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A Sotecnisol é uma empresa portuguesa constituída em 1970, que opera nos setores da Engenharia, Construção, Água, Ambiente e Energia.

Encontra-se organizada por áreas de actividade, com valências e recursos distintos que se complementam, oferecendo ao cliente uma solução especializada e 
integrada, de acordo com as suas necessidades.

A Sotecnisol emprega cerca de 200 colaboradores e tem presença em Portugal, Angola, Moçambique e Argélia.

PARCERIAS:

LISBOA 
Rua do Ferro - Fetais 
2681-502 Camarate 
Tel: +351 219 488 400 
E-mail: geral@sotecnisol.pt 
GPS: N 38º 48’ 03.68’’  
           O 9º 08’ 21.38’’

PORTO 
Zona Industrial da Maia 1  
Sector II 
Rua de Amadeu Costa 
4475-191 Gemunde 
Tel.: +351 229 478 580 
E-mail: geral@sotecnisol.pt 
GPS: N 41º 15’ 38.25’’  
           O 8º 38’ 42.76’’

COIMBRA 
Lugar do Brejo,  
Estrada da Ponte,  
Armazém A 
3040-575 Antanhol 
Tel.: +351 239 445 594 
E-mail: geral@sotecnisol.pt 
GPS: N 40º 09’ 29.41’’  
           O 8º 27’ 49.88’’

OLHÃO 
Zona Industrial de Olhão,  
Lote 237 
8700-281 Olhão 
Tel.: +351 289 705 429 
E-mail: geral@sotecnisol.pt 
GPS: N 37º 01’ 58.47’’  
           O 7º 49’ 45.24’’

ANGOLA 
Sotecnisol Angola, S.A. 
Rua Rei Katiavala  
nº 126-A 
Luanda -Angola 
Tel.: directo: +244 222 446 717 
Tlm: +244 939 773 287 
E-mail: geral@sotecnisol.pt

ARGÉLIA 
EDEC 
Nº 82, Cité Ben Haddadi  
Saïd Chéraga - Alger 
Téléphone: + 213 (0) 21 37 08 08 
E-mail: edec@edec-dz.com

MOÇAMBIQUE 
Sotecnisol Entreposto 
Av.ª do Trabalho, n.º 1856 
P.O. Box 1153  
Maputo - Moçambique 
Gsm: +258 823 282 756 
E-mail: geral@sotecnisol.entreposto.co.mz

ONDE ESTAMOS: QUEM SOMOS:
PT ANG ARG MZ
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A Sotecnisol Coberturas e Fachadas desenvolve soluções ao 
nível da envolvente externa dos edifícios, apresentando serviços 
nas seguintes áreas:
• Impermeabilizações
• Isolamento Térmico pelo Exterior (ITE)
• Reabilitação de Edifícios - terraços, coberturas, varandas
• Remoção de Fibrocimento
• Coberturas ajardinadas

IMPERMEABILIZAÇÕES
É uma das atividades em obra que requer mais atenção por parte

dos projetistas. A escolha do sistema mais adequado para cada caso,

a sua boa execução, a correta utilização e uma adequada manuten-

ção são fatores determinantes para o sucesso das intervenções de

impermeabilização. A Sotecnisol dispõe de uma vasta gama de 

materiais e capacidade para os combinar de forma a oferecer as 

soluções mais competitivas do mercado. As novas soluções de

impermeabilização, sendo bem aplicadas, têm demonstrado elevado

potencial, pois são mais versáteis e possibilitam a introdução de

novas soluções construtivas em obra nova e reabilitação.

ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR (ITE)
Esta solução apresenta inúmeras vantagens no caso de edifícios 

com insuficiente isolamento térmico, infiltrações ou com aspeto 

degradado. Com o ITE, consegue-se reduzir o risco de condensações 

através da eliminação das pontes térmicas. Os sistemas de ITE são 

constituídos por uma camada de isolamento térmico aplicada sobre 

o suporte e um paramento exterior para a proteção das solicitações 

climatéricas e mecânicas.

REABILITAÇÃO DE COBERTURAS  E FACHADAS
As patologias frequentemente associadas às coberturas e fachadas

dos edifícios estão perfeitamente identificadas, bem como a neces-

sidade de se proceder à sua resolução, renovação e atualização do

seu desempenho técnico, estético e energético.

A Sotecnisol Coberturas & Fachadas possui um significativo 

now-how nesta área, dispondo de soluções construtivas capazes de 

resolver de forma muito eficaz as patologias do parque edifica-

do, sejam edifícios comerciais, industriais, públicos, culturais ou 

habitacionais.

REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO
A Sotecnisol dispõe de um serviço de remoção de fibrocimento 

com amianto,  garantindo o cumprimento de  todos os requisitos 

exigidos a esta atividade.

SICOP - SISTEMA INTEGRAL DE COBERTURA 
PLANA
Nas coberturas, as componentes impermeabilização e isolamento

térmico estão intimamente ligadas. Com o SICOP - SISTEMA INTE-

GRAL DE COBERTURA PLANA, a Sotecnisol apresenta

uma solução eficaz para os problemas das coberturas planas, execu-

tando a totalidade dos trabalhos a jusante da estrutura, seja

ela metálica ou em betão, designadamente enchimentos em betão 

celular, sistemas de impermeabilização, isolamentos térmicos e 

protecções mecânicas. 

COBERTURAS AJARDINADAS
O SICOP JARDIM - Sistema Integral de Cobertura Plana Ajardinada, 

através do qual a Sotecnisol responde às preocupações com a sus-

tentabilidade e poupança energética dos edifícios, pelas indiscutí-

veis vantagens económicas e ecológicas das coberturas ajardinadas. 

Através da eleição de sistemas de impermeabilização, isolamento 

térmico, drenagem e escolha da vegetação mais adequada de 

acordo com o nível de manutenção desejado, a Sotecnisol oferece 

as vantagens a longo prazo das coberturas ajardinadas.

Torre de Belém

Data Center (Covilhã)

Colégio Baissaya Barreto

Edifício Uno Al Mar (Vila Nova de Gaia)LeiriaShopping (Leiria)



Hotel Caldas de São Paulo



A Sotecnisol Água & Ambiente fornece as mais inovadoras 
soluções e tecnologias para a proteção ambiental e tratamento 
de águas, dispondo de uma equipa de técnicos especializados 
com uma elevada componente de formação capaz de oferecer 
as soluções mais adequadas, adicionando valor ao cliente e 
poupando recursos.
 
Áreas de atuação:
• Impermeabilização;
• Aproveitamento energético de Biogás;
• Tratamento de Resíduos;
• Tratamento de Águas;
• Produtos e Equipamentos;
• Assistência técnica, operação e manutenção de sistemas

IMPERMEABILIZAÇÕES
Para evitar a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, a

Sotecnisol oferece soluções de impermeabilização com materiais 

geossintéticos:

geomembranas de PEAD, geossintéticos bentoníticos, geotêxteis, 

geocompósitos drenantes, que aplica em projetos de:

• Aterros sanitários (resíduos urbanos, industriais e perigosos)

• Selagem e recuperação ambiental de zonas de 

   deposição de resíduos

• Lagoas para ETAR

• Reservatórios de água, lagos

• Reservatórios flexíveis para armazenamento de líquidos

• Bacias de retenção (contenção secundária) 

   indústria petroquímica

• Canais e outras obras hidráulicas

• Charcas e Barragens 

TRIAGEM DE RESIDUOS
Os sistemas de separação de resíduos, quer seja de recolha seletiva 

ou recolha indiferenciada e para resíduos sólidos urbanos ou 

industriais, podem ver o seu desempenho melhorado de forma 

significativa se para tal recorrerem à automatização desses mesmos 

sistemas. A Sotecnisol utiliza um sistema de deteção por sensor NIR 

(infravermelhos de proximidade) e respetivo sistema pneumático de 

ejeção, atingindo resultados verdadeiramente surpreendentes, nas 

suas mais variadas aplicações.

WATERLINX
A Waterlinx é uma linha de equipamentos de tratamento de 

água, que pretende dar resposta a todo o tipo de desafios desde a 

solicitação mais frequente a sistemas customizados à medida de 

cada cliente.

As soluções passam por:

• Águas de Consumo

• Águas Residuais

• Tratamento de Lixiviados

• Tratamento de Águas Industriais

• Serviço e Manutenção

TRATAMENTO DE LIXIVIADOS
Quando existe a necessidade de tratar localmente as águas lixivian-

tes produzidas em aterro sanitário, é necessário dispor de soluções

de tratamento que permitam lançar o efluente tratado, diretamente

no meio hídrico:

• Sistemas biológicos

• Sistemas de membranas (ultrafiltração; nanofiltração 

   e osmose inversa)

A Waterlinx disponibiliza sistemas contentorizados à medida de 

cada cliente, com recurso a tecnologias de Ultrafiltração e Osmose 

Inversa, bem como a instalação e operação de sistemas convencio-

nais de tratamento de águas lixiviantes (biológico, físico-químico, 

entre outros).

