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A S. ROQUE ENCERRA EM SI UM 
INTERMINÁVEL PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM E MELHORIA 
NA PROCURA DA EXCELÊNCIA 

A TODOS OS NÍVEIS

S. ROQUE ENCLOSES A NEVER 
ENDING PROCESS OF LEARNING AND 

IMPROVEMENT, IN THE PURSUIT OF 
EXCELLENCE AT ALL LEVELS

MANUEL SÁ | S. ROQUE CEO
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Sustentabilidade. É este o caminho que a S. Roque 
percorre há mais de 3 décadas. A fidelidade aos seus 
valores garantiu-lhe, neste período, um crescimento 
sustentado. Os objetivos estratégicos têm evoluído de 
forma consciente, mantendo uma clara direção e um 
crescimento orgânico. 

Construímos máquinas robustas, de alta performance e 
precisão, cedo aprendemos que a única forma de garantir 
conformidade e qualidade nos nossos produtos era o 
controlo da totalidade da nossa cadeia de valor. Esta 
característica sempre fez parte do ADN da S. Roque, mas 
no actual contexto de globalização foi uma aposta com 
alguns riscos ponderados, que foi ganha em toda a linha. 
Hoje os nossos equipamentos são melhores e devemos 
essa qualidade a todas as pessoas que participam, 
ativamente, no nosso processo produtivo.

Trabalhamos com a certeza que amanhã iremos ser 
melhores. A S. Roque encerra em si um interminável 
processo de aprendizagem e melhoria na procura da 
excelência a todos os níveis.
No processo de crescimento orgânico que foi incutido à  
S. Roque desde a sua génese, ficou claro, no fim da 
década de 80, que o mercado nacional não seria 
suficiente para conter a nossa existência. Assumimos que 
iriamos partilhar o nosso verde com o resto do mundo 
e assim tem sido desde então. Nos últimos 20 anos 
temos criado inúmeras parcerias internacionais, com um 
serviço pós-venda especializado extremamente eficiente. 
Conseguimos deste modo que os nossos clientes 
compreendam que a  
S. Roque não é um mero fornecedor, mas sim um 
parceiro de confiança. Temos orgulho nas relações que 
criámos pelo mundo fora e trabalhamos arduamente no 
aprofundamento das mesmas. O nosso crescimento está 
diretamente ligado ao crescimento dos nossos parceiros, 
qualquer que seja a sua localização.

Neste caminho, em que a S. Roque tem criado parceiros 
por todo o mundo, vivendo o trabalho deles como seu, 
chegámos à conclusão que a nossa força não se esgota 
nos produtos que criamos. A real força da S. Roque é a 
dedicação que imprime na busca de soluções. Passem 
elas por criação e inovação em novas soluções de 
engenharia, ou qualquer outro tipo de necessidade 
que nos apresentem. É neste campo que hoje em dia a 
S. Roque se destaca, na procura e implementação de 
soluções. Com mais de 30 anos de know-how acumulado 
estamos numa posição única para desenvolver, inovar e 
apresentar ao mundo toda e qualquer solução na área da 
estamparia têxtil à peça.

Sustainability. This is the path that S. Roque has followed 
for more than 3 decades. The loyalty to our values assured 
a sustained growth during this period. The strategic 
objectives have evolved consciously, maintaining a clear 
direction and an organic growth.

We build robust, high performance and accurate machines. 
We learned from the onset that the only way to ensure 
compliance and quality in our products was to control 
the full length of our supply chain. This has always been 
part of the S. Roque DNA, but in the current context of 
globalization, it was a bet with some weighted risks. Today, 
with gains across the board, we know it was the right bet. 
Our equipment is top of the line and we owe it to all the 
people who actively participate in our production process.

