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Ficha 
Técnica

Novidades Sotecnisol
SOTECNISOL ENERGIA - Sistema fotovoltaico de autoconsumo da Santa Casa da Misericódia
A Santa Casa da Misericórdia de Tomar adjudicou à Sotecnisol o fornecimento e instalação de 2 unidades fotovoltaicas para autoconsu-
mo, com potências de 20,4 e de 36,7 kWp. As unidades serão instaladas nos edifícios do Hospital e do Lar, no centro da cidade de Tomar.

SOTECNISOL - Delegação de Olhão renovada
A delegação da Sotecnisol, localizada na Zona Industrial de Olhão, apresenta uma bonita fachada ventilada, na sequência da moderni-
zação a que as instalações do Grupo têm sido sujeitas.  

OBRAS 360º 
A loja online de Materiais e Equipamentos, Obras 360º, passou a comercializar novas gamas de artigos como ferramentas elétricas (Bos-
ch e Skil), ferramentas manuais (Rothenberger), silicones, mástiques, sprays e selantes (Den Braven e Tec Tane), grandes eletrodomés-
ticos (Whirlpool, Indesit e Hotpoint), equipamentos de armazém (Gayner e SCAL), tintas (Kenitex) e outros artigos de marcas também 
conhecidas no mercado da construção e bricolage. As novas marcas disponíveis na plataforma incluem um amplo leque de produtos e 
equipamentos de alta qualidade e inovação tecnológica, reforçando assim a oferta competitiva do Obras 360º. 

Visite o site do Obras 360
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Editorial
O nosso processo de diversifi-
cação e inovação tem por base a 
nossa antevisão do que vão ser as 
nossas vidas no futuro.

A Keep On instala e repara os mesmos equi-
pamentos que os outros, mas fá-lo de maneira 
diferente. A aposta na manutenção preventiva 
baseada na monitorização contínua dos equipamentos 
mais relevantes e cruciais, é determinante para o sucesso 
das operações centrais dos nossos clientes profissionais. 
No mercado doméstico posicionamo-nos como empresa 
multidisciplinar, com resposta rápida, fiável a preços competitivos 
superando as expetativas dos clientes cada vez mais exigentes.

A Waterlinx está cada vez mais presente no mercado da água através de 
oferta de equipamentos e serviços de construção, manutenção e operação 
de unidades de tratamento de água pois achamos que este bem vai ser cada vez 
mais escasso e precioso.

Estamos a trabalhar arduamente para desenvolver um novo canal de interação com o 
mercado, criando uma forma mais simples, mais rápida, com mais informação, mais com-
pleta e com maior valor para quem procura materiais, equipamentos, ferramentas, serviços 
de instalação e de manutenção. Obras360 é uma nova plataforma de interação e de tran-
sação entre a Sotecnisol e a Keep On com os seus clientes. Atualmente esta plataforma está 
exclusivamente vocacionada para o mercado B2C mas dentro em breve entrará em funcio-
namento um novo “trade center OnLine” que vai revolucionar a nossa relação com o mercado 
profissional cada vez mais sofisticado.

O Presidente,

José Luís Castro

  

www.obras360.pt
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Tel: +351 219 488 400 
Email: coberturas.fachadas@sotecnisol.pt

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

PROJETO DE REABILITAÇÃO DO 
COLÉGIO BISSAYA BARRETO

No âmbito do concurso público ganho pela Sotecnisol

A delegação de Coimbra  tem neste momento 
em fase de conclusão o projeto de Reabilita-
ção do Colégio Bissaya Barreto em Coimbra. 
Nesta obra, foi executada a Reabilitação das 
Fachadas onde foi feita a aplicação de arga-
massas à base de cal, similares às existentes
com acabamento do revestimento Textifin da 
Robialac. 

Foram reabilitadas as coberturas inclinadas 
em telha cerâmica, tendo terminado com 
aplicação de um hidrófugo. Nas fachadas 
viradas a Sul foram aplicadas películas de 
sombreamento e reabilitadas as coberturas 
dos alpendres, onde se manteve o sistema de 
impermeabilização existente, utilizando este 
como suporte para o novo sistema de imper-
meabilização.  

