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[ NOVIDADES SOTECNISOL ]

Construção, Ambiente e Energia…
A Sotecnisol começou no setor da construção, diversificou 
para o ambiente e aposta cada vez mais na Energia.

Há mais de cinco anos, criámos a Sotecnisol Energia que é hoje 
uma referência no mercado. Temos efetivamente uma abran-
gência muito grande (solar térmico, fotovoltaico, eólico, coge-
ração, eficiência energética) e construímos das maiores e mais 
complexas instalações em Portugal.

O setor fotovoltaico está a mudar muito depressa e assumir 
um papel que até há alguns anos atrás era inimaginável! Os 
preços dos módulos baixaram muitíssimo! 

Esta redução de preço dos módulos representou uma forte 
ameaça para muitos fabricantes mas representa uma grande 
oportunidade para a humanidade. Esta fonte de energia limpa 
é cada vez mais competitiva com as demais. Se até há pouco 
tempo, os subsídios que os governos tinham que dar a esta 
fonte de energia renovável eram considerados nefastos para  
a economia bem como para os consumidores, pois encarecia  
o preço final da energia elétrica, hoje esta questão já não se põe.

Antes só fazia sentido injetar toda a energia produzida na rede 
e consumir toda a energia da rede pois havia diferenças sig-
nificativas nas tarifas. Hoje a realidade é bem diferente, atual-
mente o investimento é muito inferior, logo já não é necessário 
haver subsídios à tarifa.

A Sotecnisol aposta cada vez mais no autoconsumo pois o in-
vestimento apresenta taxas de rentabilidade muito atrativas se 
comparadas com investimentos alternativos.

A Sotecnisol tem hoje sistemas fotovoltaicos dimensionados 
para diferentes realidades que estão a ter uma procura crescen-
te em Portugal como nos demais países onde 
a Sotecnisol opera.

Damos neste número da Sotecnews 
mais informações sobre este novo 
modelo de negócio que será segura-
mente do vosso interesse.

José Castro / Administrador

[ EDITORIAL ]

Edição de Conteúdos
Sotecnisol

Tiragem
600 exemplares

Periodicidade
Trimestral

Newsletter impressa 
em papel amigo 
do Ambiente

ENERGIA

Sotecnisol Energia ganha fornecimento de sistema de valoriza-
ção energético de biogás da ETAR da Quinta da Bomba. 
A obra faz parte da remodelação da ETAR a desenvolver por 
parte da Alexandre Barbosa Borges e será equipada com dois 
motorgeradores de 250 kWe da marca MAN. 
O valor da empreitada ronda os 760.000 euros, estando prevista 
a sua conclusão para maio de 2014. 

SOTECNISOL

A Sotecnisol é agora um dos mais recentes associados do  
GECoRPA - Grémio do Património,  que é uma associação de em-
presas e profissionais que exercem atividade na fileira da reabi-
litação do edificado e da conservação do Património. Enquanto 
detentora do projeto de reabilitação Sustentável, a Sotecnisol en-
quadra-se no objetivo da associação uma vez que visa reabilitar 
para prolongar a vida útil do edificado, tendo como objetivo final 
uma redução de consumo e produção ativa de energia. 

AMBIENTE

A Sotecnisol participou no seminário “Brasil: A Hora dos Resíduos 
– Olhar o gerenciamento integrado na Europa através de Portugal”, 
que decorreu entre 17 e 19 de setembro, no Rio de Janeiro, Brasil. 
Neste encontro foram partilhadas diversas experiências no setor 
da gestão de resíduos sólidos em Portugal a distintas empresas  
e instituições daquele país.

MATERIAIS

A Sotecnisol Materiais, em parceria  com  a Vaillant, organizou nos 
dias 17, 19, 24 e 25 de Setembro, um roadshow a nível nacional, 
que contou com a presença de instaladores e postos de assistên-
cia técnica que puderem conhecer em profundidade a tecnologia 
inovadora por detrás da marca Vaillant bem como novos lança-
mentos para o ano de 2014.  

COBERTuRAS & FAChADAS

A Sotecnisol Coberturas & Fachadas, ganhou recentemente 
a obra de impermeabilização e isolamento térmico de um edifício 
executado pela Ferreira, na Azinhaga dos Besouros - Amadora.  
O sistema de impermeabilização com isolamento térmico, de-
sempenha um papel extremamente importante na cobertura do 
edifício, uma vez que para além da proteção eficaz na cobertura 
funciona de igual modo como protetor térmico. Já o Isolamento 
térmico das fachadas possibilita a economia de até 30% de ener-
gia, poupando-se no aquecimento e arrefecimento dos espaços 
interiores. 

