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REVESTIMENTOS

A Sotecnisol Revestimentos, foi a empresa adjuticatária para 
a execução das fachadas do Edifício Administrativo da Unicer,  
utilizando nas fachadas a chapa de alumínio perfilada e perfurada 
Reynolux e na envolvente de vão o compósito de alumínio Reynobond.

COBERTURAS & FACHADAS

Foi recentemente adjudica à Sotecnisol Coberturas & Fachadas 
a obra de isolamento térmico pelo exterior (I.T.E.) para o Centro 
Escolar de Sangalhos e Centro de Dia de Amoreira da Gândara, 
com um valor a rondar os 50 mil euros. O sistema de isolamento 
térmico permite uma economia de até 30% de energia, poupando-se 
no aquecimento e arrefecimento dos espaços interiores.

ENGENHARIA E REVESTIMENTOS

A Sotecnisol Engenharia e a Sotecnisol Revestimentos concluíram 
com sucesso a intervenção conjunta da remoção da cobertura de 
fibrocimento do edifício Doca Pesca de Aveiro, no qual foi colocada 
uma nova cobertura em Naturocimento (amigo do ambiente e sem 
conter amianto).

MATERIAIS

A Sotecnisol Materiais acaba de revolucionar o mercado das 
impermeabilizações com a sua gama ECOPLAS para a qual foi 
realizado um upgrade na sua qualidade. As telas betuminosas 
foram devidamente aperfeiçoadas e melhoradas para aplicação 
em ambientes adversos com temperaturas que podem chegar aos 
–10ºC, consistindo desta forma um aumento da sua resistência 
e performance a baixas temperaturas, permitindo assim a sua 
aplicação numa maior abrangência geográfica onde existem 
temperaturas ainda mais negativas.

AMBIENTE

A Sotecnisol Ambiente deu início no passado mês de janeiro aos 
trabalhos de impermeabilização com geossintéticos no reservatório 
do Cerro da Mina. Este reservatório irá receber as águas do processo 
e rejeitados da exploração da mina de Neves Corvo- Somincor. 
O reservatório tem uma área aproximada de 120.000 m2. O prazo 
de execução previsto é de 6 meses. 

ENERGIA

A Sotecnisol Energia irá instalar no Colégio os Preguiças, em Odivelas, 
um sistema fotovoltaico de minigeração, Escalão III, com potência 
total de 168 kWp. Esta instituição, fundada em 1996 e fazendo parte 
do Colégio Integrado Monte Maior, dispõe de ensino Pré-escolar, 1º 
e 2º Ciclo de Ensino Básico, sendo uma referência no ensino pri-
vado na região de Lisboa. A instalação ficará concluída em abril de 
2014, prevendo-se iniciar a venda de energia para a rede pública a 
partir de Maio do presente ano.
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[ NOVIDADES SOTECNISOL ]

Empreendedorismo
Os quadros da Sotecnisol estão ávidos de novos desafios 
e procuram ativamente novas oportunidades e novos projetos.

A KeepOn nasce desta vontade e deste espírito empreendedor, 
o projeto nasce no seio de um conjunto de quadros que deteta 
uma oportunidade, faz o plano de negócios e apresenta-o 
à administração que o acarinha desde a primeira hora.

Os quadros que estiveram envolvidos na génese do projeto 
continuam diretamente ligados quer através da participação 
no capital quer através dos órgãos sociais da nova empresa.

A KeepOn arrancou formalmente no inicio de janeiro, e porque 
sabemos que as pessoas são um bem fundamental para as orga-
nizações e estão na base do sucesso, competitividade e eficiência 
das empresas, vamos continuar a recrutar para aumentar a equipa.

Temos abordagens diferenciadas das demais empresas que operam 
no setor pois apresentamo-nos como profundos conhecedores 
dos processos onde estão inseridos os equipamentos que supor-
tamos. O maior valor que oferecemos aos nossos clientes é o 
aumento de disponibilidade dos equipamentos num registo de 
desempenho previamente acordado.