Nas varandas, foi aplicado um sistema bicapa 
utilizando como lastragem lajetas simples de 
Betão.

Saiba mais acerca da Fundação Bissaya 
Barreto 

SOTECNISOL MATERIAIS PRESENTE NA 
CONVENÇÃO DA SOREFOZ

Este evento é organizado anualmente para dar a conhecer as 
novidades ao nível dos eletrodomésticos e climatização

A Sotecnisol marcou presença na conven-
ção da Sorefoz, que decorreu em meados de 
Junho no Hotel dos Templários, em Tomar.
A Sorefoz organiza anualmente esta conven-
ção para dar a conhecer aos seus associados 
as novidades do mercado ao nível dos ele-
trodomésticos e climatização. 

Este ano, a Sotecnisol apresentou o primeiro 
esquentador tátil do mundo, o Turbomag 
Plus, da Vaillant, disponível nas versões de 
11, 14 e 16 litros. 
Apresentou também a vasta gama da Tesy, 
composta por equipamentos com capaci-
dade de 10 a 150 litros. A Tesy é a única 
marca que inclui modelos com resistências 
embainhadas, sendo o produto mais indi-
cado para águas de maior dureza. A Tesy é 
o terceiro maior fabricante europeu de ter-
moacumuladores, com uma capacidade de 
produção anual de 1 milhão de aparelhos.

A Sotecnisol apresentou ainda a marca Sol-
crafte, da qual é representante exclusivo, 
exibido um aparelho solar térmico de circulação 

natural. Trata-se de um equipamento ino-
vador e revolucionário, que conjuga 
numa única peça a captação de 
energia e a acumulação de água, 
diferenciando-se dos seus 
concorrentes pelo design e 
elevado desempenho.

Conheça o turboMAG plus 
da Vaillant

http://www.fbb.pt/
http://www.sotecnisol.pt/materiais/produtos/solucoes-solares-e-de-climatizacao/agua-quente/esquentadores-vaillant-novo/esquentadores-vaillant/


A Sotecnisol executou a impermeabiliza-
ção líquida da Cobertura do Centro de Artes e 
Tecnologia da EDP, junto ao Museu da Eletrici-
dade em Belém, Lisboa. 

Trata-se da impermeabilização de cerca de 
5.000 m² de cobertura em forma de onda e 
com degraus que se vão dissimulando nesta 
forma ondulada, através de produtos líquidos 
à base de resinas de poliuretano, compostos 
num elaborado e complexo sistema que servirá 
simultaneamente à colagem do revestimento 
em pedra natural, na cobertura acessível a trá-
fego pedonal dos visitantes desta importante e 
emblemática estrutura. 

Este projeto, da autoria da arquiteta britânica 
Amanda Levete, pretende ser um novo ponto 
de passagem social e cultural da capital portu-
guesa.
O espaço, localizado junto ao rio, ao lado do 
Museu da Eletricidade, terá salas para exposições, 
auditório, bem como espaços de restauração e 
convívio. 

A Sotecnisol Energia, líder em soluções ino-
vadoras de produção de energia, lançou a 
Iniciativa Competir XXI que enquadra o apoio 
de candidaturas a projetos que promovam a 
eficiência energética e a utilização de fontes 
de energia renováveis, em termos nacionais.

