


Editorial
Na Sotecnisol acreditamos nos 
nossos Clientes e damos a maior 
importância aos desafios que nos co-
locam. A crescente procura por sistemas 
de fachadas mais complexos e inovadores, 
associada ao facto de termos uma cada vez 
maior gama de produtos planos para fachadas 
e coberturas - painéis de resina fenólica, painéis 
de naturocimento,  chapas de policarbonato, cassetes 
em compósito de alumínio, painéis sandwich e painéis de 
cimento reforçado -, fez com que decidíssemos fortalecer o 
nosso compromisso com o mercado e investíssemos em insta-
lações, equipamentos e na formação de novos operadores. 
 
Assim sendo, aumentámos significativamente a área das instalações em 
Lisboa e criámos um centro de mecanização devidamente equipado com 
esquartejadoras e máquinas de controlo numérico (CNC). Dentro em breve, 
instalaremos quinadeiras, guilhotinas e viradeiras, permitindo aumentar o por-
tfólio e a competitividade da empresa nos vários países onde opera.
 Na sequência desta aposta, a Sotecnisol reforçou a relação com os seus parceiros 
Polyrey, Fundermax, Thermochip, Arcelor Mittal, Europerfil, Reynobond, stacbond e Trespa. 
Estas parcerias colocam a Sotecnisol numa excelente posição para melhor servir o mercado, 
tanto em obras de interiores como exteriores, pois para além da capacidade de transforma-
ção, a empresa adquire igualmente capacidade de montagem.
 
Dou ainda nota da dinâmica das demais empresas do grupo, onde destaco a KeepOn, que 
recentemente terminou a implementação de um novo software de CRM que lhe dará o suporte 
necessário ao crescimento acelerado que tem evidenciado nos últimos tempos.
A Sotecnisol-Entreposto terminou recentemente a construção de um importante centro 
logístico na Matola, Moçambique, onde foi responsável pela execução dos revestimentos 
das fachadas e coberturas.
A Sotecnisol Angola encontra-se atualmente com uma crescente atividade no 
mercado da energia, estando em estudo vários projetos de grande envergadura 
naquele país.
A EDEC, na Argélia, continua presente em diversos projetos. Destaco o 
início da construção de duas centrais de triagem de resíduos, em Ahnif 
e em Ain Bessem.

O Presidente,

José Luís Castro
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Novidades Sotecnisol
SOTECNISOL - Novo website
A Sotecnisol acaba de reformular o seu site institucional, apostando num layout moderno e com uma estrutura de conteúdos renovada.
O novo site foi construído em HTML5, é um site responsive e com uma organização de conteúdos que permite aos visitantes uma visão 
abrangente da informação disponível, encontrando-a de forma rápida e intuitiva.”A reformulação do site da Sotecnisol era uma necessi-
dade premente, por forma a reforçar a nossa presença online e a consolidar a postura de inovação da empresa no mercado. O novo site da 
Sotecnisol vai permitir um contacto mais próximo com os clientes e responde às novas exigências do mercado» explica Leonor Vasconcelos, 
Responsável de Comunicação & Imagem da Sotecnisol. - www.sotecnisol.pt

Sotecnisol assina parceria com Metalocar
A Sotecnisol SA e a Metalocar SA assinaram uma parceria para a execução de obras de estruturas metálicas e de revestimentos de cober-
turas e fachadas. Esta associação permitirá a ambas as entidades alavancar os seus serviços, oferecendo aos seus Clientes uma solução 
global chave-na-mão tendo apenas um interlocutor, permitindo assim uma otimização de sistemas construtivos através da união das duas 
equipas técnicas, eliminando os erros e omissões inerentes à execução de um projeto com mais do que um executante. A Sotecnisol e a 
Metalocar co-responsabilizam-se pelo resultado final da obra, assumindo formalmente a ligação entre ambas as entidades na defesa dos 
interesses dos seus clientes.