REVESTIMENTOS

Foi recentemente adjudicada à Sotecnisol Revestimentos, a reabi-
litação de 1200 m2 de cobertura da empresa Alstom. Os trabalhos 
desta empreitada consistem na remoção da chapa translúcida 
existente e colocação de nova chapa de Policarbonato opalino. 
Por serem realizados a 40m de altura, os trabalhos desta emprei-
tada, carecem de uma atenção redobrada, uma vez que a coloca-
ção dos meios de segurança de proteção coletiva e individual são 
complexos e de difícil montagem. 
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A Sotecnisol Revestimentos vai realizar o 
revestimento das fachadas da nova sede 
da Tagusgás no novo Parque Industrial do 
Cartaxo. A Tagusgás – Empresa de Gás do 
Vale do Tejo, SA, é a empresa distribuido-
ra de gás combustível canalizado da área 
de concessão correspondente aos distri-
tos de Santarém e Portalegre. Nas suas 
novas instalações será utilizado um siste-
ma de fachadas ventiladas em painéis de 
naturocimento perfurados da SwissPearl, 
naquele que será o primeiro edifício em 
Portugal a possuir certificação BREEAM 
(Building Research Establishment En-
vironmental Assessment Method), o siste-
ma de avaliação de sustentabilidade am-
biental mais difundido em todo o mundo.  
 
Para garantir a sustentabilidade do projeto 
e, dessa forma, atingir a certificação BREEAM, 

foram consideradas um conjunto de medi-
das de sustentabilidade tais como: redu-
ção do impacto ambiental da construção, 
eficiência energética, poupança de água, 
conforto dos utilizadores, adaptabilidade, 
materiais ecológicos, gestão de resíduos, 
de entre os quais destacamos o sistema de 
fachadas ventiladas como fator de redução 
do consumo energético do edifício.

[ EDIFÍCIO TAGuSGáS + SuSTENTABILIDADE - CONSuMO NO EDIFÍCIO ]
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[ REABILITAçãO DE RESERVATóRIOS: ELIMINAçãO DE pERDAS DE áGuA - 
GANhOS ECONóMICOS E AMBIENTAIS ]

A Sotecnisol Engenharia concluiu recente-
mente a reabilitação do Reservatório do Alto 
de Santa Catarina, propriedade do SMAS de 
Oeiras e iniciou os trabalhos no Reservatório 
de Barcarena desta mesma entidade.

Objetivo: Assegurar a preservação da in-
fraestrutura, aumentando o seu tempo de 
vida útil. Eliminar perdas de água, o que  
a curto-médio prazo representa um grande 
ganho económico e ambiental para todos. 

Solução: Os reservatórios foram imper-
meabilizados pelo interior, contando ainda 
com a substituição da impermeabilização 
da cobertura e beneficiação da pintura  
e revestimento exterior.

Intervenção: A intervenção contemplou 
a reparação interior das células, bem como 
outros trabalhos associados à recuperação, 

tratamento, impermeabilização e pintura 
de proteção.

Os trabalhos executados foram os seguintes:

• Decapagem das superfícies interiores e 
exteriores;

• Reparação e impermeabilização interior 
dos Reservatórios;

• Substituição da impermeabilização na 
cobertura;

•  Reabilitação e repintura das paredes exteriores. 
 
Todos os produtos utilizados têm de ser 
adequados para contato permanente com 
água potável e rigorosamente controlados. Contactos

Tel: 219 484 511
E-mail: engenharia@sotecnisol.pt

A reabilitação dos Reservatórios do Alto  
de Santa Catarina e de Barcarena vai per-
mitir manter os elevados padrões de forne-
cimento de água às populações, para tal, 
em muito contribuiu a larga experiência  
e Know-how da Sotecnisol Engenharia.
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1º edifício em 
Portugal com 
certificação 

BREEAM  
(Building Research 

Establishment 
Environmental 

Assessment Method)

Tlm: +351 916 616 957
E-mail: revestimentos@sotecnisol.pt

Contactos

Luís Carvalho
Diretor-Geral
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[ AuTOCONSuMO pARA INDúSTRIA - REDuçãO DO CONSuMO DE ENERGIA ]

O autoconsumo é a possibilidade de 
consumir instantaneamente a energia 
elétrica gerada pela instalação fotovol-
taica, produzindo uma poupança direta 
na compra da energia ao comercializa-
dor de eletricidade.

