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[ NOVIDADES SOTECNISOL ]

Para comemorar o quadragésimo aniversário da Sotecnisol, organizámos uma festa para todos os 

colaboradores. Nesta ocasião foram destacados alguns aspectos relevantes do passado recente 

da empresa assim como foram elencadas as linhas fundamentais da estratégia da Sotecnisol.

O ano de 2009 fica tristemente marcado pela morte da Sr.ª D. Suzete Madeiros, viúva de um dos 

fundadores da Sotecnisol, o Sr. Medeiros.

Em 2009, a maioria do capital da Sotecnisol foi transferido para uma sociedade gestora de par-

ticipações sociais, detida integralmente pela família Sá Morais Castro.

Hoje a Sotecnisol tem seis áreas de negócio, opera em Portugal e Espanha, factura mais de 36 

milhões de euros e tem sido considerada nos últimos anos uma das cinco melhores empresas do 

sector da construção. A área tradicional da empresa já pesa menos de 50% na facturação, o que 

evidencia uma grande dinâmica do processo de diversificação.

As grandes linhas estratégicas que a Sotecnisol tem de seguir no futuro passam pela:

•	 Internacionalização: A nossa estratégia passa por iberizar as nossas operações e aproveitar 

oportunidades em países com elevado potencial de crescimento.

•	 Diversificação: Vamos continuar a acrescentar novas soluções ao nosso portefólio, ofere-

cendo melhores produtos e serviços que respondam às novas necessidades do mercado.

•	 Excelência: Há quem se contente em ser bom! Na Sotecnisol, não! Temos que ser exce-

lentes! Quanto maiores somos mais responsabilidades temos e a margem de erro é cada 

vez menor.

•	 Inovação: Empresa que não se reinvente morre! Quem é que ainda pensa que já foi tudo inventado?

•	 Aposta nas pessoas: A Sotecnisol quer ser considerada uma das melhores empresas por-

tuguesas para se trabalhar. Vamos investir mais na segurança.

As iniciais das palavras Internacionalização, Diversificação, Excelência, Inovação e Aposta 

formam a palavra IDEIA. Temos uma IDEIA em comum… Queremos ser felizes e contribuir 

para o sucesso do nosso país! Temos a IDEIA de que seremos reconhecidos como uma em-

presa socialmente responsável.

Gostaríamos de passar a publicar alguns testemunhos dos nossos clientes, envie-nos as suas men-

sagens a relatar a sua experiência de trabalho com a Sotecnisol para sotecnews@sotecnisol.pt. 

Esperamos que este número seja do seu agrado. Boa leitura.  

José Castro

Administrador

•	A Sotecnisol Ambiente é a única empresa nacional certificada para 
fornecimento e instalação e assistência técnica/manutenção de 
sistemas de tratamento de águas lixiviantes com recurso a Osmo-
se Inversa. Esta certificação é atribuída no âmbito da Norma ISO 
9001:2000. Para a obtenção desta certificação, muito contribuíram 
os 11 sistemas fornecidos e cuja manutenção foi feita pela Sotecnisol.

•	 A Sotecnisol Ambiente tem desde 2009, um acordo de representação, 
em regime de exclusividade para Portugal, com a empresa ROCHEM, líder 
mundial para sistemas de tratamento de águas lixiviantes com recurso a 
sistemas de Membranas (Osmose Inversa e outros). Esta representação 
suporta a Sotecnisol Ambiente numa das suas valências mais impor-
tantes ao longo destes últimos anos – a assistência técnica e manutenção  
a estes sistemas só vem comprovar o excelente trabalho por nós  
desenvolvido em diversos destes sistemas espalhados um pouco por 
todo o território nacional.

•	 A UTS-Biogás escolheu como parceira para alguns projectos em Portugal, 
a Sotecnisol Ambiente, nomeadamente para projectos de produção 
de biogás e cogeração, com produção de energia eléctrica e térmica, 
recorrendo a resíduos agro-alimentares (estrume, chorume, resíduos 
verdes, etc). A UTS-Biogás é uma das empresas líderes de mercado no 
que respeita à produção de biogás, a partir de resíduos agro-alimentares.  
Está sediada na Alemanha e possui instalações em diversos pontos do globo. 

•	 Das 205 escolas englobadas no Programa de Modernização do Parque 
Escolar, a Sotecnisol Materiais forneceu, até ao momento,  118 delas 
com material relativo a isolamentos, impermeabilizações, drenagens, 
entre outros. Até ao final da 3ª fase deste programa, prevê-se ainda que 
tenhamos fornecido material a todas as restantes escolas. Foi ainda  
adjudicado à Sotecnisol Materiais o fornecimento de geotexteis na cons-
trução do novo Hospital de Loures. 