Suportamos grandes marcas de equipamentos e grandes cadeias 
de distribuição por forma a garantir a montagem e assistência 
pós venda. A confiança destas entidades baseia-se num conjunto 
de princípios de modo a que os serviços associados aos equipa-
mentos sejam uma mais valia e não uma fonte de problemas 
como muitas vezes acontece.

Temos em incubação mais alguns projetos em fase avança-
da de desenvolvimento que iremos apresentar ao mercado 
quando estiverem devidamente estruturados. Todos estes 
novos projetos são desenvolvidos com base 
em competências internas completadas com 
contratações de quadros com valências 
complementares de modo a dar aos novos 
projetos os valores que têm sido a base 
do nossos sucesso e a irreverencia de 
quem quer provar que é capaz!

Apresente-nos o seu projeto de 
investimento!

José Castro / Administrador

[ EDITORIAL ]
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A Sotecnisol Revestimentos concluiu recente-
mente a empreitada de revestimento das 
fachadas da Nova Sede da Polícia Judiciária, 
em Lisboa. O revestimento foi executado 
em sistema de fachada ventilada com 
painéis brancos de naturocimento Tectiva 
da Euronit, um material isento de amianto na 
sua constituição, impermeável, incombustível 
e imputrescível, que pelas suas distintas 
propriedades constitui uma excelente 
opção para o revestimento de fachadas 
esteticamente exigentes.

Através de uma elevada competência técnica 
e grande capacidade produtiva, foi possível 
concluir dentro dos prazos definidos, a maior 
obra de fachadas ventiladas realizada no 
nosso país nos últimos anos, com um valor 
de global de  aproximadamente 1.100.000€ 
e uma área total de 18.000m2.

[ FACHADAS DA NOVA SEDE DA POLÍCIA JUDICIÁRIA – UMA OBRA 
EMBLEMÁTICA COM A ASSINATURA DA SOTECNISOL REVESTIMENTOS! ]
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[ UM NOVO CONCEITO DE REAPROVEITAMENTO DE ESPAÇO E PRODUÇÃO DE 
ENERGIA! – SISTEMA DE AUTOCONSUMO EM CAR PARKING]

A Sotecnisol Energia desenvolveu um projeto 
pioneiro de Autoconsumo Fotovoltaico inte-
grado em Car Parking, para a Instituição de 
Solidariedade Social Fundação Manuel Francisco 
Clérigo, sediada em São Martinho do Porto.

DESCRIÇÃO GERAL

Tendo como principal objetivo a racionaliza-
ção dos seus elevados custos energéticos e 
pela sua preocupação ambiental, a Fundação 
solicitou à Sotecnisol Energia o desenvolvi-
mento de um projeto que combinasse eficiên-
cia energética e integração arquitetónica, 
replicável também noutros locais de São 
Martinho do Porto.   

A solução escolhida pela Sotecnisol foi o 
desenvolvimento de uma instalação solar 
fotovoltaica para autoconsumo, desenvolvida 
e integrada numa estrutura de Car Parking 
para estacionamento de viaturas, com efeito 
de sombreamento.

SOLUÇÃO TÉCNICA UTILIZADA

Após uma cuidadosa avaliação do perfil de 
consumo elétrico da instituição e do espaço 
disponível para integração dos sistemas de 
Car Parking, a Sotecnisol propôs a instalação 
de um sistema fotovoltaico com a potência 
total de 30,69 kWp, utilizando para tal 129 
painéis fotovoltaicos da marca Bosch Solar 
Systems, topo de gama dos equipamentos 
existentes no mercado e estruturas com 
capacidade para acomodar 6 a 10 viaturas.