A Sotecnisol Energia tem como um dos seus 
principais objetivos incentivar a eficiência 
energética e a utilização de fontes de ener-
gia renovável por parte dos cidadãos e das 
empresas, especificamente apoiando proje-
tos de eficiência energética e promovendo a 
adoção de tecnologias “amigas do ambiente”, 
que permitam uma maior independência na-
cional e sustentabilidade ambiental relativamente 
à utilização de energia.
Através da Iniciativa Competir XXI, a Sotecnisol 
Energia pretende apoiar projetos nas áreas da 
indústria, agricultura, retalho, edifícios de 
serviços e setor público, que contribuam para 
uma redução eficiente, sustentável e otimi-
zada do consumo final de energia em termos 
energéticos, financeiros e operacionais.
O desenvolvimento do apoio será efetuado 

através de uma criteriosa avaliação técnica, 
financeira e de risco dos projetos candida-
tos, com o objetivo de financiar parcial ou 
integralmente a execução dos investimentos, 
quer por via de incentivos estatais aplicáveis 
quer por via de veículos de investimento 
dedicados, nomeadamente o financiamento 
por terceiros, com dotação orçamental má-
xima atribuída à totalidade das operações 
enquadradas de 4.000.000 € (quatro milhões 
de euros).

Neste contexto, a Sotecnisol Energia fará, 
previamente à contratualização de cada 
projeto, uma análise detalhada da viabilida-
de técnica e financeira do mesmo, assim 
como uma análise de risco da empresa 
candidata.

O Regulamento da Iniciativa Com-
petir XXI está disponível para con-
sulta pelos interessados, bastando 
para tal solicitar o mesmo por 
email, estando a 3ª fase a decorrer 
até ao dia 1 de Outubro de 2016.

FAÇA JÁ A SUA CANDIDATURA! 
SOTECNISOL ENERGIA! SOLUÇÕES COM VA-
LOR!

Contacte-nos para mais informações

IMPERMEABILIZAÇÃO NO CENTRO 
DE ARTES E TECNOLOGIA DA EDP

SOTECNISOL ENERGIA 
LANÇA INICIATIVA COMPETIR XXI

Este projecto será um novo ponto de passagem social 
e cultural da capital portuguesa

Através da Iniciativa Competir XXI, a Sotecnisol Energia apoia 
projetos em várias áreas de atuação

Veja aqui o filme deste edifício

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=YZYHkMVDeVA
http://www.sotecnisol.pt/energia/iniciativa-competir-xxi/iniciativa-competir-xxi/


A Sotecnisol amplia a sua oferta ao mercado com a inclusão do serviço de Reabilitação Integral, uma aposta do Grupo que pretende 
reforçar a sua presença no sector da Reabilitação.
Para o Presidente do grupo Sotecnisol, José Luís Castro, “A Sotecnisol tem vindo a reforçar as suas equipas multidisciplinares no sentido 
de alargar a sua presença à reabilitação de interiores pois o marcado a sim o solicita. A crescente dinamização dos centros das cidades 
associado às crescentes preocupações com a eficiência energética com acréscimo de conforto são o foco da Sotecnisol. 
Cremos que a nossa oferta é diferenciadora pois gostamos de ouvir os nossos clientes e de os ajudar a desenvolver sustentavelmente 
os seus projetos inovando com base na grande experiencia acumulada”.

A aposta da Sotecnisol Reabilitação não lhe dá uma casa nova, dá sim mais vida à sua casa! 

Este nosso lema aponta para uma crescente valorização do património edificado dando-lhe uma nova vivência e uma alma muito 
própria que uma casa nova não oferece.
Sabemos que temos de ter uma equipa com diferentes valências que saibam fazer o correto levantamento dos problemas existentes, 
compreender as necessidades dos clientes e ajudá-los a interpretar os seus sonhos.
A nossa oferta é pois, alargada e agregada em três conceitos distintos mas complementares: 

New House
Executamos todos os trabalhos de reabilitação de edifícios. Corrigimos as patologias existentes, melhoramos a imagem e conforto e 
eliminamos os problemas físicos dos edifícios.
- Reabilitação e reforço estrutural de alvenarias e betão armado;
- Reabilitação de coberturas planas;
- Reabilitação de telhados;
- Substituição de coberturas em fibrocimento;
- Reabilitação integral de todo o tipo de fachadas;
- Pinturas de interiores e exteriores;
- Sistemas anticorrosivos;
- Tratamento de fundações, caves, parques de estacionamento e paredes enterradas;
- Reabilitação de piscinas e depósitos de água;
- Remodelações de interiores. Executamos projetos chave na mão. 