•	 À Sotecnisol Energia foi confiado o estudo técnico e posterior forne-
cimento e instalação de Sistemas Solares Térmicos e de Aquecimento 
Central de uma das maiores obras de habitação colectiva em Portugal, 
a Malha 6. Localizado na Alta de Lisboa, este projecto é constituído por 
nove edifícios de habitação colectiva totalizando 202 apartamentos. 

•	 A Sotecnisol NTC realizou os revestimentos metálicos exteriores com 
chapa perfilada para os dois digestores cilíndricos da ETAR de Seixal  
para a construtora Ferrovial Agroman. A concepção da solução do re-
vestimento de fachada dos digestores é da autoria dos técnicos da 
Sotecnisol NTC. A solução preconizada é realizada mediante chapa 
perfilada trapezoidal lacada aparafusada a um sistema de perfilaria em 
aço galvanizado fixa mecanicamente às paredes cilíndricas em betão.
Este sistema permitiu também a utilização de um sistema de isola-
mento térmico pelo exterior não descurando o aspecto estético final.

•	 Foi adjudicado à Sotecnisol Engenharia mais um projecto de relevo. 
Para a SMAS de Leiria, a obra foi na área da Reabilitação Estrutural 
mais concretamente na Reparação do reservatório elevado da Barosa. 
A intervenção foi na reabilitação da estrutura, cobertura e patamar; im-
permeabilização, reabilitação e protecção da cuba (reservatório); subs-
tituição das colunas e respectivos acessórios do sistema de adução,  
distribuição e limpeza, bem como dos respectivos órgãos de controlo 
de caudal (válvulas).
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[ SISTEMA HÍBRIDO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA]

Cada vez mais, o tema das energias renováveis 
começa a fazer parte do quotidiano de todas as 
pessoas e empresas. Vantagens como a efici-
ência, rentabilidade e o aproveitamento do sol 
para a produção de energia eléctrica, são al-
guns dos pontos que fazem com que esta área 
na Sotecnisol esteja em fase de forte expansão.  

Uma das últimas obras de referência da 
Sotecnisol Energia é o sistema hídrido de pro-
dução de energia eléctrica nos edifícios Lotes 
18 e 19 do conhecido parque empresarial Lagoas 
Parque, situado no concelho de Oeiras, execu-
tada para a Teixeira Duarte Imobiliária.

Em cada lote foi desenvolvido um sistema hí-
brido composto por duas centrais fotovoltaicas de 

4.050 Wp unitários e um aerogerador de 1.750 
W, para venda de energia eléctrica à rede ao 
abrigo do D.L. 363/2007 e integração nos cir-
cuitos de alimentação em emergência do edifí-
cio, com acumulação de excedente em baterias 
dimensionadas para o efeito.

Os equipamentos utilizados, face às caracte-
rísticas de excelência da aplicação e dos níveis 
de elevada qualidade característicos da Teixeira 
Duarte, foram seleccionados tendo em conta a 
sua performance excepcional, características 
construtivas de topo e design inovador.

Foram utilizados painéis fotovoltaicos Solarworld 
225, de fabrico alemão, considerados pela revis-
ta Photon como os melhores painéis fotovoltaicos 

do mercado em 2009 (tecnologia policristalina) 
e aerogeradores do fabricante holandês Donqi, 
de elevada qualidade e design único.   

A Sotecnisol Energia foi reconhecida pela Teixeira 
Duarte como um subempreiteiro de excelência 
no desenvolvimento e execução dos projectos, 
tendo cumprido integralmente todas as suas  
expectativas.

Com este projecto, a Sotecnisol reforça a sua 
especialização na área da energia contribuindo, 
assim, para o crescimento sustentado da em-
presa e da própria comunidade. 

> Painéis fotovoltaicos Solarworld 225
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[ 40º ANIVERSÁRIO SOTECNISOL ]

Foi no passado dia 8 de Maio que a Sotecnisol 
comemorou 40 anos. Quatro décadas recheadas 
de sucesso, inovação e crescimento. Para celebrar 
esta data histórica, a Sotecnisol preparou uma 
festa onde todos os colaboradores da empresa  
puderam conviver e divertir-se ao som de boa 
disposição e algumas surpresas. 

A Quinta S. Gonçalo, situada em Alenquer, foi 
o local escolhido para receber os mais de 200 
colaboradores que chegaram desde Lisboa, 
passando também pelas delegações do Porto,  
Algarve e Coimbra. 