RESULTADOS EXPECTÁVEIS

A produção de energia do sistema fotovoltaico 
integrado em cobertura de estacionamento da 
Fundação terá uma produção anual de energia 
estimada de 43.400 kWh, prevendo-se uma 
taxa de utilização de 95% desta energia 
e uma redução na energia adquirida à rede 
pública da ordem dos 23%.
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A maior obra 
de fachadas 
ventiladas 

realizada no 
nosso país nos 
últimos anos! 

Tlm: +351 219 488 400 
E-mail: revestimentos@sotecnisol.pt

Contactos

Contactos

Tel: +351 219 488 400  
E-mail: energia@sotecnisol.pt 



[ MAIS UM EX-LÍBRIS COM A ASSINATURA DA SOTECNISOL ENGENHARIA]
REABILITAÇÃO DO TÚNEL PEDONAL DO PENECO
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[ INSTALAÇÃO DA 1ª UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUAS LIXIVIANTES - 
ARGÉLIA ]

A Sotecnisol Ambiente concluiu este mês 
a instalação da 1ª unidade de tratamento 
de águas lixiviantes de aterro sanitário com 
recurso a Osmose Inversa na Argélia.

Esta unidade, instalada no Centre 
D’Enfouissment Technique do Corso na 
Wilaya de Boumerdes, é a primeira a entrar 
em funcionamento naquele país e é mais 
um projeto inovador da Sotecnisol naquela 
região, que tem como finalidade melhorar as 
condições ambientais para todos os agentes 
envolvidos naquela unidade industrial.

A unidade, que entrou agora em funciona-
mento, tem capacidade para tratar 120m3 de 
lixiviado por dia e um mínimo de produção de 

• Diversos sistemas de segurança, quer do 
equipamento, quer dos utilizadores.

• Sistema totalmente automatizado com 
controlo remoto.

Sendo este o primeiro sistema do género 
naquele país, a sua evolução tem sido 
acompanhada de perto pelas autoridades 
competentes, com grande curiosidade e 
entusiasmo.

Contactos

Tlm: +351 219 488 400 
E-mail: engenharia@sotecnisol.pt 

80m3 de permeado (água tratada) por dia. 
A água tratada poderá ser descarregada no 
meio hídrico, sem riscos de contaminação, 
quer das águas superficiais, quer das águas 
subterrâneas, dada a fiabilidade deste tipo 
de sistemas de tratamento, com recurso 
à mais avançada tecnologia.

O equipamento, que agora entrou em 
funcionamento, tem várias funcionalidades 
que garantem a sua melhor eficácia para 
proporcionar um melhor tratamento e uma 
maior disponibilidade:

• Pré-tratamento com várias etapas.

• Superfície de membranas adaptada ao 
efluente a tratamento.

• Sistema de limpeza de membranas (CIP).

• Sistema de desgaseificação de permeado, 
para controlo de pH sem recurso a produtos 
químicos.

A Sotecnisol Engenharia concluiu o sanea-
mento, consolidação e reabilitação do Túnel 
pedonal de acesso à praia do Peneco, em 
Albufeira.

Promovido pela APA-ARH Agência 
Portuguesa do Ambiente - Administração 
Regional Hidrográfica do Algarve, esta 
consolidação teve uma natureza preven-
tiva para evitar o desprendimento de 
pequenos blocos calcários e fragmentos 
de rocha natural de pequeno volume, que já 
se vinha a fazer sentir e que obrigou 
à colocação de uma estrutura provisória 
para proteção dos transeuntes. Ao mesmo 
tempo, e dada a importância histórica 
desta estrutura, pretendia-se manter 
o aspeto de um túnel que foi aberto direta-
mente na rocha, sem qualquer elemento 
de sustimento definitivo pretendendo-
-se, inclusivamente, manter a tonalidade 
da rocha local que era já uma imagem de 
marca deste ex-líbris em Albufeira.

A intervenção teve como principais tarefas:

• Preparação das superfícies em pedra 
e outros materiais colocados ao longo dos 
anos.

