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Novidades Sotecnisol
SOTECNISOL ENERGIA - Substituição do sistema de armazenagem de biogás – ETAR de São João da Talha
As águas de Lisboa e Vale do Tejo adjudicaram à Sotecnisol Energia a substituição integral do sistema existente de armazenagem de 
biogás da ETAR de São João da Talha, em cúpula metálica, por um gasómetro de dupla membrana polimérica, tipo IV,  com capacidade 
de armazenagem de biogás de 230 m3.

SOTECNISOL - Remodelação das lojas Sotecnisol
Oferecer qualidade, uma larga gama de produtos a valores competitivos e um excelente atendimento são fatores obrigatórios para 
mantermos os nossos clientes satisfeitos. Temos de marcar a diferença e apostar na excelência. Neste sentido, estamos em 
pleno processo de renovação da imagem das nossas lojas, situadas em Camarate, Coimbra, Porto e Olhão. O objetivo foi 
criar espaços onde os clientes possam ter acesso aos materiais comercializados, de forma confortável, atendendo ao 
seu perfil e necessidades. 

SOTECNISOL - Remodelação dos escritórios
A Sotecnisol remodelou os seus escritórios de Camarate, 
apostando numa decoração sóbria e moderna, ao mesmo 
tempo prática e atrativa.

OBRAS 360º - Aumenta o leque de produtos
O Obras 360º tem vindo a aumentar o seu leque de produtos de 

modo a satisfazer as necessidades dos seus clientes, procurando 
as melhores marcas e praticando ótimos preços.

Temos como marcas recentes: 
• UHU com colas e adesivos

• Efergy com monitores de consumo de eletricidade
• Duracell com lanternas LED

• Steinel com sopradores de ar quente e pistolas 
de termocolagem

• Ecotermi com emissores de calor, desumi-
dificadores e toalheiros elétricos

• Kayami com estufas a combustível
• Thermoequip com pavimento 

radiante elétrico
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Editorial
O forte incremento do turismo, o 
crescimento muito significativo do 
crédito para compra de habitação, o 
esgotamento dos stocks de escritórios e 
habitações, os novos e significativos apoios 
à reabilitação e a crescente aposta dos jovens 
pelos centros das cidades são razões mais que 
suficientes para reforçar a aposta da Sotecnisol na 
Reabilitação Sustentável numa matriz mais alargada.

A Sotecnisol está hoje mais habilitada para a realização 
de obras de reabilitação integral. Sabemos que é necessário 
agregar todas as especialidades sob a gestão de uma equipa com 
excelentes competências para gerir contratos complexos com a 
participação de vários intervenientes. Temos hoje uma equipa de enge-
nheiros, técnicos de obra, medidores orçamentistas, encarregados, chefes 
de equipa e pessoal especializado que são significativas mais valias para os 
donos de obra.

Somos e seremos uma empresa diferente e na reabilitação o que nos diferencia é a 
integração de valências relevantes que fazem com que o processo produtivo esteja mais 
controlado quer em prazos quer em qualidade.

Esta atividade assume especial relevância no mercado Português por dispormos de Pessoas, 
escritórios, estaleiros, armazéns e equipamentos em Lisboa, Porto, Coimbra e Olhão.

O Presidente,

José Luís Castro

  

www.obras360.pt
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REFORÇO DA
PARCERIA COM SOTINCO

Sotecnisol Materiais oferece toda a gama de 
tintas e vernizes para interiores e exteriores

Tel: +351 219 488 400 
Email: materiais@sotecnisol.pt

A Sotecnisol Materiais oferece aos seus 
clientes toda a gama de tintas e vernizes da 
Sotinco. Sendo uma marca do grupo CIN, 
especialmente vocacionada para o sector da 
Construção Civil, tem por objetivo comercia-
lizar produtos destinados ao revestimento 
e isolamento de fachadas, paredes e tetos, 
madeira e metal, pavimentos e impermeabi-
lizantes, colas e acessórios de pintura. Nes-
se sentido, a Sotecnisol criou dois «Espaços 
Sotinco», um na Sede em Camarate e outro 
na delegação de Olhão, especialmente pre-
parados para receber os clientes, onde coloca 
à sua disposição produtos para obra e para 
fins decorativos.