SOTECNISOL ENERGIA - Associação Lusófona de Energias Renováveis
A Sotecnisol Energia é, desde o passado mês de Junho, associado da ALER – Associação Lusófona de 

Energias Renováveis.
A ALER é uma associação sem fins lucrativos, e que tem como missão a promoção das Energias 

Renováveis nos países lusófonos - www.aler-renovaveis.org

SOTECNISOL MATERIAIS - Sotecnisol assina parceria com Sorefoz SA
A Sotecnisol Materiais - Solar e Climatização - deu início ao relacionamento comercial 

com a central de compras de eletrodomésticos SOREFOZ SA, a maior a nível nacional, 
através da qual comercializará as marcas TESY, VAILLANT e SOLCRAFTE nos cerca 

de 250 pontos de venda identificados com as insígnias TIEN21 e CONFORT.

OBRAS 360º - Ainda não conhece?
A loja Obras360.pt pertence ao grupo Sotecnisol, disponibilizando to-

dos os materiais para Isolamento, Impermeabilização, Drenagem, 
Aquecimento de Água, Climatização, Solar, Coberturas, Revesti-

mentos e Instalação de Equipamentos. Na Obras 360º, pode 
adquirir comodamente e com rapidez vários materiais e 

recebê-los na morada que desejar ou levantando a en-
comenda numa das 4 lojas que existem em Portugal 

Continental. 
A loja Obras 360º tem como objetivo chegar a 

todo o país, garantindo o preço mais com-
petitivo e a satisfação dos clientes. 

Visite já em www.obras360.pt

Propriedade Sotecnisol
Rua do Ferro - Fetais
2681 - 502 Camarate

Tel.: +351 219 488 400
geral@sotecnisol.pt
www.sotecnisol.pt
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NOVA GAMA SOLAR 
INNOVSUN ECO COMPACT

Um equipamento premium
 a um preço low-cost

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

Dando continuidade ao investimento que 
tem vindo a realizar no setor das energias 
renováveis,  a Sotecnisol Materiais reforçou a 
gama de produtos da sua marca própria IN-
NOVSUN com um novo sistema solar térmico 
de circulação forçada totalmente produzido 
na Europa Central, designado por Eco Com-
pact.
Desenvolvido para regular o consumo de 
energia, este equipamento permite econo-
mias superiores a 75%. Para tal, dispõe de 
uma gestão inteligente da energia, conju-
gando a utilização da moderna bomba de 
alta eficiência e do controlo inteligente e au-
tomático do caudal de fluido necessário para 
otimizar o rendimento a cada instante.
O Eco Compact foi concebido numa lógica 
Plug & Play, tendo todos os componentes 
pré-montados no acumulador. Está equipado 
com uma estação solar compacta de 2 vias 
com bomba de alta eficiência, grupo de se-
gurança de 6 bar com manómetro, centrali-
na eletrónica em português com porta micro 
USB e entrada SD para recolha de dados e 3 
sondas de temperatura. Tem também dispo-

nível a função férias que, em períodos de au-
sência prolongada, evita que o sistema entre 
em estagnação. A estação solar não neces-
sita de caudalímetro, uma vez que a mesma 
regula, de forma automática, o caudal do 
circuito solar, consumindo menos 80% do 
que uma bomba tradicional. O tempo e ma-
teriais necessários para a instalação do sis-
tema solar da InnovSun são muito menores, 
uma vez que este equipamento traz vários 
componentes pré-instalados, estando ainda 
preparado para uma eventual instalação de 
resistência elétrica.
O Eco Compact está equipado com coletores 
UNIKO, de ampla superfície absorsora de alta 
eficiência, produzidos no maior fabricante 
europeu de coletores planos. Com uma es-
trutura robusta em alumínio, apresenta 4 
ligações e 1 circuito interno em harpa, sendo 
as ligações entre coletores feitas mecanica-
mente por junta plana, ideal para soluções 
de produção de água quente sanitária. Para 
além do seu design moderno e elegante, é 
também versátil, podendo ser instalado na 
horizontal e na vertical.