We work with the certainty that tomorrow we will be 
better. S. Roque encloses a never ending process of 
learning and improvement, in the pursuit of excellence 
at all levels. The organic growth was instilled in S. Roque 
since its birth, but it became clear by the end of the 80s 
that the domestic market would not be enough to contain 
our existence. Since then, we decided that we would share 
our green machines with the rest of the world. Over the 
past 20 years we have created numerous international 
partnerships, with an extremely specialized and efficient 
after-sales service. By supplying this level of service we 
were able to show to our customers that S. Roque is not 
merely a supplier, but a trustworthy partner. We are proud 
in the relationships that we created around the world and 
we work hard to improve them. Our growth is directly 
connected to the growth of our partners, no matter where 
they are.

In this journey S. Roque has been oriented to create 
partners around the world, living their successes and 
difficulties like our own, we realized that our strength is not 
limited to the products we create. The real strength of S. 
Roque is the relentless dedication to finding solutions; 
whether those are modifications to products, creating 
or innovating in new engineering solutions, or any other 
type of need presented to us. It is in this field that S. 
Roque stands out: seeking and implementing solutions. 
With 30 years of accumulated know‑how, we are in a 
unique position to develop, innovate and present to the 
whole world any solution in the field of textile printing.

SERVIÇO GLOBAL
GLOBAL SERVICES

INOVAÇÃO
INNOVATION

SOLUÇÕES
SOLUTIONS



A S. Roque tem como missão a constante inovação e 
criação de produtos de excelência na área da estamparia 
têxtil à peça. Para tal, aposta em múltiplos vetores 
complementares: tecnologia, qualidade e recursos 
humanos especializados. 

Estimula de forma persistente a sua veia empreendedora 
e internacional, promovendo para isso o contínuo 
aperfeiçoamento do seu serviço, em qualquer parte do 
mundo, mantendo-se fiel aos seus princípios éticos e de 
sustentabilidade.

S. Roque’s mission is to constantly innovate and create 
products of excellence in the field of textile printing. To this 
end, we bet on multiple complementary vectors: quality, 
technology and skilled human resources.

We persistently stimulate our entrepreneurial and 
international vein, promoting the continuous improvement 
of service, anywhere in the world, while remaining true to 
our ethical and sustainability principles.

MISSÃO MISSION

ACT ALWAYS IN THE INTEREST OF OUR 
PARTNERS IN ORDER TO PROMOTE THEIR 
SATISFACTION AND LOYALTY

ACTUAÇÃO SEMPRE NO INTERESSE 
DOS NOSSOS PARCEIROS DE FORMA 
A PROMOVER A SUA SATISFAÇÃO E 
FIDELIZAÇÃO

ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO
BUSINESS STRATEGY

VALUES
:: To act within the moral and ethical principles of the 
company to its stakeholders.

:: Always act in the interest of our partners in order to 
promote their satisfaction and loyalty.

:: Excellence achieved through teamwork, competence and 
responsibility.

:: Absolute quality.

:: Innovation promoted by the entrepreneurial DNA of S. Roque.

:: Environmental sustainability and security.

:: Ação dentro dos princípios morais e éticos da empresa 
para com os seus stakeholders.

:: Atuação sempre no interesse dos nossos parceiros de 
forma a promover a sua satisfação e fidelização.

:: Excelência conseguida através de trabalho de equipa, 
competência e responsabilidade.

:: Qualidade absoluta.

:: Inovação promovida pelo ADN empreendedor da S. Roque.

:: Sustentabilidade ambiental e segurança.

VALORES

TRILHAR UM PERCURSO SUSTENTÁVEL DE 
INOVAÇÃO, DE EXPANSÃO INTERNACIONAL, 
DE EXCELÊNCIA EM TODAS AS SOLUÇÕES QUE 
LANÇAMOS PARA O MERCADO, DE QUALIDADE 
ABSOLUTA, PARA NOS MANTERMOS COMO LÍDER 
NA NOSSA ÁREA DE NEGÓCIO

TO BE A MARKET LEADER IN OUR BUSINESS AREA 
WE FOLLOW A SUSTAINABLE PATH OF INNOVATION, 
ABSOLUTE QUALITY, INTERNATIONAL EXPANSION AND 
EXCELLENCE IN EVERY SOLUTION WE RELEASE TO THE 
MARKET.

