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1. OBRA

Localizada na Alta de Lisboa, a primeira fase 
do empreendimento “Malha 6” é constituída 
por nove edifícios de habitação colectiva, to-
talizando 202 apartamentos de diferentes ti-
pologias, que permitirá a residência de 65.000 
habitantes. As Casas do Parque, na Alta de Lis-
boa, expandem-se ao longo do Parque Oeste, 
uma área com cerca de 26 hectares, que cons-
titui já um dos maiores parques da cidade de 
Lisboa. Este projecto traduz-se, assim, numa 
oferta urbana completa, com a junção da resi-
dência, comércio, serviços e lazer.

A Sotecnisol Energia definiu uma solução, dimen-
sionou e instalou um Sistema Solar Térmico por 
cada edifício, os equipamentos de apoio à produ-
ção de água quente sanitária e para aquecimento 
central, os emissores térmicos em cada aparta-
mento e todas as redes de distribuição de energia.  

2. SISTEMA SOLAR

A energia solar captada pelos colectores solares 
planos, é transportada em circuito fechado até 
um permutador de placas instalado na cobertu-
ra e deste aos depósitos de acumulação em cada 
apartamento. Esta transferência de energia aos 
depósitos, apenas acontece quando existem con-
dições ideais para tal. 

•	 Nas tipologias maiores dá-se o aquecimento 
de águas por acumulação, isto é, quando a 
água fria da rede pública entra no acumula-
dor e é aquecida através da uma serpentina 
interna, onde circula água em circuito fecha-
do com a caldeira.

4. AQUECIMENTO CENTRAL

As caldeiras murais além do apoio à produção das 
águas quentes sanitárias, garantem a produção 
de água quente para aquecimento ambiente. Esta 
energia térmica é distribuída pelo apartamento 
por uma rede de tubagem em Polietileno Reticu-
lado (PE-X) com barreira anti-difusão de oxigénio, 
isolada, numa configuração bitubo. 

Emissores térmicos calculados em função das 
necessidades de cada divisão, garantem o aque-
cimento ambiente
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[ Primeira Fase do emPreendimenTo malha 6 – alTa de lisboa ]

A Sotecnisol Energia tem-se destacado no mercado por oferecer experiência, know-how, engenharia e rigor 
a todos os seus clientes. Graças a estes atributos, foi-nos confiado o estudo/avaliação técnica e posterior 
fornecimento e instalação dos Sistemas Solares Térmicos e de Aquecimento Central de uma das maiores 
obras de habitação colectiva no nosso país, de acordo com a legislação em vigor.

Válvulas de 3 vias, comandadas por controladores 
diferenciais instalados em cada apartamento per-
mitem uma gestão individualizada, interrompen-
do o fornecimento de energia a um determinado 
depósito quando este já está satisfeito.

3. ÁGUA QUENTE SANITÁRIA 

3.1 aPoio 

O apoio ao Sistema Solar, na produção de água 
quente sanitária, é feito com caldeiras murais de 
duas formas distintas, consoante as necessidades 
da tipologia onde estão instaladas.

•	 Nas tipologias menores o aquecimento é 
instantâneo, isto é, quando a água vinda do 
acumulador, passa na caldeira e é aquecida 
instantaneamente.

[ noVidades soTeCnisol ]

O modelo de negócio da Sotecnisol aposta cada vez mais na articulação das suas várias 

áreas de negócio por forma a criarmos mais valor para os nossos clientes. A Sustentabili-

dade na construção nova e na reabilitação é um desígnio que definimos como prioritário e 

fundamental. A melhoria do desempenho energético dos edifícios é transversal às áreas de 

negócio da Sotecnisol e é o elemento aglutinador das mesmas.

A envolvente do edifício (isolamento térmico e optimização dos vãos envidraçados) é algo 

que está na génese da Sotecnisol Coberturas & Fachadas e é uma crescente aposta da 

Sotecnisol Revestimentos. Na reabilitação de edifícios, o isolamento térmico pelo exterior 

é uma das soluções que melhores resultados tem dado e a Sotecnisol tem uma vastíssima 

experiência na aplicação deste sistema.

Ao nível da instalação de tecnologias de aproveitamento de energias renováveis (painéis 

solares térmicos e fotovoltaicos) a Sotecnisol Energia bem como a Sotecnisol Materiais têm 

já um vasto curriculum. Na microgeração, a Sotecnisol está de braços dados com a Bosch 

e a Mitsubishi e nos sistemas solares térmicos temos uma oferta cada vez mais vasta que 

é complementada com bombas de calor, sistemas de piso radiante e equipamentos de ar 

condicionado.