• Desmonte de alguns elementos pouco 
aderentes.

• Projeção de betão por via seca com fibras 
metálicas para uma melhor consolidação e 
aproveitamento do efeito de arco do túnel. 

• Finalização com acabamento à cor ocre 
para manter o aspeto e tonalidade original. 

A funcionalidade do túnel foi também 
melhorada, nomeadamente no que 
concerne à sua limpeza, tendo sido 
colocada uma fileira de pedra basáltica ao 
nível do pavimento para prevenir a entrada 
de águas entre o pavimento e os hasteais 
do túnel, protegendo essa zona.

Antes

Contactos

Tlm: +351 219 488 400 
E-mail: ambiente@sotecnisol.pt

Depois



5

ABRIL | 14

Contactos

Tlm: 707 91 80 80
E-mail: info@keepon.pt 

A KeepOn

A KeepOn é o resultado do mais recente 
investimento da Sotecnisol. É a nova em-
presa do grupo criada com a finalidade de 
oferecer ao mercado serviços de operação, 
manutenção e assistência técnica de equi-
pamentos. Resulta da profissionalização de 
uma equipa que tem como finalidade ofe-
recer a clientes domésticos e empresariais 
os mais elevados níveis de serviço, cujo 
Know How e competências técnicas foram 
sendo adquiridos através das suas áreas 
de negócio. Neste sentido, oferece servi-
ços de manutenção e assistência técnica 
a: esquentadores e caldeiras, sistemas 
solares térmicos e fotovoltaicos, estações 
de tratamento e purificação de água por 
osmose inversa, grupos geradores, grupos 
de bombagem, sistemas de climatização, 
entre outros.

A imagem da KeepOn
O desenvolvimento da imagem corpora-
tiva da  KeepOn foi desenvolvida com o 
intuito de associar a um serviço que se 
quer de excelência e por isso diferencia-
dor, uma imagem distinta, que se esta-
belecesse como uma marca de referên-
cia nos setores em que irá operar. 

A escolha das cores KeepOn:

Amarelo: Associação da marca à ideia de 
manutenção, cumprimento de serviço e de 
trabalhos em curso.

Preto: confere peso à imagem da marca, 
veicula o sentido de solidez, confiabilidade, 
clareza e rigor.

Partindo desta seleção de cores decorre 
toda a imagem institucional, desde o logo-
tipo às viaturas, criando uma coerência em 
termos de linha de comunicação.

A Oferta KeepOn
Também na definição da sua oferta de serviços 
a KeepOn define a simplicidade e descompli-
cação como características. Genericamente 
disponibiliza, para cada um dos equipamentos 
ou tecnologias em que tem competências, 
três diferentes programas de manutenção 
a selecionar pelo Cliente.

Programa de manutenção Copper: des tina-
se a clientes que procuram a solução mais 
competitiva ao nível do custo, não abrindo 
mão do selo de qualidade KeepOn. É o pro-
grama de entrada de gama que se destina a 
satisfazer clientes cujo fator custo é determi-
nante na sua escolha. 

Programa de manutenção Silver: acrescenta 
serviços de excelência ao programa Copper, 
sendo a escolha acertada para clientes que 
pretendem um acompanhamento dos seus 
equipamentos ao nível do que de mais 
completo se oferece no mercado. 

Programa de manutenção Gold: junta ao 
programa Silver serviços ímpares e alarga 
o âmbito da ligação ao cliente na área da 
operação dos equipamentos e do controlo 
de performance de forma a responder a uma 
procura de serviços premium. 

A KeepOn como uma 
plataforma de serviços
A proposição de valor da KeepOn, assenta 
num conceito de simplicidade, descompli-
cação, acessibilidade e despreocupação. 
Essa forma de atuar vai ao encontro das 
preocupações mais acentuadas de uma 
franja de operadores sofisticados, evoluídos, 
e por isso tipicamente líderes. A KeepOn 
responde assim à necessidade de parceiros 
cuja linha de orientação de atividades 
e prioridades estejam de igual modo em 
torno do cliente. 