VISION
Trilhar um percurso sustentável de inovação, de expansão 
internacional, de excelência em todas as soluções que 
lançamos para o mercado, de qualidade absoluta, para nos 
mantermos como líder na nossa área de negócio.

Follow a sustainable path of innovation, of absolute quality, 
of international expansion and excellence in every solution 
we release to the market, to keep us as a market leader in 
our business area.

VISÃO
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Localizada no coração do Vale do Ave, a S. Roque - 
Máquinas e Tecnologia Laser S.A., labora em instalações 
próprias com uma área coberta de aproximadamente 
25.000 m2. A empresa orgulha-se de ser hoje uma 
experiente e bem-sucedida PME, tendo sido distinguida 
pelo IAPMEI como PME Líder e de Excelência pelo quarto 
ano consecutivo. 

Líder nacional no seu campo de atividade - fabrico 
de máquinas e equipamentos para as indústrias de 
estamparia têxtil e embalagem - emprega atualmente 
mais de 250 funcionários distribuídos pelos seus 
diferentes departamentos. 

Com instalações funcionais e com profissionais 
qualificados e experientes, a S. Roque dispõe das 
mais avançadas ferramentas e tecnologias na área da 
metalomecânica, do design e da elaboração de produto. 
Os equipamentos fabricados são de conceção própria, 
desenhados por um departamento técnico altamente 
especializado para corresponder aos desígnios de 
projeto e com o objetivo de satisfazer qualitativamente 
as solicitações do cliente mais exigente. 

Hoje, após a conquista e solidificação incontestável da 
liderança do mercado português, tornando-se num dos 
líderes mundiais na área da estamparia e da embalagem, 
a S. Roque produz e comercializa um extenso catálogo 
com diferentes produtos e trabalha com clientes/
parceiros em mais de cinquenta países. 7

GRUPO S. ROQUE
S. ROQUE GROUP

A EMPRESA ORGULHA-SE DE SER HOJE UMA 
EXPERIENTE E BEM-SUCEDIDA PME, TENDO SIDO 
DISTINGUIDA PELO IAPMEI COMO PME LÍDER E DE 
EXCELÊNCIA PELO QUARTO ANO CONSECUTIVO

THE COMPANY PRIDES ITSELF ON BEING AN 
EXPERIENCED AND SUCCESSFUL SME AND HAS 
BEEN DISTINGUISHED BY IAPMEI AS “LEADER SME” 
AND “SME OF EXCELLENCE” FOR THE FOURTH 
CONSECUTIVE YEAR

Located in the heart of the “Vale do Ave” region (Ave 
valley), S. Roque – Máquinas e Tecnologia Laser, S.A. 
operates in its own facilities with a covered area of 
approximately 270.000 sq. ft. 
The company prides itself on being an experienced and 
successful SME and has been distinguished by IAPMEI (The 
Portuguese Institute for Small and Medium Companies) 
as “Leader SME” and “SME of Excellence” for the fourth 
consecutive year. 

National leader in its field of activity ‑ manufacture 
of machinery and equipment for textile printing and 
packaging - currently employs over 250 people distributed 
among its different departments.

With functional facilities and qualified and experienced 
professionals, S. Roque has the most advanced tools 
and technologies in the area of engineering, design and 
product development. The manufactured equipment 
is of its own design, developed by a highly specialized 
technical department to match the project specifications 
and aiming to qualitatively meet the demands of any 
partner.

Today, after conquering and solidifying the undisputed 
leadership of the Portuguese market, S. Roque became 
one of the world leaders in the field of textile printing and 
packaging. S. Roque manufactures an extensive catalog 
of different products and works with customers/partners 
in over fifty countries.
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LOCALIZADA NO CORAÇÃO DO VALE DO AVE, A 
S. ROQUE - MÁQUINAS E TECNOLOGIA LASER S.A., 
LABORA EM INSTALAÇÕES PRÓPRIAS COM UMA 
ÁREA COBERTA DE APROXIMADAMENTE 25.000 M2

LOCATED IN THE HEART OF “VALE DO AVE”, S. ROQUE 
– MÁQUINAS E TECNOLOGIA LASER, S.A. OPERATES 
IN ITS OWN FACILITIES WITH A COVERED AREA OF 
APPROXIMATELY 270.000 SQ. FT.