Este sistema está preparado para todos os 
níveis exigidos de eficiência energética da 
diretiva ErP com a sua 
gestão inteligente.

SOTECNISOL A&A INSTALA MAIS UM 
EQUIPAMENTO DA GAMA WATERLINX

Resitejo reforça aposta no tratamento de lixiviados 
com o apoio da Sotecnisol

A Sotecnisol Água & Ambiente (A&A) ins-
talou mais um equipamento da sua gama 
Waterlinx! Desta vez, um sistema de tra-
tamento de águas lixiviantes, para o ater-
ro sanitário da Resitejo, no Ecoparque da 
Chamusca.
O sistema, contentorizado, tem uma ca-
pacidade de 160m3/ dia e apresenta duas 
etapas de Osmose Inversa, para cumprir os 
exigentes parâmetros de descarga, impos-
tos pela Licença Ambiental daquela central 
de tratamento e valorização de resíduos. O 
equipamento foi projetado e desenvolvido 
em estreita colaboração com o cliente, e 
traduz a experiência de ambas as entida-
des, quer na conceção e fabrico, passando 
pela operação e manutenção, que se tra-
duz num equipamento com uma elevada 
performance e eficiência.
Este equipamento é já a segunda instala-
ção de tratamento de lixiviados por Osmo-
se Inversa fornecida pela Sotecnisol, sendo 
que a primeira, já com 6 anos, continua 
operacional e ainda com as membranas 
iniciais; no entanto, dada a expansão da 

área do aterro sanitário, o caudal de trata-
mento estava a tornar-se insuficiente. Para 
Sérgio André, Diretor Geral da A&A «Esta 
segunda unidade demonstra a boa presta-
ção dos nossos equipamentos e a confian-
ça depositada em nós pelos clientes.»
Este projeto conta também com o apoio 
de outras empresas do grupo Sotecni-
sol, que o financiaram, dado ser um 
projeto a 5 anos.

Tel: +351 219 488 400 
Email: ambiente@sotecnisol.pt
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A Sotecnisol Engenharia continua com a sua 
presença garantida quando se trata de obras 
de elevada complexidade e responsabilidade.
Na piscina olímpica em Campanhã, Porto, a 
Sotecnisol Engenharia está em plena execu-
ção do revestimento em PVC de mais uma 
Piscina Olímpica com um sistema em mem-
brana de PVC (adequada para este tipo de 
utilização) na cor azul claro e marcações a 
azul escuro, garantindo além da sua estan-
queidade um excelente nível estético e fun-
cional para os praticantes da modalidade. 
Trata-se de uma reabilitação onde todos os 
acessórios foram substituídos e montados 
pela Sotecnisol Engenharia.
No Campo Mártires da Pátria, também 
conhecido como Campo Santana, em 
Lisboa, a Sotecnisol Engenharia foi 
responsável pela impermeabilização 
de 2 lagos urbanos com um sistema 
em membrana de PVC, que garante a 
melhor impermeabilização independen-
temente dos movimentos da base, fissuras 
e outras patologias que sempre surgem, 
quando se trata de estruturas antigas -  es-

REVESTIMENTOS 
EM PVC
Sotecnisol Engenharia reabilita e impermeabiliza 
Piscinas e Lagos Urbanos 

pecialmente quando assentes 
diretamente no solo. Trata-
-se de uma reabilitação 
integrada na “Recu-
peração dos lagos 
do jardim Bra-
amcamp Freire”.