Com o objetivo de chegar mais perto dos 
seus clientes, a Sotecnisol Materiais deu as 
boas-vindas a dois Gestores de clientes, para 
a zona Centro do País e Alentejo, que farão 
a gestão de clientes do negócio de materiais 
para construção.

INSTALAÇÃO DE
 SISTEMA BDOT

Sotecnisol Água & Ambiente desenvolve, 
fabrica e instala sistema financiado pela Sonervest, 

para tratamento de águas residuais

A Sonervest estabeleceu um contrato com 
a empresa intermunicipal Resitejo, EIM, 
para um sistema de tratamento de águas 
lixiviantes de aterro sanitário, na modalidade 
DBOT (Design, Build, Own and Transfer), 
para um período de 5 anos.

Este sistema composto por uma unidade 
de Osmose Inversa, contentorizada, com 
duas fases, com capacidade para 160m3/
dia, compreende ainda diversos pré e pós 
tratamentos, por forma a que o permeado 
(água tratada), atinja os valores necessá-
rios para a sua descarga em meio hídrico, 
cumprindo o estabelecido na sua Licença 
Ambiental. A Sonervest baseou a sua pro-
posta num sistema Waterlinx – marca pró-
pria da Sotecnisol Água & Ambiente, sendo 
estes responsáveis pelo dimensionamento, 
projeto, fabrico e instalação do referido 
sistema.

Esta modalidade de execução da obra, per-
mitiu ao cliente optar por uma tarifa men-
sal fixa, sem investimento inicial e toda a 

componente técnica ficou sob a alçada da 
Sonervest, garantindo uma solução eficaz, 
versátil e com uma elevada disponibilida-
de.

A instalação já está em pleno fun-
cionamento e com excelentes re-
sultados, quer a nível de ope-
racionalidade, quer a nível 
de qualidade das águas 
tratadas.

A manutenção 
deste sistema 
será efetu-
ada pela 
KeepOn.

Tel: +351 219 488 400 
Email: ambiente@sotecnisol.pt



A Sotecnisol Engenharia impermeabilizou o 
maior viaduto integrado no troço rodoviário 
do IP-4(A4), no sub-lanço de ligação Poente 
ao túnel do Marão a abrir brevemente.
Trata-se de uma obra de impermeabilização 
contínua à base de resinas de epoxy e po-
liuretano, executada antes da aplicação do 
tapete betuminoso.

O Viaduto “V3” tem cerca de 1 km de com-
primento em curva e contra-curva, e atinge 
120  metros de altura no seu ponto mais alto.
A impermeabilização cumpriu a es-
pecificação do caderno 
de encargos do 

projeto, 
que exigia um 

primário de epoxy e uma 
impermeabilização à base de re-

sinas de poliuretano elásticas e capazes 
de resistir às elevadas temperaturas da co-

IMPERMEABILIZAÇÃO DE
MAIS UM VIADUTO
Impermeabilização contínua à base de resinas 
de epoxy e poliuretano

locação do tapete betuminoso, entre outras 
características.
A capacidade técnica da equipa da Enge-
nharia permitiu a elaboração, planeamento 
e execução desta impermeabilização, cum-
prindo sempre o exigido pelo cliente in-
clusivamente em termos de prazo, mesmo 
considerando uma obra a céu aberto e 
a decorrer nos três meses de 
inverno.

Tel: +351 219 488 400 
Email: engenharia@sotecnisol.pt
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A Sotecnisol Coberturas & Fachadas (C&F) 
Sede concluiu a reabilitação de mais duas 
coberturas no Mercado Abastecedor da 
Região de Lisboa, cobertura do pavilhão 
A11 e cobertura dos CTT Expresso, cerca de 
11.000m2, dando seguimento a duas ou-
tras executadas em 2015.
A Sotecnisol C&F Porto viu-lhe ser adju-
dicada pelo cliente Garcia & Garcia a im-
permeabilização  da cobertura e galeria 
técnica da Fábrica Eurocast em Estarreja, 
27.500m2 de cobertura e 3.500m2 de ga-
lerias, na sequência de uma outra em Ar-
cos de Valdevez também com o Gar-
cia & Garcia e a Fábrica Eurocast.
A Sotecnisol C&F Coimbra ga-
nhou em concurso público a 
obra “Conservação e Pin-
tura de Edifícios - Colégio 
Bissaya Barreto” para a 
Fundação Bissaya Barre-
to, estando neste momento 
em plena execução, com cerca 
de 50% do volume da obra rea-
lizado.