Cada vez mais as empresas nacionais de-
batem-se com incrementos significativos 
ao nível dos custos energéticos, que as 
obrigam a ser cada vez mais eficientes na 
utilização dessa energia. Apesar de haver 
alguma margem de melhoria a este nível 
(em alguns casos conseguem-se reduções 
na ordem dos 30 – 40% para o mesmo ní-
vel de atividade), existem limites que difi-
cilmente podem ser ultrapassados.

Nestas circunstâncias a produção de ener-
gia para consumo próprio pode ser uma 
excelente solução para potenciar reduções 
na fatura energética da instalação.

RACIONAL DA pRODuçãO 
DE ENERGIA EM 
AuTOCONSuMO

A produção de energia em autoconsumo é 
uma realidade cada vez mais interessante 
para um elevado número de empresas de 
serviços e indústrias face ao agravamento 
permanente dos custos em energia, nome-
adamente elétrica.

A sua lógica financeira está associada es-
sencialmente ao diferencial entre o custo 

de aquisição da energia ao operador de 
eletricidade, atual e futuro, e o custo médio 
da autoprodução de energia, denominado 
LCOE (levelized cost of eletricity), multipli-
cado pelo consumo anual da instalação.

Enquanto que a 1ª variável da equação é 
fácil de calcular, considerando-se habitu-
almente para efeitos comparativos uma 
evolução anual dos custos em eletricidade 
na ordem dos 3% (naturalmente a afinar 
de acordo com a realidade de cada caso), 
já a 2ª variável obedece a alguns critérios 
que deverão ser definidos à priori pelo em-
presário (investidor) de forma a obter esse 
valor médio comparativo.

Assim, a central para autoconsumo deve 
ser analisada e interpretada como um in-
vestimento financeiro puro, em que o valor 
das receitas (eletricidade produzida) deve-
rá ser moldado de forma a viabilizar esse 
mesmo investimento, i.e. o investimento 
só fará sentido se, no período de vida útil 
considerado, libertar uma TIR adequada ao 

risco da atividade de produção de energia e 
perfil de risco do empresário.    

Deste modo, na análise de investimento de 
uma central para autoconsumo deverão 
ser definidos à partida aspetos como va-
lor do investimento (CAPEX), vida útil, risco 
(nas suas diversas vertentes), custos ope-
racionais (OPEX) e indicadores financeiros 
pretendidos (TIR, VAL, PB), definindo-se 
por fim o valor necessário para a eletrici-
dade que vá ao encontro dos indicadores 
financeiros definidos.

Nesta altura ter-se-á alcançado o LCOE da 
central de autoconsumo, inalterável para o 
período de vida do investimento, ou seja o 
valor mínimo de compra da eletricidade à 
central.

A partir daqui já temos as variáveis neces-
sárias para decidir consistentemente se 
devemos avançar ou não para o investi-
mento.

REDUÇÕES 
NA ORDEM DOS  

30 - 40% 
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Contactos

Tlm: 219 488 400
E-mail: energia@sotecnisol.pt

Calculam-se os custos totais de ambas as 
hipóteses atualizados ao ano 0 e compa-
ram-se os valores obtidos.

INSTALAçÕES 
FOTOVOLTAICAS pARA 
AuTOCONSuMO

Atualmente, com o aumento significativo 
dos custos da eletricidade para a maioria 
das empresas e diminuição exponencial 
dos custos das instalações solares foto-
voltaicas por via da enorme redução do 
preços dos painéis, está-se a atingir o grid-
parity em Portugal, i.e. está-se a chegar a 
um ponto em que os custos da eletricida-
de produzida através da tecnologia foto-
voltaica são inferiores ao valor médio da 
energia elétrica adquirida ao comercializa-
dor de rede, estimado para um conjunto de 
anos como visto atrás.

Esta realidade é ainda mais expressiva se 
tivermos em conta que a energia elétrica 
produzida através da tecnologia fotovol-
taica incide essencialmente nas horas de-
nominadas de ponta e cheias, substancial-
mente mais onerosas que as horas de vazio 
(período noturno).

Assim, nas zonas de maior incidência so-
lar do nosso país, Estremadura, Alentejo e 
Algarve, instalações com uma potência da 
ordem dos 100 kW permitem obter TIR de 
projeto da ordem dos 12% com um LCOE 
de 0,13 €/kWh, o que significa que em mui-
tos casos esta é já uma alternativa bas-
tante rentável face à aquisição de energia 
elétrica ao comercializador, juntamente 
com uma muito maior certeza dos custos 
a médio prazo (este valor é constante para 
a vida útil do projeto).