A S. Roque dedica-se à construção e comercialização 
de máquinas de estamparia têxtil há mais de 30 anos. 
Embora a sua génese esteja ligada à manutenção destes 
equipamentos, rapidamente foi identificada a oportunidade 
de construir de raiz este tipo de máquina. Os têxteis 
estavam em alta no Vale do Ave, e a S. Roque aproveitou 
para criar um produto de qualidade para uma clientela 
extremamente exigente.

A empresa não se contentou em servir apenas o seu 
nicho de mercado, desde muito cedo que procurou a 
internacionalização. Numa primeira fase e por motivos 
geográficos criou parcerias europeias, numa segunda fase 
e por questões culturais dedicou-se ao Brasil e América 
do Sul. Neste milénio tornou-se numa marca global de 
referência na área onde atua. Todo e qualquer mercado 
está ao seu alcance.

A S. Roque foi crescendo de forma orgânica, evoluindo,
prevendo sempre as necessidades dos mercados. 
Hoje mais do que nunca, não chega ter o melhor produto 
do mercado, é também necessário apresentar um serviço 
excelente e acessível em qualquer ponto do globo.
A S. Roque orgulha-se de procurar a excelência em tudo 
em que se envolve com especial destaque para a procura 
de soluções.

Em 2015 a marca S.Roque transformou-se em ROQ. 
Atendendo às necessidades do século XXI reconhecemos 
a necessidade de criar uma marca verdadeiramente 
global que consiga de uma forma eficaz transmitir mais 
de 30 anos de história, inovação, internacionalização e 
conhecimento. 9

CRIAMOS SOLUÇÕES
CREATING SOLUTIONS

A S. ROQUE fOI CRESCENDO 
DE fORMA ORGâNICA, 
EVOLUINDO, ANTECIPANDO AS 
NECESSIDADES DOS MERCADOS.

S. ROQUE GREW ORGANICALLY, 
EVOLVING, PREDICTING THE 
MARKET NEEDS.

S. Roque has been dedicating itself to the construction of 
textile printing machinery for over 30 years. Although its 
origin is linked to the maintenance of these equipments, the 
opportunity to build this type of machine from scratch was 
quickly identified. The “Vale do Ave” region is traditionally 
an area that produces high quality fabrics, and S. Roque 
took the opportunity to create a quality product for an 
extremely demanding clientele. 

The company was not content to serve only this 
market niche, and from very early on sought for 
internationalization. Initially, it created European 
partnerships for geographical reasons, and in a second 
phase, for cultural reasons, devoted itself to Brazilian and 
South American partnerships. In this millennium, it has 
become a global leading brand. Any market is in its 
reach.

S. Roque grew organically, evolving, predicting the market 
needs. Today, more than ever, it is not enough to have the 
best product in the market, providing an excellent service 
and having access to any point of the globe is also needed. 
S. Roque is proud to strive for excellence in everything 
it gets involved in, with a particular emphasis on seeking 
solutions.

In 2015 the S. Roque brand transformed itself in ROQ. 
In serving the needs of the 21st century, we recognized 
the need to create a global brand that can effectively 
communicate over 30 years of history, innovation, 
internationalization and know-how.



A ROQ aproveita o facto de ter um absoluto controlo 
sobre a cadeia de valor para assegurar um rigoroso 
controlo de qualidade sobre os seus produtos. 
Recebemos nos nossos pavilhões matéria-prima em bruto 
que depois transformamos nas peças necessárias para 
a construção dos nossos produtos. Para isto utilizamos 
tecnologias de vanguarda nas áreas corte a laser e 
quinagem.

