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[ PORTAL DO CLIENTE ]

O Portal do Cliente é uma plataforma de integração de conteúdos, que permite a qualquer parceiro 

da Sotecnisol, através da Internet, consultar o seu extracto de conta, as condições de pagamento, 

encomendas pendentes, e brevemente encomendar materiais.

O Portal do Cliente é muito intuitivo e fácil de usar já que tem as mesmas funcionalidades que 

qualquer página da internet!

[ NOVIDADES SOTECNISOL ]

Este é o primeiro número da Newsletter da Sotecnisol!

Na óptica de que qualquer empresa se deva preocupar com a sua ima-

gem no mercado em que se insere, a Sotecnisol oferece‐lhe hoje a pri-

meira edição da Sotecnews. 

O seu objectivo passa pela divulgação das actividades da empresa pre-

tendendo‐se que esta publicação seja de utilidade a todos quantos a 

recebam: clientes, colaboradores e profi ssionais dos vários sectores onde 

a Sotecnisol actua, mantendo‐os actualizados e informados sobre as 

constantes actividades da mesma, sejam elas o lançamento de produtos, 

promoções, notícias diversas e até obras a decorrer.

Destacamos na primeira edição uma obra de referência da Sotecnisol 

Energia, para a Associação de Benefi ciários da Lezíria Grande, o lança-

mento da nova plataforma interactiva Portal do Cliente e as vantagens 

de investir em sistemas solares térmicos através do novo programa de 

incentivos do Governo. Referenciamos ainda o 1º Ciclo de Conferências 

da Sotecnisol Engenharia, a forte aposta da Sotecnisol nas redes sociais 

e a nova área de negócio das Coberturas & Fachadas – revestimentos 

metálicos de fachadas.

SISTEMA HÍBRIDO EÓLICO E SOLAR
 

A Sotecnisol Energia desenvolveu um sistema híbrido de produção de 

energia (Projecto, Concepção e Execução), com base na tecnologia eólica 

e solar fotovoltaica, de melhoria da efi ciência energética para a Associa-

ção de Benefi ciários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira. O projecto 

teve como principal objectivo a diminuição do consumo de energia da 

RESP (Rede Eléctrica de Serviço Público) privilegiando o consumo atra-

vés da produção por fontes renováveis. 

 

A produção de energia através de fontes renováveis vem assim potenciar, 

de uma forma signifi cativa, a substituição da energia eléctrica de fontes 

tradicionais.

 

Procedeu-se à instalação de  um sistema de produção de energia em dois 

locais distintos. Em cada local foi instalado um conjunto de 9 aerogera-

dores de 20 kW em torres de 35 metros de altura. Ao nível da produção 

de energia solar, também em ambos os locais, foi instalado um conjunto 

de 4 seguidores Solares Fotovoltaicos com 6.9 kW / cada, com painéis 

fotovoltaicos híbridos de 230 W. 

 

Na globalidade foram instalados 415,2 kW, tratando-se de uma obra com 

grandes especifi cidade, nomeadamente ao nível da interligação com a 

Rede Pública, onde houve a necessidade da colocação de autómatos nos 

Quadros de Gestão de Energia, os quais fazem o controlo da energia con-

sumida versus a energia produzida, garantindo as respectivas protecções 

ao nível da não injecção de energia na Rede. 

Este projecto permite à Sotecnisol Energia aumentar o seu portfólio e su-

blinhar o seu know-how como instalador de grande porte, na área das 

energias renováveis. 

Ficha Técnica 
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[ EDITORIAL ]

COMO FUNCIONA?

Entrar no Internet Explorer e escrever o seguinte endereço: 

www.portal.sotecnisol.pt/portalcliente

Ou visitar o site www.sotecnisol.pt e clicar no botão Portal do Cliente. Inse-

rir o seu nome de Utilizador que é o nº de cliente ( CL‐… ) e de seguida clicar 

em Esqueceu a Password?

A mesma será enviada para o e-mail geral da sua conta.

Na Sotecnisol trabalhamos para tornar a vida dos nossos Clientes mais fácil! 