É nesse contexto que a KeepOn se posi-
ciona: uma plataforma de contratação de 
serviços téc nicos especializados, consti-
tuindo-se como uma marca confiável que 
assegura um modo de operação uniforme 
e um controlo de pro cessos num mercado 
desfragmentado e com elevado potencial 
de otimização operacional.

Da parceria Sotecnisol – Vaillant resulta uma 
necessidade de prestação de serviços de as-
sistência técnica a equipamentos, que ativa 
uma rede de agentes a nível nacional, potencia-
dora do alargamento da oferta KeepOn a outros 
clientes, respondendo a necessidades de res-
posta rápida, capaz e de cobertura nacional. 

[ KEEPON A NOVA EMPRESA DO GRUPO SOTECNISOL ]

 

Smart maintenance. Better equipment.



ABRIL | 14

[ ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR: ECONOMIA DE ENERGIA – 
POUPANÇA NA FATURA!]
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A Sotecnisol como líder do mercado de 
impermeabilizações em Portugal tem 
responsabilidades acrescidas relativamente 
aos demais intervenientes e por isso mesmo, 
decidiu fazer uma importante mudança na 
gama das telas betuminosas. 

A Sotecnisol acaba de disponibilizar ao 
mercado uma nova gama de Telas Be-
tuminosas ECOPLAS -10°C, descontinuando a 
anterior. A referencia à flexibilidade ao frio 
como elemento diferenciador desta nova 
gama prende-se com o fato deste ser o 
parâmetro que condiciona e determina 
a qualidade geral da mistura betuminosa das 
telas de impermeabilização.

Os maiores fabricantes europeus dispõem de 
diversas gamas de telas betuminosas, que  
apresentam flexibilidades ao frio desde os 0ºC  
e os -20ºC, mas em Portugal trabalhava-se 
apenas com as gamas mais baixas (0ºC e -5ºC), 
única e exclusivamente por causa do preço.

Fruto de muita investigação e desenvolvi-
mento alguns fabricantes conseguiram 
novas formulações que permitem acréscimos 
significativos de qualidade com acréscimos 
menores de custo.

As novas formulações implicam uma melhoria 
em todos os parâmetros, nomeadamente 
a durabilidade. Este ponto é o mais importante 
pois o que realmente se espera de um material 
de impermeabilização é que ele cumpra a sua 
missão durante mais tempo possível.

Hoje a Sotecnisol oferece um valor acrescido 
aos seus clientes dando-lhes soluções com 
maior segurança, maior durabilidade a preços 
muito competitivos.

A Sotecnisol Coberturas & Fachadas 
Delegação de Coimbra, executou recente-
mente um conjunto de obras em diferentes 
edifícios de Serviços:

• Centro de Empresas Inovadoras de Castelo 
Branco (obra adjudicada pela empresa 
Antonio Saraiva & Filhos). Uma obra com 
um custo o rondar os 3,6 milhões de Euros 
e que pretende acolher 40 empresas da 
área tecnológica. Executaram-se trabalhos 
de Isolamento Térmico Exterior e impermea-
bilização de coberturas planas com tela 
betuminosa Ecoplas. 

• Centro escolar da Regedoura (obra adjudi-
cada pela empresa Socértima – Sociedade 
de Construções Certima, LDA) e orçada 
em 2,2 milhões de euros financiados pelo 
QREN 2007/2013 do programa mais centro, 
com capacidade para acolher 275 crianças 

do ensino pré-escolar e 1º ciclo. Foram 
realizadas intervenções ao nível das 
coberturas (impermeabilização de coberturas 
planas com membrana de ECO PVC), bem 
como a execução de Isolamento Térmico 
Exterior. 