Ao nível dos sistemas e equipamentos energéticos instalados (iluminação e climatização), 

estamos cada vez mais habilitados a oferecer soluções e sistemas de racionalização dos 

consumos, aceitando de bom grado o desafio de partilhar os riscos com os nossos clientes, 

posicionamo-nos como ESCO – Energy Service Company.

Não posso deixar passar esta oportunidade sem partilhar convosco a enorme satisfação que 

tive por termos sido considerada uma das melhores empresas para trabalhar. Só com traba-

lhadores satisfeitos é possível ter clientes satisfeitos e os elevados índices de satisfação dos 

clientes da Sotecnisol comprovam isso mesmo. Muito obrigado a todos os que diariamente 

contribuem para o sucesso da nossa Sotecnisol.

José Castro

Administrador

[ ediTorial ]
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> Colectores solares térmicos > Radiador e toalheiro

> Malha 6, Lotes 3 e 4

> Produção de água quente instantânea

> Produção de água quente por acumulação> Esquema de Sistema Solar Térmico em habitação colectiva

> Distribuição em configuração bitubo

5. PRINCIPAIS EQUIPAmENTOS INSTALADOS

•	 218 Colectores solares térmicos planos totalizando 516,66 m2; 

•	 202 Acumuladores de água quente sanitária totalizando 42.540 litros;

•	 Tubagem do circuito solar – cobre com isolamento térmico, protegido 
quando no exterior;

•	 Tubagem de aquecimento central – Polietileno Reticulado com 
isolamento térmico;

•	 202 Caldeiras murais estanques de duplo efeito (Água Quente Sanitá-
ria e Aquecimento Central);

•	 1500 Radiadores de alumínio constituídos por vários elementos;

•	 Toalheiros de casa de banho.

•	 A sotecnisol materiais reforça mais uma vez a sua Gama de produtos, com 
a distribuição de FesCo em Portugal. Trata-se de placas de isolamento 
térmico à base de perlita expandida, ligantes e fibras. Disponível com  
e sem revestimento em oxiasfalto, com uma solução para aplicações em 
coberturas deck.

•	 O Consórcio DST/Conduril adjudicou à sotecnisol energia a execução do 
Sistema Completo de Valorização Energética do Biogás/Gás Propano, a ins-
talar na ETAR do Sousa. Esta instalação, pertencente às Águas do Noroeste, 
será dominada por um grupo de cogeração de 250 kWe, equipado com um 
motor MAN E2842 LE322 dual-fuel biogás/gás propano, com funcionamen-
to em paralelo e em emergência à rede.

•	 A sotecnisol energia, dando continuidade à sua aposta em tecnologias 
inovadoras e de elevado potencial, celebrou com a Electratherm um acordo 
de representação exclusiva para o mercado português e espanhol para os 
seus sistemas Green Machine Serie 4000. Estes sistemas baseiam-se no 
princípio de funcionamento ORC (Ciclo Orgânico de Rankine), aproveitando 
os circuitos de refrigeração de baixa temperatura dos motores a gás para 
produção de energia eléctrica. A potência nominal destes equipamentos 
é de 50 kWe, estando prevista a evolução a médio prazo para potências 
até 65 kWe. 

•	 A sotecnisol revestimentos está a realizar mais uma obra de re-
vestimentos metálicos para a construtora Obriverca, SA, o Pavilhão 
Multiusos em Moscavide, edifício comercial com área bruta locavel de 
7.000m², numa nova zona nobre desta cidade. Trata-se de uma solução 
de revestimento de fachada numa área de 3.000m² em painéis metáli-
cos da ArcelorMittal “Arga Liso” montados verticalmente e alternada-
mente nas cores cinzento e vermelho.

•	 A sotecnisol Coberturas & Fachadas lançou recentemente no merca-
do um novo sistema exclusivo de impermeabilização líquida anti-raízes 
denominado FLEXGARDEN. O Sistema FLEXGARDEN destina-se à imper-
meabilização de floreiras e terraços ajardinados de pequenas dimensões, 
em substituição dos tradicionais sistemas de impermeabilização. Pode 
ser aplicado directamente sobre suportes em tijolo cerâmico, betonilha, 
reboco e betão, admitindo superfícies porosas, pouco porosas ou poli-
das. Assegurando a necessária estanquidade dos elementos em que é 
aplicado, o sistema FLEXGARDEN associa à sua grande flexibilidade e 
elasticidade uma elevada durabilidade e rapidez de aplicação, com um 
preço muito competitivo.