Colocamos à sua disposição 
diversas ferramentas que lhe 
permitem monitorizar 
e administrar os serviços 
da sua conta.

p
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[ INVESTIR EM SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS ]

A ALTERNATIVA DO FUTURO

Sabemos que a energia solar térmica produz água quente, para aproximadamente 80% 

das necessidades anuais e 50% das necessidades de aquecimento da família média portu-

guesa. No verão essa vantagem cobre até 100% da necessidade de água quente sanitária.

PARTICULARES

O Ministério das Finanças, da Economia e Inovação lançou em 2009 um programa de 

incentivos, o qual visa a criação de condições que permitem aos particulares adquirirem 

painéis solares térmicos com condições especiais. Com uma comparticipação imedia-

ta de 1.641,70 €, atribuída pelo Estado na aquisição de painéis solares térmicos, pode 

poupar até 75% na sua factura de aquecimento, assim como deduzir 30% do custo do 

investimento em benefícios fi scais.

Quais os benefícios?

• Serviço “Chave‐na‐Mão”: 

 fi nanciamento, equipamento e instalação

• Benefícios fi scais de 30% do custo do investi-

 mento em sede de IRS com máximo de 796,00 €

• Manutenção e Garantia do equipamento as- 

 segurados durante 6 anos

• 100% de fi nanciamento em Crédito Individual 

 com condições especiais, em  entidades ban- 

 cárias de renome.

• Facilidade no processo de encomenda

• Possibilidade de pronto pagamento

• Poupança anual em média de 400 € para uma 

 habitação com 5 pessoas, o que equivale a um 

 retorno do investimento inicial entre 4 e 6 anos

Gama Compact 300 L
Principais Características

• Cobre até 80% do consumo de água quente

• Componentes totalmente adaptados tec nica- 

 mente entre si

• Funcionamento simples e fi ável

• Adequados para todos os tipos de casa

• Sistema mais complexo que proporciona um  

 alto nível de conforto e possibilita maior inte-

  gração arquitectónica. 

• Ideais para aplicações individuais.

• Grupo de controlo acoplado ao depósito

Sistema Termossifão SA-TS300
Principais Características

• Acumulador de alta efi ciência, de dupla  

 envolvente

• Acabamento exterior em aço pintado

• Revestimento esmaltado do interior do depósito

• Isolamento em poliuretano

• Espessura do isolamento: 50 mm

• Ideal para moradias unifamiliares sendo a so-

  lução mais económica.

Equipamentos Sonnenkraft

Líder mundial do sector, a Sonnenkraft está re-

presentada, mundialmente, em mais de 30 paí-

ses. Tem instalado cerca de 1,7 milhões de m2 

de colectores solares conseguindo evitar que 

mais de 1,5 milhões de toneladas de CO2 sejam 

lançados na atmosfera.

A Sotecnisol Materiais oferece assim as soluções 

mais indicadas ao nosso mercado através dos 

equipamentos Sonnenkraft, tornando a ener-

gia solar útil e rentável para todos. Apostar na 

qualidade da marca Sonnenkraft, garante um 

aperfeiçoamento técnico e desenvolvimento 

tecnológico.

Quais as vantagens em escolher a 
Sotecnisol Materiais / Sonnenkraft:

•  Líder mercado mundial

• Líder mercado português na oferta e ins- 

 talação de sistemas de média e grande 

  dimensão

• Centenas de instalações a funcionar em  

 todo o território nacional

• Assistência técnica permanente

INSTITUIÇÕES

Mais recentemente o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a Secretaria de Estado da 

Juventude e do Desporto desenvolveram condições para o alargamento do Programa Solar Térmi-

co a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), a Clubes e Associações Desportivas 

com Utilidade Pública. Estas medidas destinam-se a apoiar a instalação de sistemas solares térmi-

cos para a produção de águas quentes sanitárias (banhos e cozinhas) e/ou o aquecimento de água 

de piscinas, criando condições favoráveis à aquisição dos equipamentos que permitam ultrapassar 

a barreira do investimento inicial

O valor da comparticipação corresponde a um benefício a fundo perdido que pode atingir 65% 

do investimento associado.