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

4

A Sotecnisol Coberturas & Fachadas (C&F) 
concluiu a reabilitação da cobertura do 
Continente de Matosinhos, designada de 
primeira Catedral do Consumo em Portu-
gal pois abriu há 25 anos, tendo iniciado 
uma viragem no consumo no nosso país.
A referida cobertura, que tem cerca de 
15.000m2, sofria de diversas patologias, 
originando graves problemas de infiltra-
ções. A obra esteve a cargo da empresa 
Retail Concept, sendo a Sotecnisol C&F 
contratada como empresa da especialida-
de para a reabilitação da cobertura.
O sistema de impermeabilização e isola-
mento térmico existente, já obsoleto, era 
constituído por duas membranas betumi-
nosas e placas de aglomerado negro de 

cortiça.

A preocupação e sensibilidade ambiental 
do utilizador do Edifício «Grupo Sonae» 
levou a que o novo sistema de impermea-
bilização fosse constituído por membranas 
o mais ecológicas possível. O sistema apli-
cado pela Sotecnisol C&F é constituído por 
painéis Lã de Rocha 150/80 e uma mem-
brana de PVC Sikaplan 15 G Traffic White 
Ral 9010 fixada mecanicamente - de refe-
rir que esta membrana sintética tem um 
índice de reflecção solar ( SRI ) superior a 
78. 
O valor de execução deste projeto orçou 
em cerca de 400.000,00€, sendo de salien-
tar que todo o trabalho foi desenvolvido 
sem que a atividade normal das instala-
ções sofresse alteração. 

REABILITAÇÃO
DE COBERTURAS 
Sistemas Premium de membranas betuminosas apresentam ca-
racterísticas muito vantajosas para o cliente

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



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

MECANIZAÇÃO 
“JUST IN TIME”

Novo Centro da Sotecnisol Revestimentos 
alarga oferta de serviços

A Sotecnisol Revestimentos projeta e executa uma larga gama de soluções técnicas no âmbito dos revestimentos metálicos e fachadas 
ventiladas, tanto para o interior como exterior. Trata-se de revestimentos metálicos em chapa simples ou dupla, painel sandwich, cobre, 
alumínio, zinco e coberturas deck, revestimentos de fachadas em naturocimento, fenólicos, compósitos de alumínio, chapas metálicas 
perfiladas, lisas e perfuradas, pedra, cerâmica, madeira mineralizada ou BIPV, divisórias de sanitários, cabines sanitárias, cacifos, baias 
e bancos, entre outros. 

Com uma sólida parceria com as principais marcas do setor – TRESPA,  FUNDERMAX, POLYREY, EURONIT E ALUCOBOND – esta área de 
negócio da Sotecnisol oferece soluções inovadoras e de elevada qualidade, garantindo uma maior estética e durabilidade às suas obras.

A Sotecnisol Revestimentos inaugurou recentemente um Centro de Mecanização, dotado de equipamentos que permitem executar 
diversos serviços, nomeadamente cortar, projetar, furar, mecanizar, entre outros. Está prevista, ainda, a aquisição de equipamentos de 
corte, quinagem e dobragem de chapa, permitindo a esta área de negócio um aumento substancial do leque de produtos e serviços que 
oferece ao mercado, reduzindo os prazos de entrega e garantido uma solução completa.

Atualmente, a Sotecnisol Revestimentos tem em mãos uma carteira de obras variada, com características peculiares, tanto ao 
nível das soluções arquitetónicas, como na preparação e respetiva execução. Presentemente encontra-se a executar os 

revestimentos de 2 novas lojas da cadeia de supermercados Aldi, em Lisboa e Loures. Nesta última o revestimento 
de fachada será executado com fenólico da marca Trespa, através do sistema de fixação oculta TS200.

Este sistema contempla mecanizações particulares e precisas dos painéis de fachada, nomeada-
mente cortes, furações e alinhamento das mesmas no tardoz do painel, bordos mecanizados, 

entre outras, o que restringe o número de empresas com capacidade para dar resposta 
a estas exigências. A Sotecnisol Revestimentos, com a abertura do novo Centro de 

Mecanização, encontra-se preparada para dar resposta a estes requisitos.