A Sotecnisol C&F Olhão  irá iniciar breve-
mente o projeto “ Ampliação e Remodela-
ção da Aerogare no Aeroporto de Faro” 
para a Mota-Engil, obra orçada em 
cerca de 220.000,00€ a levar a 
efeito durante o ano de 2016.

BALANÇO POSITIVO NO 
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2016
Várias obras concluídas 
e outras em execução

Tel: +351 219 488 400 
Email: coberturas.fachadas@sotecnisol.pt



Tel: +351 219 488 400 
Email: revestimentos@sotecnisol.pt

SOLDADURA POR INDUÇÃO 
ELETROMAGNÉTICA

Sotecnisol pioneira em execução 
de obras com sistema inovador
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A Sotecnisol Revestimentos foi selecionada para a obra de Reabilitação e Ampliação da unidade industrial da Faurécia - Sistemas de Es-
cape, empresa francesa e um dos maiores fornecedores mundiais de componentes para automóveis, instalada no distrito de Bragança. 
A escolha recaiu sobre a Sotecnisol através da Constructora San Jose, responsável pela obra de reabilitação e ampliação das instalações 
- cerca de 12.000 metros quadrados, num investimento total de cerca de 40 milhões de euros. Coube à Sotecnisol Revestimentos a 
execução da cobertura em sistema deck, um passadiço metálico sobre este sistema deck, entre outros trabalhos.

A solução da cobertura com um sistema inovador em Portugal
A solução da cobertura preconizada para a obra é denominada Deck, com isolamento térmico em lã de rocha de alta densidade e mem-
brana de impermeabilização em PVC na cor branco.
O sistema de soldadura da membrana é inovador, sem precedências no país. Falamos da soldadura de indução eletromagnética, onde a 
Sotecnisol é a primeira empresa do sector a executar uma obra com este sistema, utilizado maioritariamente em França e na Alemanha.

O que é o sistema de indução eletromagnética?
O sistema de soldadura por indução eletromagnética consiste na criação de calor a um condutor através de uma força invisível (indu-
ção eletromagnética). Esse calor é então utilizado para ativar um poderoso vínculo entre os materiais para cobertura, sem perfurar a 
membrana. A mais valia deste sistema, relativamente ao tradicional, reside na economia quanto número de fixações, uma vez que todo 
o conjunto impermeabilizante é fixo com a mesma fixação, em contra ponto com o sistema tradicional, onde existe uma fixação para 
a lã e outra para a impermeabilização. 
O sistema de fixação é composto por parafuso, manga plástica e plaquete. A indução do sistema é realizada através da máquina 
de indução, Isoweld 3000, que solda a membrana à plaquete de distribuição de esforço. A fim de assegurar a correta indu-
ção, é aplicado por alguns segundos um íman sobre a plaquete induzida, garantindo deste modo a perfeita soldadura da 
membrana à plaquete do sistema. 
Durante todo o processo construtivo, é realizado um exigente controlo de qualidade, assegurando o cumprimento 
do posicionamento e afastamento entre fixações.