Para animar o dia, contou-se com a ajuda de um 
grupo de dançarinas que abrilhantou o cocktail de 
recepção com uns passos de sevilhanas. Muitos  
colaboradores juntaram-se mais tarde a esta  
coreografia e aprenderam uns quantos passos. 

Contámos ainda com um mágico que surpreendeu  
a plateia com diversos truques e ilusões deixando 
todos de boca aberta ao mesmo tempo que fazia 
desaparecer bolas e cartas. 

Ainda antes do inicio do almoço, foi possível con-
tar com o discurso do Dr. José Castro, Adminis-
trador da Sotecnisol, que agradeceu a presença 
de todos e passou as linhas mestras do con- 
tínuo crescimento da empresa, sempre baseado  
numa cultura de excelência, rigor e recursos  
humanos altamente motivados.

A seguir ao almoço, e depois de mais uma actuação  
do mágico de serviço, houve ainda oportunidade 
para um colaborador da empresa vestir o fato de 
mágico e, por breves instantes, ser ele o respon-
sável por um punhado de truques que encanta-
ram o público. Mas o momento mais aguardado > Grupo de Sevilhanas

> Cocktail de recepção> Colaboradores num bom momento
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do dia estava prestes a começar: uma sessão de 
karaoke. Nesta sessão foi possível proporcionar 
situações divertidas e descobrir alguns talentos 
vocais. Num formato idêntico ao famoso concurso  
televisivo Ídolos, foi possível contar com as opi-
niões de um júri constituído por três elementos  
da Sotecnisol onde foram dados os pontos de 
acordo com o desempenho de cada artista. As três  
melhores actuações foram presenteadas com 
três vouchers de experiências da Odisseias, nossa 
parceira neste evento. 

Mais fotos na página do Facebook da Sotecnisol

O dia acabou com o cantar dos parabéns e o apa-
gar das velas. Este foi mais um momento único 
na vida da empresa que serviu para reforçar o es- 
pírito de equipa e, num ambiente informal, forne-
cer motivação extra para o futuro. 

No caminho para casa, as opiniões de todos os 
colaboradores eram unânimes: este é apenas 
mais um ano da longa carreira de sucesso da 
Sotecnisol. 

> José Castro, Administrador

> Os truques do mágico

> O júri em acção

> O brinde
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[ COBERTURAS PLANAS AJARDINADAS ]

Em Portugal, a urbanização e expansão das cida-
des são fenómenos relativamente recentes, assis-
tindo-se nos últimos cinquenta anos à ampliação 
desmesurada de áreas urbanizadas em detrimento  
de zonas rurais e espaços verdes. No entanto, 
muitas são ainda as gerações que se identificam 
com o meio rural e com a natureza e para as quais 
o contacto com espaços verdes continua a ser 
fundamental como forma de recreio activo e pas-
-sivo de qualidade. 

Torna-se, assim, cada vez mais necessário o desen- 
volvimento de soluções urbanísticas que tenham 
menores impactos ambientais e que atendam à 
preservação dos espaços naturais e à relação do 
Homem com a Natureza.

UMA OPÇÃO SUSTENTÁVEL
Num momento de inevitável preocupação pela 
sustentabilidade e poupança energética, têm es-
pecial protagonismo as coberturas ajardinadas  
pelas suas indiscutíveis vantagens económicas 
e ecológicas, representando uma importante 
poupança energética pela sua grande capaci-
dade isolante e oferecendo a possibilidade de 
aproveitar um espaço habitualmente residual 
como zona de lazer e integrar soluções solares 
térmicas e fotovoltaicas.

SICOP JARDIM
O Sistema Integral de Cobertura Plana Ajardinada  
– SICOP JARDIM – é um sistema especialmente  
desenvolvido pela Sotecnisol para coberturas 
ajardinadas com pendente de 0% a 5%, que in-
tegra sistemas de impermeabilização resistentes  
a raízes, drenagens, retenção controlada de água,  
substratos e vegetação diversa e sistemas sola-
res térmicos e fotovoltaicos.

Desta forma, associa-se as soluções de imperme-
abilização à crescente consciência ambiental e dis-
ponibiliza-se a projectistas, donos de obra e cons-
trutores, soluções integrais que aliam a estética  
ao cuidado de preservação ecológica, tanto em 
construções novas como em projectos de reno-
vação.

Ao executarmos de forma integrada 100% dos 
trabalhos que constituem o sistema SICOP JARDIM, 
reduzimos as necessidades de coordenação entre 
empresas e actividades, eliminamos a partilha 
de responsabilidades sobre danos causados ao 
sistema de impermeabilização por terceiros, re-
duzimos os prazos de execução, aumentamos a 
fiabilidade da obra e especialmente conseguimos 
uma redução significativa de custos, assumindo 
também 100% de responsabilidade sobre todas 
as actividades.