Exemplo de ETAR

Osmose Inversa - Tratamento de lixiviados (Resitejo)

Depósito de água para consumo humano (Madeira)

Recuperação ambiental de zona Mineira (minas de Jales)Triagem automática de resíduos (Algarve)



Impermeabilização de aterro sanitário (Algarve)



A Sotecnisol Engenharia desenvolve a sua actividade nos  
campos da impermeabilização, proteção e da reabilitação, e está 
vocacionada para atuar de modo cirúrgico em todas as verten-
tes de atividade onde desenvolve trabalhos como:
• Impermeabilização e drenagem de Obras Subterrâneas 
   (Poços e Túneis);
• Reabilitação de Obras Hidráulicas (Reservatórios, ETAs, 
   ETARs, Canais);
• Impermeabilizações líquidas; 
• Reabilitação e reforço em estruturas de betão e alvenaria 
   com Fibras de Carbono CFRP e Betão Projetado; 
• Injeção de resinas estruturais e não estruturais, 
   em juntas e fissuras; 
• Impermeabilização de bacias de retenção;
• Pavimentos contínuos à base de resinas;
• Remoção de materiais contendo amianto.

OBRAS SUBTERRÂNEAS
A Sotecnisol Engenharia desenvolve impermeabilizações específi-

cas em fundações, paredes enterradas, caves, túneis, estações de 

metro, parques de estacionamentos e em contenções periféricas. O 

conhecimento e vasta experiência neste domínio faz da Sotecnisol 

Engenharia o especialista neste tipo de trabalhos.

OBRAS HIDRÁULICAS
A necessidade de eliminar as perdas de água e/ou de efluentes

residuais, aliada à importância vital de preservar as estruturas de

condução, tratamento e armazenamento em boas condições de

operacionalidade, tem suscitado o desenvolvimento e aperfeiçoa-

mento de inúmeras técnicas nestes domínios, onde a Sotecnisol

Engenharia possui um vasto currículo. 

A Sotecnisol Engenharia atua

nas áreas da reabilitação e manutenção de reservatórios de

Água, ETA, ETAR, canais de rega, condutas, lagos, lagoas, barragens

e piscinas, fazendo ainda a higienização e desinfeção de depósitos 

de água potável e condutas.

REABILITAÇÃO, REFORÇO E REMODELAÇÃO
A Sotecnisol Engenharia reabilita, reforça e remodela interiores e 

exteriores de edifícios, monumentos, coberturas planas e inclinadas, 

fachadas, estruturas de betão e de alvenaria e juntas de dilatação, 

onde a conjugação dos vários materiais e tecnologias se tornam 

elementos indispensáveis. Domina as técnicas de aplicação de resi-

nas de injeção, argamassas, fibras de carbono, colagens e selagens 

com resinas epoxy, entre outras

OUTRAS ATIVIDADES
A Sotecnisol Engenharia executa ainda todo o tipo de impermea-

bilizações líquidas, reabilitação e reforço de estruturas, injeções 

estruturais e de impermeabilização, diversas juntas de dilatação, 

impermeabilização de bacias de retenção, decapagem a jato de 

areia, hidrodecapagem e betão projetado.

Reservatório elevado de Grândola

CRIL (IC17)

MAAT

Aeroporto Cristano Ronaldo (Madeira)Tunel do Marão



Metropolitano da Amadora



A Sotecnisol Revestimentos projeta e executa uma larga gama 
de soluções técnicas, no âmbito dos Revestimentos Metálicos e 
Fachadas Ventiladas.
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, ou BIPV, divisórias de sanitários, 
cabines sanitárias, cacifos, baias e bancos.

FACHADAS VENTILADAS
• Painéis de resina fenólica

• Painéis de naturocimento

• Painéis compósitos de alumínio

• Chapas metálicas perfiladas lisas e perfuradas

• Cerâmica

• Zinco

• Painéis com integração de módulos fotovoltaicos BIPV (Building  

   Integrated Photo Voltaic)

REVESTIMENTOS DE FACHADAS 
E COBERTURAS
• Chapa metálica simples e dupla

• Painel sandwich

• Coberturas Deck

• Sistemas modulares de policarbonato alveolar

• Sistema tipo “Kalzip”

• Zinco

• Cobre

• Alumínio

REVESTIMENTOS INTERIORES
• Divisórias de sanitários

• Cabines sanitárias

• Cacifos

• Baias

• Bancos

CLARABOIAS
• Clarabóias de iluminação e desenfumagem

• Clarabóias Tubulares

CENTRO DE MECANIZAÇÃO
O Centro de Mecanização está dotado de equipamentos que per-

mitem executar diversos serviços, nomeadamente cortar, projetar, 

furar, mecanizar, entre outros, permitindo a execução de produtos 

como divisórias de sanitários, cacifos, baias, bancos, entre outros.