•	 A sotecnisol, na sua Política de reparação do Trabalho infantil, pro-
move a não utilização de qualquer tipo de trabalho infantil ou de meno-
res de 18 anos junto dos seus colaboradores, fornecedores e parceiros. E 
assume, ainda, o compromisso, em nome de todos os seus colaborado-
res, de implementar manter e melhorar um sistema de Gestão integra-
da (Qualidade, Segurança e Responsabilidade Social), de acordo com as 
normas NP EN ISO 9001, OHSAS 18001 e SA 8000.
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[ aCção de Team buildinG na soTeCnisol]

No passado mês de Setembro, a Sotecnisol promoveu uma acção de Team Building para os colabora-
dores da unidade de negócio de Coberturas & Fachadas, tendo como objectivo superar dois desafios 
que para os quais seria necessário espírito de entreajuda, coesão de equipa, partilha de informação  
e bastante comunicação entre os participantes. 

A ACçãO DE FORMAçãO TEVE POR BASE DUAS 
ACTIVIDADES DISTINTAS:

Na primeira actividade, os participantes ti-
veram que proteger um ovo, com materiais 
aparentemente difíceis de o fazer (elásticos, 
palhinhas e fita TESA autocolante) e com 
o mínimo de recursos possível, de forma a 
lançá-lo de uma certa altura que o grupo 
propunha, sem o partir. De seguida, na se-
gunda actividade, que visava essencialmen-
te a interacção e comunicação entre grupos, 
foi mostrado aos quatro grupos existen-
tes um desenho dividido em quatro partes 
iguais, e proposto a cada um que copiasse o 
desenho correspondente a uma das partes, 
isto para que no fim, ao juntar as partes de-
senhadas por cada um dos grupos, resultas-
se o desenho original. 

PME DE EXCELêNCIA 2010

A Sotecnisol está de Parabéns! Foi uma das 
empresas seleccionadas, pelo IAPMEI e Banca, 
para a atribuição do Estatuto PME de Excelên-
cia 2010.

A Sotecnisol distingue-se, assim, em 2010, pe-
los seus melhores desempenhos e indicadores 
de gestão, no contexto da estrutura empresa-
rial nacional, tendo por base um excelente tra-
balho desenvolvido por todos os seus colabora-
dores e o apoio dos seus parceiros. 

Vamos trabalhar no sentido de que em 2011 a 
Sotecnisol dê continuidade à sua estratégia, de 
forma a manter os índices de confiança e satis-
fação a que tem habituado os clientes, fornece-
dores e outros stakeholders. 

Obrigado a todos os colaboradores, clientes, 
fornecedores e parceiros da Sotecnisol, pois 
sem eles não seria possível tal distinção. 

UMA DAS MELHORES EMPRESAS PARA  
TRABALHAR DE 2011

A Sotecnisol ficou em 88º lugar no ranking das 
100 Melhores Empresas para Trabalhar em Por-
tugal (METP), de 2011.

Estar no ranking das METP é uma forma de re-
conhecimento para as empresas que têm práti-
cas adaptadas aos seus colaboradores, como é 
o caso da Sotecnisol.

Os colaboradores ao falarem sobre o que faz da 
Sotecnisol um bom local para trabalhar, refe-
rem um “ambiente 5 estrelas”, “equipa unida”, 
“oportunidade de subir na carreira” e o facto de 
ser uma “empresa sólida”. 

E apesar de todas as empresas terem pontos a 
melhorar, há que divulgar o que de bom se faz 
em Portugal. 

A Sotecnisol tem vindo a melhorar as condições 
para os seus colaboradores e isso tem sido evi-
denciado no esforço que estes disponibilizam à 
empresa e por isso agradecemos a todos eles.  

Com a primeira actividade os participantes 
perceberam que atingir um objectivo aparen-
temente impossível, com recursos limitados e 
condições críticas, é afinal possível de alcan-
çar com alguma imaginação e espírito crítico. 
E compreenderam a importância da optimi-
zação entre recursos dispendidos (materiais 
gastos) e resultados (altura a que o grupo se 
propunha a lançar o ovo). 

Na segunda actividade, verificaram que é pos-
sível obter um resultado melhor na empresa e 
no grupo com uma maior interacção e comu-
nicação entre grupos, ou seja, a criação de si-
nergias entre grupos gera um melhor resultado 
para a empresa do que o trabalho individual.