VANTAGENS DO SICOP JARDIM
TEM COMO PRINCIPAIS VANTAGENS: 

•	 Uma redução do ruído aéreo; 

•	 Uma melhoria da qualidade do ar; 

•	 A criação de áreas de lazer privadas ou públicas;

•	 Uma melhoria do desempenho energético  
dos edifícios;

•	 Um aumento da biodiversidade contribuindo 
para a sustentabilidade dos ecossistemas;

•	 Uma melhoria da qualidade estética da arquitec-
tura e contributo para assegurar o contínuo verde.

AS PRINCIPAIS VANTAGENS DO SISTEMA IN-
TEGRAL DE COBERTURA PLANA AJARDINADA 
– SICOP JARDIM-SÃO AS SEGUINTES: 

•	 Um melhor desempenho térmico dos edifícios; 

•	 Um melhor desempenho acústico dos edifícios; 

•	 Uma redução do consumo de energia com aque- 
cimento e climatização;

•	 Uma maior protecção passiva contra incêndios;

•	 Um aumento do tempo de vida útil dos mate-
riais utilizados como isolamento térmico e de 
impermeabilização;

•	 Um aumento da capacidade da cobertura para 
retenção de água das chuvas e consequen-
temente menor pressão sobre os sistemas  
de escoamento de águas pluviais.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS  
DO SICOP JARDIM

1 Criação de pendente e regularização do suporte

2/3 Sistema de impermeabilização anti-raízes

4 Isolamento térmico

5 Camada de retenção / drenagem

6 Camada filtrante

7 Terra vegetal e vegetação
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[ THERMOCHIP ]

PRINCIPAIS VANTAGENS: 

•	 Funcionalidade > Num só produto, temos a 
função de acabamento decorativo, excelentes 
prestações de isolamento térmico e base para a 
sustentação de qualquer telha (ardósia, chapa, 
telha, entre outras); 

•	 Estético > Perfeito para qualquer tipo de aca-
bamento, adapta-se ainda às características es-
téticas da sua habitação oferecendo-lhe a mais 
ampla variedade de acabamentos do mercado;

•	 Qualidade > É o primeiro sandwich de madeira 
a obter o DIT (documento de idoneidade técnica) 
do Instituto Eduardo Torroja. 

•	 Versatilidade > Permite uma estrutura de cober-
tura mais ligeira, simples e económica e ainda  
aproveitar o espaço por baixo da cobertura;

•	 Economia > Para além da facilidade de monta-
gem, esta marca oferece uma colocação flexí-
vel o que significa um melhor aproveitamento 
económico. 

A Sotecnisol Materiais acaba de selar um acordo  
com a empresa THERMOCHIP para a distribui-
ção deste tipo de materiais (painéis dupla cama-
da) em Portugal. Líder no mercado ibérico, esta  
marca está agora representada pela área de dis- 
tribuição da Sotecnisol. 

THERMOCHIP é um painel composto por duas 
camadas (madeira, gesso, cimento) e um núcleo 
de espuma rígida de poliestireno extrudido e 
apresenta-se ao mercado como uma alternativa  
inovadora em relação aos sistemas tradicionais 
de construção de coberturas ligeiras. 

Apresentando-se numa grande variedade de 
acabamentos, o THERMOCHIP encontra-se divi-
dido em 3 categorias diferentes: THERMOCHIP, 
THERMOCHIP PLUS e THERMOCHIP ALPHA. 

THERMOCHIP é o painel clássico formado por 
duas camadas de madeira unidas a um núcleo 
de espuma rígida de poliestireno extrudido. 

THERMOCHIP PLUS é o mesmo conceito do an-
terior mas com a tela impermeável transpirável 
incorporada na parte superior do painel sendo 
que o inferior é formado por forro de abeto. 

THERMOCHIP ALPHA é constituído por uma 
caixa de madeira oferecendo  uma maior resis-
tência e distâncias de apoio mais amplas. Neste  
tipo de painel, o isolamento é feito de lã de rocha. 

As qualidades deste tipo de painel tornam este 
produto como a alternativa indicada para a cons- 
trução da sua cobertura. 

Escolher esta marca é dotar a sua habitação com 
uma mais valia pela vasta experiência de uti- 
lização em toda a Europa e a satisfação de mi-
lhares de clientes.

> Painéis dupla camada

> Galerias

Ficha Técnica

Propriedade Sotecnisol

Rua do Ferro - Fetais 

2681 - 502 Camarate 
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