Colégio Paço de Arcos

Unicer

Hospital de Cascais

TagusgásEdíficios Expo

Moradia Vila Galé



Edifício Polícia Judiciária



A Sotecnisol Energia é uma área de atividade vocacionada
para o fornecimento de soluções completas de aproveitamento
e utilização de energias renováveis, assim como para a imple-
mentação de sistemas de eficiência energética.

A oferta da Sotecnisol Energia diferencia-se por uma elevada
qualidade dos seus produtos e serviços, suportada por profissio-
nais com larga experiência no setor e parceiros de referência
no mercado das energias renováveis.
Por outro lado, a oferta de soluções combinadas com outras
unidades de negócio da Sotecnisol e a implementação de 
mecanismos de partilha de investimento com os seus clientes 
torna as soluções
da Sotecnisol Energia únicas no mercado nacional.
Com mais de 500 instalações efetuadas na área dos sistemas
de energia solar térmica, energia solar fotovoltaica, valorização
energética de biogás, entre outros, faz da Sotecnisol Energia
um dos nomes de referência no mercado das energias renová-
veis em Portugal.

HABITAÇÃO E SERVIÇOS
Os edifícios de habitação coletiva e de serviços representam setores

com forte consumo de energia nomeadamente em sistemas de

iluminação, climatização e águas quentes.

A Sotecnisol Energia dispõe de diversas soluções direcionadas para

este tipo de edifícios, nomeadamente sistemas solares térmicos de

acumulação centralizada e descentralizada, sistemas fotovoltaicos 

de produção de eletricidade e sistemas de cogeração, entre outros.

INDÚSTRIA
Cada vez mais a energia assume-se como um fator de produção

decisivo na competitividade das indústrias. A Sotecnisol Energia

posiciona-se como um parceiro de excelência no desenvolvimento

de soluções de otimização de consumos e potenciação dos recursos

existentes, transformando assim o consumo de energia num fator

competitivo impar.

SERVIÇOS ENERGÉTICOS
Num contexto económico de grande exigência, os investimentos em

medidas de eficiência energética e racionalização de consumos são,

muitas vezes, inacessíveis para os utilizadores. A Sotecnisol Energia

oferece um modelo de negócio que ultrapassa essa limitação, parti-

lhando com o utilizador investimentos, economias e proveitos.

Serpa Solar (Vale de Vargo)

ETAR do Tâmega

Triogen

Lezíria (Vila Franca de Xira)Piscinas da Sertã

Porto de Sines



Contiforme



Através de uma rede própria de distribuição, a Sotecnisol 
Materiais tem possibitado o acesso aos seus clientes, há mais 
de 30 anos, a uma ampla gama de produtos em qualquer ponto 
do país e num espaço de tempo reduzido.

A Sotecnisol Materiais encontra-se dividida em três áreas 
distintas:
• Soluções de impermeabilização, isolamentos e drenagens
• Soluções de cobertura e revestimentos
• Soluções solares e de climatização

SOLUÇÕES DE IMPERMEABILIZAÇÃO,
ISOLAMENTOS E DRENAGENS
• Emulsões e telas betuminosas

   (Ecoplas/ Ecoflex)

• Telas de PVC (EcoPvc)

• Subtelha (Tecroof)

• Manga plástica (Tecplastic)

• Mastiques

• Bentonites

• Polietileno alta densidade

• Argamassas especiais 

• Juntas water stop

• Isolamentos acústicos

• Lâminas de alta densidade

• Painéis acústicos

• Espumas de polietileno (Redson)

• Membranas acústicas

• Poliestireno extrudido (TEC)

• Lãs de rocha/ vidro

• Lajetas térmicas (Tecpav)

• Poliestireno expandido

• Argila expandida

• Caixas de estores

• Membranas drenantes (Tecdrain)

• Tubos de drenagem

• Geotexteis (Tecgeo)

• Geogrelhas (Tensar)

• Tubos drenagem (Tecpipe)

• Tintas e membranas

• Armaduras para reboco (Tecarm)