Atendendo aos elevados padrões de qualidade que 
fornecemos, em 2004 foi implementado um sistema 
de gestão da qualidade, segundo a norma NP EN ISO 
9001:2008, no âmbito:”prestação de serviços de corte, 
quinagem de chapas e perfis metálicos”. Na demanda pela 
excelência na qualidade, em 2012 os serviços de soldadura 
foram adicionados ao âmbito da certificação da qualidade 
e em 2013 o âmbito foi atualizado para: ”fornecimento 
de peças e serviços de corte, quinagem e soldadura de 
chapas e perfis metálicos”.

Esta clara evolução na qualidade dos serviços 
prestados tem sido conseguida através de um contínuo 
investimento em tecnologia de ponta, recursos humanos 
especializados e infraestruturas que permitem, de forma 
harmoniosa que todo e qualquer projeto seja executado 
de forma célere, atendendo às exigências dos nossos 
parceiros. 

Em 2014 foi estreado um novo pavilhão industrial que 
é um armazém completamente automatizado. Permite 
uma melhoria de condições de trabalho, elimina os riscos 
que resultam da manipulação da chapa antes do corte e 
reduz o tempo de execução das encomendas, permitindo 
aumentar o nível de satisfação dos nossos parceiros.

ROQ takes advantage of the fact that it has absolute 
control over the supply chain, this allows us to ensure 
strict quality control over our products. 
We receive raw materials in our facilities, which are then 
transformed in the parts necessary for the construction of 
our products. For this we use cutting-edge technologies in 
laser cutting and bending.

Given the high quality standards we provide, a system 
of quality management was implemented in 2004, 
according to NP EN ISO 9001:2008, under “provision of 
cutting services, bending of metal sheets and profiles.” In 
our demand for excellence in quality, welding services were 
added to the scope of the quality certification in 2012. In 
2013 the scope was upgraded to “supplying parts and 
cutting and bending services and welding of metal sheet 
and metal profiles”.

This clear improvement in the quality of services was 
achieved through continuous investment in technology, 
skilled human resources and infrastructures, which 
allowed every project to be executed in a timely manner 
and meet the requirements of our partners.

A new building, a completely automated warehouse, was 
premiered in 2014. It allowed an improvement in working 
conditions, eliminated scratches that result from handling 
metal sheets prior to cutting, and reduced the runtime of 
orders, increasing the satisfaction of our partners.

âMBITO DA CERTIfICAÇÃO DA 
QUALIDADE (...) fORNECIMENTO DE 
PEÇAS E SERVIÇOS DE CORTE, QUINAGEM 
E SOLDADURA DE CHAPAS E PERfIS 
METÁLICOS

SCOPE OF THE QUALITY CERTIFICATION (...) 
SUPPLYING PARTS AND CUTTING AND BENDING 
SERVICES AND WELDING OF METAL SHEET AND 
METAL PROFILES
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EMPRESA
LÍDER DE MERCADO

MARKET 
LEADER

CADEIA DE VALOR
SUPPLY CHAIN



ONDE ESTAMOS
WHERE WE ARE
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VÁ A ROQINTERNATIONAL.COM E ENCONTRE 
O NOSSO AGENTE MAIS PERTO DE SI
GO TO ROQINTERNATIONAL.COM AND FIND OUR 
AGENT NEAREST TO YOU

AGENTES ROQ
ROQ AGENTS
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DADOS CHAVE 
KEY FIGURES
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roqinternational.com

S.ROQUE - Máquinas e Tecnologia Laser, S.A.

RUA DAS RIBES, 400
4765-774 OLIVEIRA S. MATEUS
PORTUGAL
T. +351 252 980 500
info@roqinternational.com

GPS: N. 41-24-05 W. 08-24-54

São Roque do Brasil - Indústria de Máquinas Têxteis, Ltda.

Rua Raimundo Correia, 200 - Passo Manso 89032-300 
BLUMENAU - SC - BRASIL
T. +55 047 3037 3205  /  +55 047 9954 9411 
sroquebrasil@roqinternational.com