Os colaboradores demonstraram assim uma 
grande união, empenho e motivação nas ta-
refas propostas, o que contribuiu para que os 
objectivos definidos fossem amplamente con-
seguidos. Foi uma acção de Team Building que, 
para além de fomentar uma melhoria do espí-
rito de equipa dos participantes, ainda propor-
cionou o convívio e o divertimento entre todos.

>  Actividade do desenho (resultado final)

>  Actividade do ovo

>  Actividade do desenho

>  Momento de descontracção

[ soTeCnisol reCebe duas disTinçÕes ]

  



>  Sessão de esclarecimento em Lisboa

>  Sessão de esclarecimento no Porto
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Relativamente à cobertura do Reservatório foram de-
senvolvidos os seguintes trabalhos:

•	 Remoção da camada de regularização existente;

•	 Execução de murete periférico nos perímetros da co-
bertura, mais criação de acesso á cobertura;

•	 Criação de quatro pontos de ventilação;

•	 Execução de nova camada de forma com pendentes 
para quatro pontos de escoamento;

•	 Implementação de esquema de impermeabilização e 
isolamento térmico, constituído por primário (Tecsol 
1), uma primeira membrana betuminosa (Ecoplas Py 
30), seguido de uma segunda membrana betumino-
sa (Ecoplas Py 40 T), isolamento térmico (Roofmate 
SL 40), uma manta de geotêxtil de 300 gr/m2 e uma 
camada de brita com cerca de 70 mm de espessura;

•	 Aplicação de um corrimão em todo o perímetro da 
cobertura.

Relativamente ao patamar intermédio do Reservatório 
foram realizados as seguintes actividades:

•	 Remoção da camada de regularização existente;

•	 Execução de murete periférico nos perímetros do pa-
tamar;

•	 Execução de nova camada de forma com pendentes 
para quatro pontos de escoamento;

•	 Implementação de esquema de impermeabilização e 
isolamento térmico,  constituído por primário (Tecsol 
1), uma primeira membrana betuminosa (Ecoplas Py 
30), seguido de uma segunda membrana betuminosa 
(Ecoplas Py 40 T), aplicação de uma betonilha e, por 
fim, aplicação de esquema de pintura de pavimento 
(Sikafloor 156 + Sikafloor 400 N Elástic);

•	 Recuperação e aplicação do corrimão em todo o 
perímetro do patamar.

Ao nível do pavimento térreo do Reservatório:

[ reabiliTação do reserVaTório eleVado da barosa – leiria ] [ soTeCnisol assoCia-se a bosCh e miTsubishi eleCTriC ]

Dentro do âmbito da Reabilitação de Obras Hi-
dráulicas, um dos principais sectores de actividade 
da Sotecnisol Engenharia, foi concluída mais uma 
Obra de referência – Reabilitação do Reservatório 
Elevado da Barosa, para os SMAS, em Leiria.    

PROJECTO DA BAROSA

A intervenção abrangeu a recuperação de uma for-
ma ampla onde se destaca as actividades relacio-
nadas com a recuperação da envolvente exterior 
e interior do Reservatório, interior da cuba, subs-
tituição de todas as tubagens e acessórios, desin-
fecção da Cuba e condutas e ainda o levantamento 
topográfico. 

EXTERIOR E INTERIOR DO RESERVATóRIO

Ao nível das áreas em betão armado exteriores e in-
teriores (pilares, vigas, paredes da cuba e escadas), fo-
ram submetidas ao seguinte esquema de tratamento:

•	 Delimitação corte e picagem das zonas degradas; 

•	 Lavagem a ultra pressão (1000 a 2500 bar);

•	 Aplicação de protecção anti-corrosão de base 
cimenticia – Sikamonotop 610;

•	 Reconstituição das superfícies com argamassa 
de reparação estrutural – Sikamonotop 612;

•	 Aplicação de revestimento de uniformização ge-
neralizada com argamassa – Sikamonotop 620;

•	 Aplicação de esquema de pintura final.

No que diz respeito às áreas em alvenaria e reboco 
exteriores e interiores, foram sujeitas às seguintes 
actividades: 

•	 Lavagem a alta pressão (300 a 500 bar);

•	 Regularizações pontuais com argamassa de 
reparação Sikamonotop 612;

•	 Aplicação de esquema de pintura final.

Na sequência da publicação do novo Decre-
to-Lei que regula a Microprodução de Ener-
gia, a Sotecnisol associou-se a duas marcas 
de reconhecido prestígio – BOSCH e MITSU-
BISHI ELECTRIC – dando a possibilidade de 
apresentar aos seus clientes uma oferta de 
elevado valor, que alia a qualidade de fabrico 
e a eficiência excepcional de equipamentos 
de referência mundial.