Comfort House
Executamos todos os trabalhos de renovação do seu edifício, dando-lhe uma nova vida, melhorando o conforto, reduzindo as necessidades 
de energia:

- Instalação de sistemas de sombreamento;
- Isolamento térmico pelo exterior - ITE;
- Substituição das caixilharias;
- Fachadas ventiladas;
- Instalação de peliculas refletoras;
- Coberturas ajardinadas;
- Instalação de todo o tipo de claraboias;

Energy House
A Sotecnisol está ainda habilitada a implementar sis-
temas de produção de energia renovável e sistemas 
energéticos de baixos consumos: 

- Instalação de sistemas solares térmicos;
- Instalação de sistemas fotovoltaicos;
- Instalação de todo o tipo de caldeiras;
- Instalação de bombas de calor;
- Instalação de Piso radiante;
- Substituição da iluminação.

 A APOSTA DA SOTECNISOL 
NA REABILITAÇÃO

Através de equipas multidisciplinares, a Sotecnisol oferece 
soluções integradas de gestão de projetos chave-na-mão.

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

http://www.sotecnisol.pt/reabilitacao/servicos/servico-de-reabilitacao/


A Sotecnisol Revestimentos terminou re-
centemente mais duas obras com coberturas 
com amianto, o Hospital Francisco Xavier 
e um edifício habitacional em Benfica, 
ambas em Lisboa. No Hospital, os traba-
lhos decorreram na zona da cantina com 
chapas de fibrocimento contendo amian-
to e aplicada nova solução em painel 
sandwich com isolamento em poliureta-
no. Em Benfica o trabalho desenvolveu-se 
na cobertura principal, onde foi adotada a 
mesma solução de coberta.
Presentemente, a Sotecnisol encontra-se 
a reabilitar mais uma cobertura, neste 
caso a Escola Narcisa Pereira, em Queijas, 
onde a solução passa por um sistema de 
cobertura denominado Deck, constituído 
por chapa de suporte com 1mm de es-
pessura, isolamento térmico em placas 
de poliisocianurato (PIR) com 50mm e um 
sistema bicapa de impermeabilização com 
membranas flexíveis armadas da Sotecnisol, 
sendo a primeira tela Ecoplas PY 40 e a 
segunda Ecoplas PY 40 G protegida supe-
riormente com inertes em xisto branco.  

O Sistema Global de Rega de Alqueva, que 
beneficia uma área com cerca de 120 000 
hectares, é constituído por um conjunto de 
69 barragens, reservatórios e açudes, 382 
km de rede primária, 1620 km de extensão 
de condutas na rede secundária, 47 esta-
ções elevatórias, 5 centrais mini-hídricas e 
1 central fotovoltaica.
A criação de reservatórios de regularização 
e um sistema adutor que garante o trans-
porte de água para aquela região, vem 

A Sotecnisol Revestimentos concluiu a reabili-
tação das fachadas e palas de sombreamento 
vertical num edifício habitacional em Stª. 
Eulália, concelho de Albufeira. A solução 
passa por uma fachada ventilada com 
revestimento em painéis em resina fenó-
lica da Trespa Meteon com 8mm de 
espessura na cor Anthracite Grey, 
aplicado sobre estrutura tubular 
em alumínio natural, sistema 
chave na mão.

Conheça o nosso portefólio

criar condições, não só para o fornecimento 
de água à infraestrutura secundária para 
rega, mas também criar alternativas, se 
assim vier a ser entendido, para reforço do 
abastecimento público de água, já que se 
trata de uma região deficitária em recursos 
hídricos.

A Sotecnisol Água & Ambiente encontra-se 
na fase final da execução dos trabalhos de 

impermeabilização, com geomembrana de 
PEAD de 2 reservatórios de regularização, 
intregrados no circuito hidráulico do bloco 
de rega Roxo-Sado.
Estes dois reservatórios possuem uma área 
impermeabilizada de aproximadamente: 
51.000 m2.