Se o valor médio atual de aquisição de 
energia elétrica for de 0,12 €/kWh em hora 
de ponta e cheia, ao fim de 3 anos já te-
remos ultrapassado a barreira dos 0,13 €/
kWh considerando uma atualização anual 
a 3% como atrás referido. Num projeto 
de investimento no mínimo de 15 anos, é 
evidente a qualidade do investimento na 
central de autoconsumo.

A qualidade técnica do projeto é essencial, 
uma vez que a instalação deverá estar di-
mensionada para o consumo de base, evi-
tando-se assim excesso de produção face 
ao consumo (na eventualidade de não ser 
remunerado pela rede pública) com des-
perdícios de produção. Estratégias de ar-
mazenagem de energia aos fins de semana 
e em períodos de férias são também essen-
ciais para a viabilização do projeto. 

A Sotecnisol Energia encontra-se atual-
mente a avaliar um conjunto significativo 
de instalações para autoconsumo, com po-
tências que variam desde os 50 aos 500 kW, 
estando em fase de implementação de 2 
instalações. 

Venha ter connosco e peça-nos também 
um estudo para a sua instalação!

MAIS uMA SOLuçãO COM 
A MARCA SOTECNISOL 
ENERGIA!
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[ SISTEMAS SOTECNISOL – ECOLOGIA E SuSTENTABILIDADE NuM Só EDIFÍCIO ]
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A Sotecnisol Ambiente assinou recente-
mente um acordo com CPS Environmental 
Services Limited para distribuição das suas 
tecnologias e produtos nos mercados onde 
esta atua, nomeadamente em Portugal  
e na Argélia. 

Esta empresa desenvolveu ao longo dos 
últimos 15 anos, uma tecnologia inovado-
ra de otimização de operação de aterros 
sanitários, introduzindo novos paradigmas 
nesta área.

Esta tecnologia realiza um levantamen-
to topográfico exaustivo e de sondas de 
resistência elétrica na massa de resíduos 
e através desta metodologia elabora um 

mapa demonstrativo da distribuição de 
água dentro daquela massa.

Com base neste estudo são efetuados 
furos na massa de resíduos e instaladas 
bombas que farão a recirculação do li-
xiviado, (líquido libertado pelos resíduos 
em degradação) otimizando a distribuição 
destes líquidos dentro do aterro sanitário. 
Esta redistribuição fará com que a ativi-
dade microbiológica se efetue de forma 
controlada e eficaz tendo como resultado 
final a diminuição do volume de lixiviados 
e o aumento da produção de biogás. Outra 
das vantagens é a diminuição dos custos 
do tratamento de águas lixiviantes e o au-
mento da quantidade e qualidade do bio-
gás, que poderá refletir-se no aumento da 
produção de energia.

No Reino Unido, o único local onde esta 
tecnologia foi instalada, os resultados são 
estrondosos e o retorno do investimento 

A Sotecnisol Coberturas & Fachadas termi-
nou recentemente a empreitada de imper-
meabilização, isolamento e proteção me-
cânica dos edifícios e do espelho de água 
do Data Center da Portugal Telecom na  
Covilhã. Obra adjudicada à SOTECNISOL 
pelo ACE Opway/Somague, a qual teve iní-
cio em 17 de abril do presente ano e inau-
gurou no dia 23 de setembro.

A Sotecnisol acumulou ao longo de mais 
de 40 anos de atividade, um grande  
portfólio de obras nestas áreas, contudo 
esta obra representa um marco na história 
da Sotecnisol e do próprio setor da cons-
trução ao ser a primeira em Portugal com  
a certificação Tier III, certificada pelo Upti-
me Institute. 

Este projeto pretende conjugar a ecologia 
com a sustentabilidade, desta forma, a es-
colha da localização da obra na cidade da 
Covilhã deve-se ao fato de ser uma região 

com reduzido risco sísmico e com excelen-
tes condições ambientais para a utilização 
de tecnologia Air Free Cooling que permite 
o arrefecimento dos servidores.

A escolha das soluções construtivas quer 
em termos de coberturas ajardinadas quer 
do espelho de água permite reduzir os con-
sumos de energia quer em termos de aque-
cimento, quer de arrefecimento do edifício.

Os sistemas preconizados para esta obra 
(SICOP JARDIM e COBERTURAS LASTRA-
DAS), podem ser consultados na página 
da Sotecnisol (http://www.sotecnisol.pt/
coberturas-e-fachadas/). 

[ OTIMIzAçãO DE OpERAçÕES EM ATERROS SANITáRIOS: + TECNOLOGIA 
- CuSTOS DE TRATAMENTO + pRODuçãO DE ENERGIA ]

está a ser conseguido em períodos inferio-
res a 12 meses.