Esta associação surgiu no âmbito de um 
novo projecto levado a cabo pela Sotecnisol 
–Microgeração  – que se dirige a qualquer 
entidade que tenha um contrato de forneci-
mento de electricidade de baixa tensão, isto 
é, particulares, condomínios, empresas ou 
entidades públicas, e que se queira tornar 
num microprodutor de energia. Neste âmbi-
to, a Sotecnisol já realizou 3 sessões de es-
clarecimento (Porto, Lisboa e Faro) junto dos 
seus parceiros autorizados, no sentido de os 
informar e clarificar acerca deste projecto da 
Microgeração.

Para este projecto o posicionamento da So-
tecnisol, como forma de assegurar aos seus 
clientes o melhor e mais seguro retorno fi-
nanceiro do seu investimento, centrou-se 
numa oferta composta por equipamentos 
das duas marcas mais prestigiadas a nível 
mundial, na área da produção dos painéis fo-
tovoltaicos, e que incorporam a última gera-
ção tecnológica e materiais de alta qualidade. 
São equipamentos que possuem garantias 
que extravasam as fronteiras nacionais, bem 
como garantias reais da produção estimada 
dos equipamentos oferecidos. A Sotecnisol 
apresenta a relação Qualidade – Preço – 
Garantia – Produção, mais competitiva do 
mercado Mundial.

OFERTA

bosCh by soTeCnisol 4.32 - Sistema solar fo-
tovoltaico 4,32 kWp:

•	 Módulos fotovoltaicos 18x240W – 4320 Wp 

> Depois

> Interior da Cuba

>  Painel Fotovoltaico

>  Sessão de esclarecimento em Faro

•	 Remoção do revestimento existente;

•	 Execução de um novo suporte em betonilha;

•	 Aplicação de placas em betão 60x40x5 – Soplacas 
Betoplan 100;

•	 Aplicação de esquema de pintura de pavimento – 
Sikafloor 156 + Sikafloor 400 N Elástic;

•	 Recuperação e pinturas da porta de entrada.

INTERIOR DA CUBA

Os principais trabalhos relativos ao interior da cuba 
foram os seguintes:

•	 Tratamento do betão armado deteriorado;

•	 Lavagem a alta pressão (300 a 500 bar);

•	 Aplicação de revestimento de uniformização gene-
ralizada com argamassa – Sikamonotop 620;

•	 Aplicação de revestimento impermeabilizante apto 
para contacto com água potável – Sikatop 209 Re-
servoir;

•	 Aplicação de novas escadas de acesso à Cuba em 
pultrudido;

•	 Execução de carotes e aplicação de passa muros 
para a implementação de novas tubagens de adu-
ção, distribuição e drenagem;

•	 Desinfecção bacteriológica das superfícies antes 
da colocação em serviço.

OUTROS TRABALHOS
•	 Remoção de todas as tubagens existentes, assim como, respectivos 

acessórios e fixações;

•	 Fornecimento e aplicação de novas tubagens, acessórios e fixações em ferro 
fundido dúctil, para adução, distribuição e drenagem;

•	 Construção dos maciços de apoio às tubagens, com acabamento a pintura;

•	 Desinfecção bacteriológica das novas condutas aplicadas;

•	 Levantamento topográfico do Reservatório.

bosCh by soTeCnisol 3.60 - Sistema solar fo-
tovoltaico 3,60 kWp:

•	 Módulos fotovoltaicos 15x240W – 3600 Wp

Garantia de Fabrico:

•	 Módulos Fotovoltaicos - 10 anos

miTsubishi by soTeCnisol 4.50 - Sistema so-
lar fotovoltaico 4,50 kWp:

•	 Módulos fotovoltaicos 20x225W – 4500 Wp 

miTsubishi by soTeCnisol 3.60 - Sistema so-
lar fotovoltaico 3,60 kWp:

•	 Módulos fotovoltaicos 16x225W – 3600 Wp 

Garantia de Fabrico:

•	 Módulos Fotovoltaicos - 5 anos

Certificados e Garantia de rendimento

•	 Certificação de produto - IEC 61215 

•	 Certificado de Protecção classe II – IEC 61730

•	 Certificado CE

•	 Garantia de rendimento de 90% nos primeiros 
10 anos e de 80% nos restantes 15 anos. O 
seu período de vida útil é de 25 anos.

> Antes

*Os Kit’s apresentados podem ser adquiridos com uma es-
trutura de suporte por seguidor solar de duplo eixo




