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ALGUNS NÚMEROS DA SOTECNISOL:

MERCADOS COM
PRESENÇA DIRETA:

BREVE HISTÓRIA

A Sotecnisol foi criada em 1970, 
disponibilizando ao mercado nacional 
soluções inovadoras de imper- 
meabilização e isolamento térmico 
para edifícios. 

O reconhecimento que conquistou, 
por lidar com materiais e soluções 
inovadoras naquele tempo, fez com 
que começasse também a ser 
requisitada para a realização de obras. 

Ao longo dos seus 45 anos de história, 
a Sotecnisol foi diversificando para 
novas áreas de negócio, mantendo 
sempre a preocupação de crescer de 
forma sustentada. Numa fase inicial, a 
empresa atuou em várias áreas, tendo 
optado recentemente por criar 
unidades independentes para as 
áreas estratégicas da empresa.

Hoje, a Sotecnisol é um grupo de 
várias áreas de negócio e empresas 
com atividade no mercado nacional e 
internacional. 

•  Presente no mercado há mais de 45 anos
•  Emprega 200 Colaboradores
•  Mais de 20% da faturação é fora de Portugal
•  Representa mais de 3.000 referências de materiais

• Portugal
• Espanha
• Angola
• Moçambique
• Argélia



QUEM SOMOS

PRÉMIOS:
• PME Líder e PME 
  Excelência  desde há 
  vários anos

• Lista do ranking 
  das Melhores 
  Empresas para Trabalhar
  desde há vários anos

 
 

ALGUMAS OBRAS
EFECTUADAS:

A Sotecnisol apresenta um percurso 
marcado por uma cultura de 
empreendedorismo e de inovação na 
procura permanente de novos 
horizontes. Atualmente representa no 
seu conjunto um universo empresarial 
diversificado, estando presente em 5 
países e empregando mais de 200 
colaboradores. 

Com uma reconhecida competência 
técnica em diversos setores, a 
Sotecnisol tem conseguido garantir 
um percurso de crescimento pautado 
por uma gestão consciente, ética, 
social e ambientalmente responsável. 

Em 2014, a Sotecnisol apresentou um 
volume de negócios de 30 Milhões 
de Euros, com presença consolidada 
em Portugal, Espanha, Angola e 
Moçambique.

Em 2015, o Grupo Sotecnisol 
reforçará a sua presença em África e 
continuará a expansão internacional 
em países onde existam 
oportunidades de negócio relevantes.

• Data Center da PT 
na Covilhã;

• Sede da Polícia 
Judiciária em Lisboa;

• Primeira Unidade de 
tratamento de águas, 
na Argélia;

• Impermeabilização 
do Metro de Argel, 
Argélia.

CERTIFICAÇÕES:

• Empresa certificada pela EN ISSO 9001

• Certificação IDI (Investigação, Desenvolvimento 
  e Inovação)

• Pertence à rede COTEC



A Sotecnisol Engenharia é uma área de negócio altamente qualificada nos campos da 
impermeabilização, proteção e da reabilitação, e está vocacionada para atuar de modo cirúrgico em 
todas as vertentes de atividade onde desenvolve trabalhos como impermeabilização e drenagem 
de obras subterrâneas, reforço de estruturas, reabilitação e reforço de alvenarias, 
impermeabilização de parques de estacionamento, varandas e coberturas, impermeabilização de 
bacias de contenção de reservatórios de combustível, entre outros.

A Sotecnisol Revestimentos projeta e executa uma larga gama de soluções técnicas, no âmbito das 
coberturas, fachadas ventiladas em naturocimento, fénólico, compósitos de alumínio, cerâmica, 
madeira mineralizada ou BIPV, revestimentos interiores, metálicos em zinco e cobre, entre outros.

ÁREAS DE NEGÓCIOS:



A Sotecnisol Água & Ambiente é uma área de negócio focada no fornecimento das mais inovadoras 
soluções e tecnologias na área da proteção ambiental: impermeabilizações com materiais 
geossintéticos, tratamento lixiviados, aproveitamento energético de biogás (CHP e ORC), triagem 
automática de resíduos, secagem solar de lamas, assistência, operação e manutenção dos 
sistemas. 

A Sotecnisol Energia é uma unidade de negócio vocacionada para o fornecimento de soluções 
completas de aproveitamento e utilização de energias renováveis assim como para a 
implementação de sistemas de eficiência energética.



A Sotecnisol Coberturas & Fachadas é uma unidade de negócio essencialmente focada na 
envolvente exterior dos edifícios, especializada em diferentes áreas de atuação como 
impermeabilizações, renovação de coberturas e fachadas, coberturas ajardinadas e coberturas 
deck.

A Sotecnisol Materiais é uma área de negócio que assenta na venda direta de materiais. Subdividida 
em três áreas: Impermeabilizações e Drenagens, Solar e Climatização e Coberturas e 
Revestimentos, procura oferecer aos seus clientes os melhores produtos na área da construção, 
climatização e energia.



SERVIÇO:

Oferta que combina as soluções mais eficientes 
para a reabilitação de edifícios e permite a sua 
renovação sustentável através da melhoria do 
comportamento térmico dos edifícios, com a 
possibilidade de instalar sistemas energéticos.



WWW.SOTECNISOL.PT

Para mais informações:

Leonor Vasconcelos
Comunicação & Imagem
leonor.vasconcelos@sotecnisol.pt