SOLUÇÕES DE COBERTURA E REVESTIMENTOS
• Revestimentos para fachadas

• Painéis de cimento reforçado

• Painéis de construção

• Painéis de madeira e cimento

• Painéis de cimento reforçado

   para divisórias secas interiores

• Clarabóias

• Chapas de fibrocimento

• Policarbonatos

• Painéis sandwich de madeira

• Policarbonatos

• Paineis de madeira com isolamento

• Chapas de fibrocimento

• Pavimentos de linóleo

• Paineis sandwich de lã de rocha

SOLUÇÕES SOLARES E DE CLIMATIZAÇÃO
• Solar Térmico de circulação forçada

• Solar Térmico de circulação natural

• Coletores

• Sistemas solares fotovoltáicos

• Paineis Fotovoltaicos

• Inversores

• Caldeiras de condensação a gás

• Caldeiras a pellets e a lenha

• Salamandras a pellets e a lenha

• Bombas de calor

• Ar condicionado

• Esquentadores a gás

• Termoacumuladores elétricos

• Pavimento radiante

• Tubagens

• Isolamentos de tubagens

• Bombas e circuladores

• Acessórios de instalação

• Acessórios hidráulicos

Legenda

Soluções Solares e de climatização

Soluções Solares e de climatização

Soluções Solares e de climatização



A Sotecnisol Reabilitação é um serviço que combina as soluções 
mais eficientes na reabilitação de edifícios. Através de equipas 
multi-disciplinares, a Sotecnisol oferece soluções integradas-
de gestão de projeto chave-na-mão, mas também serviços 
direcionados ao conforto térmico e à produção de energia. Esta 
oferta inovadora resulta na melhoria acentuada do compor-
tamento térmico dos edifícios e na sua eficiência energética, 
através da incorporação de soluções energéticas mais eficientes 
e provenientes de fontes renováveis, resultando numa redução 
muito significativa dos consumos energéticos e na valorização 
dos imóveis.

NEW HOUSE
Executamos todos os trabalhos de reabilitação de edifícios. Corrigi-

mos as patologias existentes, melhoramos a imagem e conforto e 

eliminamos os problemas físicos dos edifícios.

COMFORT HOUSE
Executamos todos os trabalhos de renovação do seu edifício, 

dando-lhe uma nova vida, melhorando o conforto, reduzindo as 

necessidades de energia.

ENERGY HOUSE
A Sotecnisol está habilitada a implementar sistemas de produção de 

energia renovável e sistemas energéticos de baixos consumos.

Reabilitação de Psicina

Habitação Privada (Miraflores)

Hospital de Cascais

Campo Grande 28Edíficio Habitacional Viera de Leiria

Cabeças do Reguengo

Centro Geriático Luis Veigas Nascimento



Coberturas ajardinadas (Porto)



A Obras 360º disponibiliza uma vasta gama de produtos para 
construção e reabilitação da sua casa. Os nossos materiais são 
de alta qualidade e com um preço competitivo no mercado. 
Comece hoje a poupar e a comprar de forma cómoda e segura 
sem sair da sua casa.

VENDA DE MATERIAIS DE:
• Isolamentos

• Impermeabilizações e drenagens

• Coberturas e Revestimentos

• Aquec. água, climatização e solar

• Ferramentas

• Eletrodomésticos

• Equipamento de armazém

• Serviços

Legenda

Empresa de serviços de manutenção, instalação e assistência 
técnica da Sotecnisol. Dedica-se à operação, manutenção e oti-
mização de equipamentos de produção de energia e tratamento 
de água, como caldeiras, sistemas de climatização e ar con-
dicionado, sistemas de produção de águas quentes sanitárias 
e aquecimento, grupos de bombagem, grupos geradores de 
emergência e de cogeração, sistemas solares térmicos e foto-
voltaicos, entre outros.

ESPECIALISTAS EM OPERAÇÃO  
E MANUTENÇÃO
• Ferramentas de monitorização e diagnóstico

• Disponibilidade e tempo de reação

• Dedicação exclusiva à análise de desempenho

e otimização

UMA EQUIPA DE TÉCNICOS  
AO SERVIÇO DO CLIENTE
• Capacidades internas de resolução de avarias,

melhorias de processos e ganhos de eficiência

• Independência de fabricantes e fornecedores

• Larga experiência na criação de valor ao longo do ciclo de vida 

dos equipamentos

GAMA EXCLUSIVA DE SERVIÇOS
• Operador único para diversos equipamentos, instalações e 

sistemas

• Garantias de performance, de melhorias quantificáveis e de 

otimização de sistemas

• Oferta de serviços diferenciadores no mercado

Legenda

by

www.obras360.pt

www.keepon.pt



Agradecemos aos nossos clientes e fornecedores por confiarem na Sotecnisol há mais de 45 Anos.

A Sotecnisol é uma empresa certificada.