Estamos convictos que a tecnologia terá um 
grande sucesso em Portugal e noutros mer-
cados, dado que vem ajudar a resolver duas 
necessidades dos operadores de infraestru-
turas de gestão de resíduos e será mais um 
exemplo do sucesso da Sotecnisol e do seu 
envolvimento em tecnologias inovadoras.

Contactos

Tlm: 219 488 400 
E-mail: ambiente@sotecnisol.pt

Contactos

Tlm: 219 488 400
E-mail: coberturas.fachadas@sotecnisol.pt

Primeiro edifício 
em Portugal com a 
certificação Tier III, 

certificada pelo  
Uptime Institute. 



7

NOVEMBRO | 13

7

SOTECNISOL - ANGOLA 
Dois anos após a entrada no mercado  
Angolano, o panorama em Angola tem sido 
cada mais vez mais positivo, evidência des-
ta situação são as inúmeras obras que têm 
sido realizadas:

• Setembro 2013 – Início da instalação dos 
geocompósitos do sistema de impermeabi-
lização do aterro de Cabinda. (1)

[ SOTECNISOL - INTERNACIONAL ]

Numa altura em que estamos prestes a as-
sinalar um ano após a entrada no mercado 
Moçambicano, a Sotecnisol-Entreposto 
soma e segue. A atividade da empresa tem-
se desenvolvido por diversas províncias 
de Moçambique das quais destacamos as 
cidades de Maputo, Matola, Xai-Xai, Nam-
pula e Beira, estando ainda previsto iniciar 
trabalhos em Nacala e Pemba.

No que concerne a obras neste país pode-
mos destacar as seguintes adjudicações: 

• Execução de uma cobertura DECK com 
cerca de 2500m2. A obra terá o seu inicio 
no mês de novembro e será a primeira co-
bertura em sistema deck a ser executada 
pela Sotecnisol-Entreposto em Moçambique, 

• Reabilitação de reservatórios de 
água – Reservatório do Aeroporto 
do Lubango – Zagope. (2)

• Execução de pavimentos contí-
nuos, autonivelantes e antiderra-
pantes, de base epóxi ou poliure-
tano. Refeitório  da Odebrecht  em 
Talatona,  Luanda. (3)

• Sistemas de impermeabilização 
de coberturas, floreiras, praça e 
reservatórios do Projeto Belas  
Business Park IV, Talatona, Luanda, 
para um dos seus principais clien-
tes – ODEBRECHT. (4)

SOTECNISOL / ENTREpOSTO - MOçAMBIQuE
além deste trabalho será ainda executado 
o revestimento da fachada na mesma obra; 

• Tratamento de betão estrutural na remo-
delação de um edifício de apartamentos 
com 15 andares. Impermeabilização dos 
reservatórios, fossas, coberturas, varandas 
e de todas as zonas húmidas existentes. 
 
Comercialização de materiais

Olhando para a gama de materiais co-
mercializados pela Sotecnisol para a área 
de construção, a especificação e qualidade 
dos mesmos está a torná-la num parceiro 
referenciado para a as empresas de cons-
trução civil que operam no mercado de  
Moçambique.

SOTECNISOL - ARGÉLIA 

Contactos

E-mail: comercial.angola@sotecnisol.com
GSM: + 244 993 340 432/ Dir: + 244 222 446 717

Contactos

E-mail: sergio.andre@sotecnisol.pt
Tel: + 351 919 766 856

Contactos

E-mail: jorge.santos@sotecnisol.entreposto.co.mz
Tel: + 258 823 262 756

Em 2011 a Sotecnisol iniciou o seu processo 
de incursão no mercado Argelino. Um anos 
após um estudo ao mercado e às oportu-
nidades existentes, a Sotecnisol abriu, em 
parceria com empresas locais, uma empre-
sa de direito argelino a EDEC, Spa. 

Neste momento, a empresa já se encontra 
em plena atividade e tem desenvolvido diver-

sas ações para expansão das nossas ativida-
des naquele mercado, das quais destacamos:

• CET du Corso (Aterro Sanitário do Cor-
so e instalações complementares), onde a  
Sotecnisol forneceu diversos materiais e equi-
pamentos, dos quais destacamos o Sistema de 
Tratamento de Águas Lixiviantes, por Osmose 
Inversa; (1)

• Obras Subterrâneas no Metro de Argel: O 
trabalho consiste na impermeabilização com 
membranas de PVC com 2mm, numa área de 
cerca de 70000 m2, que correspondem à exten-
são da rede do Metro de Argel, no troço entre a 
Praça Emir Abdelkader e Praça dos Mártires. (2)




