


A Sotecnisol Power & Water opera no setor do ambiente, no mercado nacional e 
internacional, com atividade nas áreas dos tratamentos de água, águas residuais 
e resíduos.

Os técnicos desta área contam entre si com várias dezenas de obras no seu 
currículo neste setor, em diversas funções e posições, aportando esse conheci-
mento aos projetos e soluções para os nossos clientes.



TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO 
HUMANO E UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL

DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS 
(DOMÉSTICAS E INDUSTRIAIS)

Em algo tão exigente como o tratamento de águas para consumo humano, trabalhamos com as 
melhores soluções do mercado, oferecendo projetos chave-na-mão e/ou propostas customizadas 
à medida de cada cliente.
Trabalhamos com os melhores fornecedores, tentando aportar valor aos nossos clientes, 
garantindo economia, fiabilidade e excelentes resultados.

A água é um bem cada vez mais escasso e na Sotecnisol sabemos como valorizar este importante 
recurso.
A reutilização é algo em que temos apostado e acompanhamos as mais recentes inovações (caso 
da eletrodiálise reversível) e, quer nas águas residuais domésticas ou nas industriais, não deixare-
mos que este bem se desperdice.



TRATAMENTO DE RESÍDUOS REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
(DOMÉSTICAS E INDUSTRIAIS)

Estações de triagem de resíduos, tratamentos Mecânicos e/ou Biológicos são alguns dos sistemas 
onde aplicamos o nosso know-how e experiência, ajudando os nossos clientes a cumprir as metas 
definidas. Sistemas manuais, automáticos ou semi automatizados, nos quais investimos as melho-
res e mais recentes tecnologias, trazendo os fornecedores líderes de mercado para as soluções mais 
adequadas.

Adequamos as nossas soluções para a obtenção de uma água de confiança e sustentável, com con-
fiança e utilizamos sistemas convencionais e sistemas de membranas, entre outras tecnologias, 
com o apoio dos nossos parceiros e fornecedores, visando a melhor relação qualidade/preço para 
os nossos clientes, nunca esquecendo a segurança que envolve uma operação deste tipo.
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