Todo o processo é “chave-na-mão” e inicia-se com um pedido de estudo a um dos bancos ade-

rentes por parte da IPSS, do clube ou da associação desportiva. As entidades candidatas serão 

responsáveis pela escolha dos fornecedores a consultar, pela análise das propostas alternativas 

e pela decisão de adjudicação.

A Sotecnisol Materiais dispõe ainda de um gabi-

nete para apoiar a sua entidade em todo o pro-

cesso de candidatura. 

Informe-se connosco sobre esta medida! 
Consulte o nosso site www.sotecnisol.pt ou 

ligue já para a nossa linha directa 808 200 363!

• Equipa técnica altamente qualifi cada

• Utilização de sistemas de produção de água 

 quente instantânea isentos de Legionella

•  Melhor relação preço / benefício (€ / kWh)

• Oferta de soluções totalmente integráveis 

 com os equipamentos já existentes 

 (ex: caldeiras).
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[ REVESTIMENTOS METÁLICOS DE FACHADAS ]
[ CICLO DE CONFERÊNCIAS  
 SOTECNISOL ENGENHARIA ]

A Sotecnicol Engenharia, dada a sua crescente experiência e no âmbito

das actividades desenvolvidas em torno das obras hidráulicas, promoveu

o 1º Ciclo de Conferências Sotecnisol Engenharia – Obras Hidráulicas,

que decorreu nos dias 26 de Maio em Lisboa, e 28 de Maio no Porto.

 

Estiveram presentes cerca de 200 participantes com quem partilhámos

o nosso saber e os nossos conceitos e contámos ainda com a presença

de dois dos nossos parceiros para a área em questão, a MC–Bauchemie

e a Manusystems.

A todos os participantes o nosso agradecimento!

SOTECNISOL JÁ ESTÁ 
PRESENTE NO FACEBOOK

É frequente nos dias de hoje assistirmos ao cres-

cimento exponencial das redes sociais como 

uma oportunidade de negócio para certas em-

presas e investidores, que se voltam para es-

tes novos canais de comunicação para de uma 

forma mais directa chegarem aos seus clientes.

É o sonho de todo o marketeer conseguir a mí-

tica relação one‐to‐one, e as redes sociais têm 

sido palco das mais diversas experiências ao 

longo dos últimos tempos.

A Sotecnisol percebe a importância destes veí-

culos e por essa razão, tal como grandes mar-

cas o têm vindo a fazer, estamos a expandir a 

nossa presença nestes meios, especialmente 

no Facebook porque queremos interagir e co-

municar de várias formas com o nosso público.

No nosso profi le divulgamos conteúdos rele-

vantes sobre as actividades da Sotecnisol, fotos 

e vídeos para além de lançarmos discussões 

sobre tópicos de relevância como por exemplo 

a Energia Solar ou questões sobre impermea-

bilização.

Torne‐se fã da Sotecnisol no Facebook 
e ajude‐nos a aumentar a nossa comunidade!

Os revestimentos metálicos de fachadas através de painel sandwich são a grande aposta da 

Sotecnisol Coberturas & Fachadas. 

 

O êxito deste género de revestimentos reside na sua fl exibilidade em futuras ampliações, no efeito 

estético, nos curtos prazos de execução e no preços bastante competitivos. 

 

Através da consolidação de parcerias e das  relações com os nossos principais fornecedores, dispo-

mos de uma vasta gama de produtos e soluções de Revestimentos Metálicos adequados às neces-

sidades dos nossos clientes, que conjugadas com a qualifi cação da nossa mão-de-obra, permitem 

apresentar ao mercado preços muito competitivos.

 

A Sotecnisol Coberturas & Fachadas é capaz de enfrentar importantes desafi os, como a construção 

de centros comerciais ou aeroportos.

> Dolce Vita Braga / Área 15.000 m2

Oferecemos vastas soluções quer para edifícios industriais, quer para 

administrativos ou de uso público, permitindo a selecção adequada 

em função dos diferentes critérios económicos, estéticos, térmicos e 

acústicos.
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