Para Luís Martins, Diretor-Geral da Sotecnisol Revestimentos, «o inves-
timento no Centro de Mecanização coloca a Sotecnisol Revestimen-

tos na linha da frente da competitividade do mercado nacional e 
internacional, posicionando-a como um player incontornável 

do sector. Os nossos clientes têm uma importância copio-
sa, pois a sua satisfação é uma prioridade para nós.»
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A Sotecnisol Energia foi escolhida pelo Mu-
nicípio de Águeda para desenvolver e imple-
mentar um projeto de Eficiência Energética 
e Autoconsumo em 12 edifícios municipais, 
nomeadamente Escolas, Piscinas, Comple-
xos Desportivos, de Lazer, e Bibliotecas.
As medidas de eficiência energética execu-
tadas compreenderam sistemas de ilumina-
ção eficiente, bombas de alto rendimento, 
peliculas refletoras e sistemas fotovoltaicos 
para autoconsumo.
Ao nível da iluminação foram substituídas 
um total de 303 lâmpadas do tipo fluores-
cente e de descarga, por luminárias LED das 
marcas Phillips e Osram, perspetivando-se 
uma redução de consumo da ordem dos 
80%.    
Nas Piscinas Municipais de Sever do Vou-
ga e de Oliveira do Bairro, foram substitu-
ídas 10 bombas circuladoras por bombas 
da marca Grundfos, modelos NB, classe de 
eficiência IE3. A redução estimada de con-
sumo rondará os 30%.
Na Biblioteca Municipal de Aveiro, proce-
deu-se à colocação de 25 m2 de película 

refletora nos respetivos envidraçados, da 
marca Llumar Hélios RHE, com fator de 
emissividade de 0,87 e rejeição de calor su-
perior a 87%. 
Foram implementados 9 sistemas de auto-
consumo fotovoltaico, com potências insta-
ladas de 12,22 kWp, com exceção de uma 
instalação, com potência instalada de 7,54 
kWp, tendo-se utilizado painéis da RECOM 
AG, potência unitária de 260 W e eficiência 
superior a 16%, e inversores Delta AG. As 
instalações irão produzir entre 30-40% das 
necessidades elétricas das instalações e se-
rão licenciadas ao abrigo do novo diploma 
de autoconsumo 153/2014.
O desenvolvimento e execução do projeto 
foi promovido pela Agência para a Susten-
tabilidade e a Competitividade, tendo sido 
parcialmente financiado no âmbito do an-
terior Quadro Comunitário de Apoio.
As poupanças energéticas associadas às 
medidas entretanto implementadas esti-
mam-se em cerca de 30-40%.

SOLUÇÕES 
COM VALOR
Eficiência Energética e Autoconsumo 
no Município de Águeda

Tel : +351 219 488 400 
Email: energia@sotecnisol.pt
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Tel: 707 91 80 80
Email: info@keepon.pt

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos 
selecionou a KeepOn para a prestação de 
Serviços de Manutenção e Assistência Téc-
nica ao Sistema de Osmose Inversa hospi-
talar. 
A criticidade da instalação constituirá o 
maior desafio deste contrato que a Kee-
pOn levará a cabo, uma vez que o funcio-
namento do equipamento é fundamental 
para a normal operação daquela unidade 
de saúde. Este acordo é o primeiro passo 
da KeepOn no setor da saúde, que preten-
de replicar aos demais clientes neste setor.

KEEPON APOSTA NO REFORÇO DA FACILI-
DADE DE CONTACTO COM OS CLIENTES  
A KeepOn passou a estar também acessível 
a todos os clientes através das redes so-
ciais. A assistência técnica e manutenção 
quer-se acessível quando é necessária e 
estar nas redes sociais é, atualmente, uma 
inevitabilidade caso se pretenda criar ca-
nais de comunicação abertos à comunida-
de de clientes com interesses nos serviços 
da empresa. Com a intenção de facilitar o 

acesso, a KeepOn passou a estar presente 
no Facebook, Twitter, e LinkedIn.