Tivemos oportunidade de falar com Luís Martins, Director-Geral da Sotecnisol Revestimentos:
• O que significa para a Sotecnisol participar numa obra desta dimensão?
A confirmação de que o projeto que traçámos para o futuro está a chegar a “bom porto”. Num 
mercado imprevisível e em constante mutação, é essencial conquistar a confiança dos clientes e 
parceiros de negócio, diversificar e acompanhar de “mãos dadas” a inovação. As empresas são 
diariamente desafiadas pelas conjunturas do negócio, pelo que a Sotecnisol procura outros 
nichos de mercado onde as suas valências são reconhecidas e valorizadas e onde a lei da 
oferta é reduzida.
• Como tem sido a evolução da oferta da Sotecnisol Revestimentos?
Tem crescido a um ritmo alucinante. A diversidade dos serviços que oferecemos tem tido 
uma resposta muito positiva por parte do mercado. Temos alcançado novos clientes e mer-
cados. 
Assim, é com satisfação que vemos a presença da Sotecnisol crescer, demarcando-se dos 
demais e a ter um papel de destaque. É com orgulho que afirmo que os projetos mais 
exigentes têm tido a nossa assinatura.
• O que gostaria de destacar na oferta que a empresa faz ao 
mercado?
Procuramos ter primazia na qualidade dos trabalhos que exe-
cutamos, diligenciando o melhor contributo na execução 
dos projetos dos nossos clientes, procurando enquadrar 
as melhores soluções técnicas a preços competitivos 
e garantindo um serviço de excelência “chave na 
mão”.



A Herdade Grande, situada na Vidigueira, é 
um dos maiores produtores de vinho des-
ta região portuguesa, produzindo nos seus 
350 hectares alguns dos grandes vinhos da 
região, nomeadamente a Herdade Grande, 
Condado das Vinhas, Monte das Talhas e 
Audaz.
Face aos seus elevados consumos energéti-
cos, lançou à Sotecnisol o desafio de apre-
sentar uma solução que permitisse uma 
redução superior a 20% nos custos anuais, 
com um período de retorno inferior a 8 anos 
e uma rentabilidade do investimento supe-
rior a 12%.

Contributo da Sotecnisol
Após uma análise detalhada das várias so-
luções tecnológicas existentes no mercado, 
a Sotecnisol Energia propôs, com base no 
diagrama de cargas e perfil diário de consu-
mo da instalação, um sistema fotovoltaico 
para autoconsumo de 15 kWn e 18 kWp.
Esta instalação permitirá à Herdade Grande 
reduzir a sua fatura energética em mais de 
23%, com um pay-back de 5,8 anos e uma 
rentabilidade do capital investido de 14% a 
15 anos.

A instalação
A solução foi um campo fotovoltaico insta-
lado no solo, próximo da instalação de con-
sumo, baseada em 72 painéis policristalinos 
de 255 W e 1 inversor de 15 kWn.

INSTALAÇÃO DE MAIS 
UMA UPAC
A Sotecnisol Energia, líder em soluções inovadoras de produção 
de energia, dimensionou, forneceu e instalou o Sistema Foto-
voltaico para Autoconsumo da Herdade Grande, na Vidigueira.

Tel : +351 219 488 400 
Email: energia@sotecnisol.pt
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Tel: 707 91 80 80
Email: info@keepon.pt

A KeepOn celebrou um acordo com a Oleo-
torres para a gestão das águas residuais da 
sua unidade fabril de Torres Novas. Trata-se 
de um programa de médio prazo, no qual a 
KeepOn acompanha o cliente desde a fase 
inicial do projeto, fazendo o diagnóstico 
dos problemas existentes,  com base na ca-
raterização do afluente, definindo a solução 
técnica que mais se adequa à necessidade 
encontrada e acompanhando o cliente no 
procurement, e na operação e manutenção 
da instalação. Esta visão de acompanha-
mento continuado do cliente reflete a me-
lhor solução para as indústrias, que passam 
a contar com um parceiro acreditado, com 
know-how técnico e capacidade para apre-
sentar soluções ao longo de todo o ciclo: 
desde a fase de identificação do problema, 
à definição da melhor solução técnica e, 
posteriormente, à operação e manutenção 
de instalação. As garantias de performan-
ce serão o próximo avanço da KeepOn, que 
pretende com isso transformar o modelo de 
negócio habitualmente usado nesta área.