• Instituto Politécnico de Leiria, execução de 
um sistema integral de coberturas planas em 
PVC e Isolamento Térmico pelo Exterior.

[ NOVA GAMA DE TELAS BETUMINOSAS ECOPLAS -10°C

Principais vantagens da gama Ecoplas -10ºC:

• Maior durabilidade.

• Maior facilidade de aplicação.

• Menores consumos de gás.

• Maiores rendimentos na aplicação.

• Melhor comportamento ao frio.

• Melhor apresentação.

• Maior fiabilidade dos remates.

Contactos

Tlm: +351 219 488 400 
E-mail: ccenter@sotecnisol.pt 

Contactos

Tlm: +351 219 488 400 
E-mail: coberturas.fachadas@sotecnisol.pt

Estas intervenções permitem grandes 
POUPANÇAS de energia já que o aqueci-
mento e arrefecimento devido à temperatura 
exterior a que o edifício estará sujeito é 
reduzido com a introdução da camada de 
isolamento alcançando-se temperaturas 
mais estáveis e homogéneas no interior 
e consequentemente uma redução das 
necessidades energéticas para compensar 
artificialmente este efeito! 
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SOTECNISOL ANGOLA - 
LUANDA SHOPPING
 
Foi recentemente adjudicada à Sotecnisol 
Angola, área de Revestimentos, a empreitada 
de montagem dos revestimentos do Luanda 
Shopping, no município da Maianga da 
capital Angolana.

[ SOTECNISOL - INTERNACIONAL ]

A Sotecnisol Entreposto, efetuou no final 
de 2013, início de 2014, os revestimentos 
exteriores da nova sede do Grupo Entreposto 
na Av.ª do Trabalho em Maputo. 

A solução para a cobertura foi uma solução 
de cobertura DECK composta por uma chapa 
de suporte termo lacada sobre a qual foi 
aplicado um isolamento térmico composto 
por lã de rocha de alta densidade, protegida 
com um sistema bicamada de telas de 
betume modificado APP com 7kg/m2, 
revestido superiormente com lâminas de 
ardósia. Esta solução além de inovadora em 
Moçambique tem como principal vantagem, 
a possibilidade de forma rápida e simples 
efetuar posteriormente qualquer tipo de 
alterações na cobertura, nomeadamente 
execução de atravessamentos na cober-
tura, colocação de clarabóias, mantendo 
toda a garantia do sistema. Além destas 

Esta empreitada, realizada para o cliente 
Seveme Angola considera a execução dos 
seguintes trabalhos:

• 7.000m2 de Coberturas Deck, com montagem 
de Chapa de suporte, barreira de vapor, 
isolamento térmico e membrana de PVC.

• 6.300m2 de Tetos e fachadas em painel 
sandwich, arquitetónico liso.

SOTECNISOL / ENTREPOSTO - MOÇAMBIQUE

vantagens a solução por ser constituída 
por um sistema contínuo permite diminuir 
a inclinação da cobertura que poderá ser 
de 2%, o que permite reduzir a estrutura e 
desta forma economizar na mesma.

A solução adaptada para as fachadas laterais 
e tardoz, foi uma solução de chapa perfilada 
simples aplicada nuns alçados verticalmente 
e em outro horizontalmente.

Contactos

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

Contactos

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

• 3.300m2 de Fachadas ventiladas e tetos 
em compósito de alumínio rebitado e 
subestrutura em perfilaria de alumínio 
extrudido.

• 1.200m2 de Fachadas ventiladas em 
chapa de aço perfilada e subestrutura 
em perfilaria de aço galvanizado.

O Luanda Shopping é uma obra de arquitetura 
arrojada, com geometrias complexas e grande 
exposição dos revestimentos. 

Um projeto que certamente marcará a paisagem 
desta zona de Luanda, e que comprova mais 
uma vez a capacidade técnica e produtiva que 
a Sotecnisol vem demonstrando ao longo dos 
últimos anos. 