Não deixe de visitar!

MANUTENÇÃO KEEPON 
NO NORTE
Unidade Local de Saúde de Matosinhos seleciona KeepOn para 
Manutenção e Assistência Técnica



A Sotecnisol Angola executa, no Centro Lo-
gístico e de Distribuição, em Viana, nas la-
jes estruturais dos terraços do Mercado de 
Peixes e Carne, trabalhos de enchimento e 
regularização em betão leve (betão celular) 
tendente à formação de camada de forma 
e regularização, para posterior instalação 
de sistema de impermeabilização.
A Sotecnisol Angola passa a responsabili-
zar-se, não só pelos trabalhos de imperme-
abilização, mas também pela constituição 
das camadas de enchimento e suporte dos 
próprios sistemas de impermeabilização, 
evitando incorreções de preparação e fa-
cilitando o seu cliente na organização e 
controlo destas atividades. 
Na presente obra, a camada de enchimen-
to foi executada com betão celular com 
uma espessura média de 15cm e com um 
peso volúmico seco de cerca de 300kg/
m3. A camada de regularização e supor-
te do sistema de impermeabilização, com 
uma espessura média que varia entre 3 a 5 
cm e com peso volúmico seco de cerca de 
500kg/m3, foi executada logo que a cama-

A Sotecnisol-Entreposto tem vindo a ser 
reconhecida no mercado Moçambicano 
como uma empresa profissional, exigente 
e de confiança.
Analisando as necessidades do mercado 
através dos nossos clientes, estamos a 
alargar a nossa gama de comercialização, 
nomeadamente em consumíveis para a 
vertente AVAC, atingindo dessa forma 
também as necessidades dos nossos clien-
tes.

Para além da comercialização de equipa-
mentos de Ar Condicionado (Mitsubishi 
Electric) temos também, uma vasta gama 
de consumíveis em stock e a preços com-
petitivos, nomeadamente :
- Isolamento mineral em lã de rocha com 
proteção em Alumínio (para condutas de 
ventilação)
- Isolamento em espuma elastomérica 
(para tubagens de cobre)
 - Rolos de fita de alumínio (ventilação)
 - Poleias para fixação de Aparelhos de ar 
condicionado
 - Cobre isolado para Climatização

da de enchimento adquiriu resistência ao 
tráfego pedonal.

O equipamento de betão celular permite a 
execução de trabalhos a alturas até cerca 
de 15 metros, ainda que funcione melhor 
quando o equipamento se encontra ao ní-
vel do trabalho ou próximo deste.  
A foto anexa mostra a excelente qualidade 
do suporte conseguido para instalação do 
sistema de impermeabilização constituído 
por membrana betuminosas. Este equipa-
mento é ainda o ideal para fazer enchi-
mentos de espessuras acima de 6 a 7 cm, 
com pesos volúmicos ajustados a cada 
necessidade específica.

- Condutas Flexíveis (Ventilação)
Entre outros…

Contacte-nos e saiba mais acerca da nossa 
gama de consumíveis.

SOTECNISOL ANGOLA 
EXECUTA BETÃO CELULAR

SOTECNISOL ENTREPOSTO
ALARGA OFERTA DE PRODUTOS

Centro Logístico e 
de Distribuição - Viana

Consumíveis para AVAC 
já disponivéis
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Dir: +244 222 446 717 | GMS: +244 993 340 432
Email: comercial.angola@sotecnisol.com

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



Se nunca pagou pelo sol,
porque é que há-de pagar pela água quente?

CONSUMO? MENOS DE 10€ POR ANO!
Poupança de Energia que mais ninguém 
pode proporcionar. 

COMO CONTROLO?
Sem caudalimetro
Sistema de controlo automático

INSTALAÇÃO?
O controlo electrónico permite uma 
instalação automática

808 200 363 | solar@sotecnisol.pt
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