CELEBRADO ACORDO 
COM OLEOTORRES
A KeepOn fará a gestão das águas residuais 
da unidade de Torres Novas



A existência de fissuras aleatórias do betão 
de acabamento/revestimento no Edifício Ki-
lamba, em Luanda, aliada à falta de ligação 
entre este betão e o estrutural, exigiam so-
luções para estabelecer esta ligação de in-
terface. Avaliada a situação “in loco”, a So-
tecnisol Angola propôs-se fazer ensaios “in 
situ”, após os quais foi possível concluir que 
a ligação pretendida entre o betão de aca-
bamento e revestimento melhorou signifi-
cativamente assim como a colmatação das 
fissuras existentes. O ligante bicomponente 
selecionado, testado e adotado foi a resina 
de base epóxi - Sikadur 52 Injection, comer-
cializado pelo parceiro Sika Angola. A sua 
baixa viscosidade e elevadas resistências 
eram cruciais para a realização do trabalho, 
uma vez que a injeção tinha de ser realizada 
lentamente e de modo a evitar efeitos ad-
versos aos requeridos, por pressões de inje-
ção desajustadas. A intervenção rondou os 
185 m2 de “ligação” entre o betão estrutural 
e betão de acabamento/revestimento, para 
além de cerca de 190 metros lineares de fis-
suras seladas ao nível da espessura do be-

A Sotecnisol Entreposto, como subemprei-
teiro da Lena Construções, concluiu a em-
preitada de coberturas e fachadas do Novo 
Centro Logístico do Grupo Entreposto, obra 
de especial relevância para a atividade do 
Grupo Entreposto em Moçambique e que 
foi projetada por um dos gabinetes de ar-
quitectura de maior nomeada em Moçam-
bique, o Gabinete José Forjaz Arquitetos.
 
Distribuídos por 5 modernos edifícios, fo-
ram executados mais de 7.400 m2 de co-
bertura em sistema “deck”, composto por 
chapa metálica trapezoidal, isolamento 
térmico em painel de alta densidade de lã 
de rocha com 150kg/m3 e 60mm de es-
pessura e impermeabilização sintética com 
membrana de PVC com 1,5mm ECOPVC. 
 
A solução das fachadas foi feita com pai-
néis sandwich com isolamento térmico em 
lã de rocha com aplicação na vertical e in-
tercalados com painéis de policarbonato 
aplicados em subestrutura de alumínio.
 
As coberturas de betão foram impermea-

tão de acabamento/acabamento. A Sotec-
nisol Angola possui uma vasta experiência 
nos domínios das injeções estruturais e de 
impermeabilização, e possui todo o equipa-
mento e técnicos para desenvolvimento da 
atividade em Angola, pelo está disponível 
para colaborar em projetos desta natureza. 

bilizadas com sistemas de telas betumino-
sas Ecoplas, tendo a Sotecnisol Entreposto 
ainda executado a impermeabilização, com 
sistemas cimentícios da Mapei , de todos 
os reservatórios de águas existentes, en-
terrados e elevados.
 
A obra foi executada no prazo previsto de 
cerca de 9 meses e teve uma faturação de 
cerca de 28 milhões de meticais. Por se 
tratar de uma referência para o sec-
tor da Logística em Moçambique, 
as soluções aplicadas pela Sotec-
nisol Entreposto, terão aqui uma 
forte visibilidade, constituindo 
um importante fator de diferen-
ciação que contribuirá para a 
manutenção do crescimento 
da atividade da Sotecnisol 
Entreposto no mercado 
moçambicano.

APOSTA EM SISTEMAS DE 
INJEÇÕES DE RESINAS 

OBRA DE REFERÊNCIA NO SETOR 
LOGÍSTICO MOÇAMBICANO

Sotecnisol Angola foi responsável pela intervenção na ligação 
entre betão estrutural e revestimentos de pisos em zonas das 

caves – Edifício Kilamba - Luanda

Sotecnisol Entreposto participa na empreitada do 
Novo Centro Logístico do Grupo Entreposto
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Dir: +244 222 446 717 | GMS: +244 993 340 432
Email: comercial.angola@sotecnisol.com

Tel: +258 823 282 756
Email: jorge.santos@sotecnisol.entreposto.co.mz