Saiba mais acerca deste serviço

CONCLUSÃO DE MAIS UMA REABILITA-
ÇÃO DE COBERTURA COM AMIANTO

EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE IMPERMEA-
BILIZAÇÃO DO BLOCO DE REGA ROXO-SADO

Sotecnisol Revestimentos 
reabilitou uma área com 440 m2

A área impermeabilizada tem aproximadamente 51.000 m2

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

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

http://www.sotecnisol.pt/documentos/PortefolioRevestimentos/PortefolioRevestimentos.html
http://www.sotecnisol.pt/agua-ambiente/impermeabilizacao1/
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A Telhabel, responsável pela construção do 
novo edifício do Ministério das Finanças 
em Luanda, adjudicou à Sotecnisol Ango-
la os trabalhos de impermeabilização da 
zona enterrada do edifício, que se encontra 
implantado na Mutamba - zona baixa da 
cidade de Luanda. 
A laje de fundação fica localizada a 10 me-
tros abaixo do nível freático e cerca de 15 
metros abaixo da cota dos arruamentos 
ficando assente sobre 342 estacas dispersas 
por cerca de 5000 m2 de área de implantação. 

A Sotecnisol Entreposto inaugurou um 
showroom, localizado nos armazéns da Matola, 
por forma a mostrar aos seus clientes produ-
tos que não estavam disponíveis no mercado 
até agora. Por outro lado, e na sequência da 
aposta que tem vindo a ser feita ao nível da 
formação, conta atualmente com uma equipa 
dinâmica e em permanência no seu armazém.
A Sotecnisol Entreposto convida todos os clien-
tes e amigos a visitarem este novo espaço.

A KeepOn acordou recentemente a re-
alização de manutenção e reparação 
do gerador de emergência da Estação 
Emissora de Banática, Almada, proprieda-
de da RTP - Rádio e Televisão de Portugal, 
SA. A intervenção basear-se-á num diagnós-
tico e posterior reparação do grupo instalado 
naquela estação emissora e confirma a 
confiança que o mercado vem depositando 
nos serviços da KeepOn. Neste mercado a 
KeepOn tem vindo a afirmar-se positiva-

A contenção periférica é constituída por 
paredes moldadas.
O sistema de impermeabilização em membrana 
de PVC, a instalar sob a laje de fundo e sobre 
a contenção periférica, é complementado por 
um sistema de drenagem associado, com-
posto por um ecrã drenante e uma rede de 
drenagem a localizar em pontos estratégicos.
O início da instalação do sistema de im-
permeabilização e drenagem associada 
era para ter início em meados de Março, 
mas a existência de deslocamentos na con-

mente como uma alternativa de elevado 
valor, com diversas solicitações por parte 
de importantes empresas do mercado, que 
darão seguramente origem a importantes 
contratos a celebrar em breve.

Saiba mais acerca da manutenção 
de geradores 

tenção periférica 
e o consequente 
reforço do sistema 
de ancoragem motivou 
uma derrapagem de cerca 
de 5 meses, prevendo-se o 
início dos trabalhos para finais 
de Agosto início de Setembro.
Nos próximos números da Sotecnews, 
daremos mais detalhes sobre esta obra e 
respetivo processo construtivo.

NOVO EDIFÍCIO MINISTÉRIO 
DAS FINANÇAS

SOTECNISOL ENTREPOSTO INAUGURA 
SHOWROOM

KEEPON REALIZA MANUTENÇÃO EM 
GERADOR DE EMERGÊNCIA DA RTP

Obra localizada na Mutamba, 
na baixa de Luanda

Gama de produtos encontra-se em exposição neste novo espaço

Afirmando-se como uma alternativa de valor

Dir: +244 993 340 432 | +244 930 340 432
Email: comercial.angola@sotecnisol.co.ao

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

Tel: 707 91 80 80
Email: info@keepon.pt

http://www.keepon.pt/pt/geradores.html



