque de equipamentos seleccionados 
para valorizar o conforto dos espaços públicos e 
privados. 

 
Equipamentos devidamente certificados e 
excelentes preços de mercado são a verdadeira 
opção. 

Ar Condicionado| Aquecimento | Ventilação | 





No campo das infra-estruturas eléctricas 
disponibilizamos uma vasta gama de produtos e 
materiais de alta capacidade técnica. 

 
Comercializamos as soluções mais adequadas aos 
diversos sectores. 

Quadros eléctricos| Postos de Transformação | Automação | 

Cabos |  

Corte e Protecção | 





Inovação técnica e tecnológica, optimização de 
equipamentos, produtos de baixo consumo e 
correta iluminação de espaços privados e 

públicos, com soluções para interiores e exteriores, 
são a nossa marca no mercado. 

Lâmpadas| Iluminação Interior | Iluminação técnica | 

Iluminação Pública |  

Iluminação de Emergência | 





Aliando a experiência profissional á evolução 

continua dos produtos, apresentamos uma 
grande variedade de soluções e de 
equipamentos electromecânicos para as áreas 
de geração de energia, bombagem, tratamentos 
de água e automatismos.  

Grupos eletrogéneos| Sistemas de Bombagem | 

Tratamento de águas| 





Para quem constrói a pensar no futuro 
oferecemos uma gama de soluções completas. 
 
Queremos marcar a diferença e acompanhar 
cada projecto até ao último detalhe, com oferta 
de infra-estruturas e produtos que se distinguem 
pela inovação, design e tecnologia. 

Videovigilância|  Aspiração Central| Aparelhagem 

Eléctrica| Segurança | 

Recepção e Distribuição de TV | Electrodomésticos 





Marca própria criada com vista não só ao 

reforço da competitividade nacional, mas 

também como elemento de sustentabilidade 

para o plano de internacionalização. 

 

Soluções tecnologicamente eficazes 
 

• Ar Condicionado 

• Solar Térmico 

• Iluminação LED 

NATURALMENTE A EFICIÊNCIA 





Forte compromisso na divulgação de 

tecnologias e soluções sustentáveis, nas áreas 

da:  

• Climatização eficiente 
 

• Produção de energia eléctrica 

através de células fotovoltaicas 
 

• Produção de água quente sanitária, 

apoiadas por sistemas solares térmicos 
 

• Iluminação com eficiente tecnologia 

LED 
 

DE OLHOS POSTOS NO FUTURO 



Sólido compromisso com projectos de formação 

profissional com uma forte orientação prática, 

focados no saber-fazer, estimulantes e capazes 

de gerar mais-valias para os formandos e para os 

mercados em que operam 

DE OLHOS POSTOS NO FUTURO 





A Eficiência Energética constitui hoje um dos 

nossos segmentos em franco desenvolvimento. 

 

Actuação de uma equipa dedicada de 

especialista, que em total parceira com os 

clientes, procuram a concretização de 

objectivos de redução de consumo energético e 

das emissões de CO2. 

 

CONSULTORES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 



Equipa de especialistas | avaliar e monitorizar 

como a energia é utilizada e identificar 

procedimentos específicos que promovem a 

eficiência e a economia energética. 

 

Equipamentos e soluções |os equipamentos, 

sistemas e soluções adequadas às oportunidades 

de poupança identificadas com compromissos 

interessantes de retorno financeiro. 

CONSULTORES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 





Depois da nossa expansão a nível nacional, 

estamos agora empenhados na 

internacionalização e no desenvolvimento de 

parcerias além fronteiras. 

 

• Moçambique 

• Angola 

• Cabo Verde 

• Marrocos 

NOVAS ENERGIAS ALÉM FRONTEIRAS 



• FACIM - Moçambique 

 

• Roadshow Moçambique 

 

• Roadshow Angola 

 

• Roadshow Brasil 

 

• Exportação directa 

NOVAS ENERGIAS ALÉM FRONTEIRAS 



Em Portugal  continuamos a nossa estratégia de 

sustentabilidade, focados essencialmente na 

melhoria contínua dos nossos serviços e soluções 

adequadas à situação actual do mercado. 

NOVAS ENERGIAS ALÉM FRONTEIRAS 



Obrigado 


