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[ EDITORIAL ]

[ NOVIDADES SOTECNISOL ]

Em jeito de retrospetiva relativamente ao ano de 2012, e porque o espaço editorial é reduzido, realço apenas alguns dos sucessos alcançados
no ano transato nomeadamente o lançamento da marca TEC, o enorme
crescimento da Sotecnisol Energia e da Sotecnisol Revestimentos bem
como as importantes conquistas no mercado internacional.

REVESTIMENTOS

A Sotecnisol Materiais conseguiu lançar com enorme sucesso uma
nova marca de poliestireno extrudido, dando assim continuidade ao
trabalho desenvolvido com a DOW, efetivamente a marca TEC é líder
no segmento premium do mercado dos isolamentos. A Sotecnisol
Materiais reforçou a sua presença no mercado do solar térmico depois
de ser nomeada no ano passado, distribuidora em regime de exclusividade das marcas Solcrafte e Sonnenkraft, o maior fabricante mundial
de soluções de energia solar.
A Sotecnisol Energia desenvolveu inúmeros projetos de minigeração
(sistemas fotovoltaicos), batendo no ano passado o record de potência
instalada. A Sotecnisol Energia instalou no ano passado duas unidades
de cogeração em duas ETAR’s e tem em carteira para instalar em 2013
mais duas unidades.
A Sotecnisol Revestimentos executou o centro logístico da Decathlon
em Setúbal (a maior obra de revestimentos metálicos executada no
ano passado em Portugal), ganhou a empreitada dos revestimentos das
fachadas da nova sede da policia judiciária e inicia o ano de 2013 com
uma carteira de obras superior á faturação do ano passado o que implica
à partida um aumento de faturação para 2013.
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A Sotecnisol Angola mais que duplicou a sua faturação, tem já uma
equipa de 25 pessoas a trabalhar em quatro áreas distintas:
Coberturas & Fachadas, Engenharia, Revestimentos e Materiais.
Temos já contratada uma obra na área do ambiente que será executada
neste ano.
Em Moçambique a Sotecnisol constituiu uma parceria com o grupo Entreposto, a qual passou pela criação da empresa SotecnisolEntreposto. Com sede em Maputo, a Sotecnisol-Entreposto tem
como objetivos imediatos o desenvolvimento de atividades nas áreas
de Coberturas & Fachadas e Revestimentos, áreas que se identificaram como apresentando boas perspetivas de desenvolvimento fug deturo. Contudo, e tendo em conta a estratégia
balhos não
finida para este país, o âmbito dos trabalhos
m mesmo
se confinará apenas a estas áreas nem
ao limite geográfico oferecido pela capital,
prevendo-se uma expansão a todo o tertará
ritório. A Sotecnisol-Entreposto contará
com a estrutura administrativa e financeira, conhecimento da realidadee
moçambicana e suporte logístico de
um dos maiores e mais sólidos grupos
Moçambicanos, o grupo Entreposto.
José Castro / Administrador

Ficha Técnica
Propriedade Sotecnisol
Rua do Ferro - Fetais
2681 - 502 Camarate
Tel. + 351 219 488 400
geral@sotecnisol.pt
www.sotecnisol.pt

FEVEREIRO | 13

Edição de Conteúdos
Sotecnisol

Periodicidade
Trimestral

Tiragem
600 exemplares

Newsletter impressa
em papel amigo
do Ambiente

Foi adjudicada à Sotecnisol Revestimentos, mais três novas lojas Aldi,
o Aldi da Beloura, o Aldi de Lagoa e o Aldi de Corroios neste último irá
executar também a cobertura em sistema deck com membranas EcoPvc
de marca própria e a montagem de claraboias de iluminação e desenfumagem. As fachadas serão executadas em sistema de fachada ventilada
com recurso a painéis de resinas fenólicas Meteon da Trespa.
ENERGIA
A Sotecnisol Energia continua a dar cartas nas obras de valorização
energética de biogás. A ETAR de Castelo Branco, a executar pelo consórcio Mota-Engil/Degrémont, será equipada com sistemas de produção de
energia elétrica e térmica fornecidos pela Sotecnisol Energia.
Esta instalação será constituída por um grupo de cogeração de 170 kWe,
a dual-fuel biogás e gás propano, para funcionamento em paralelo e em
emergência à rede elétrica, um gasómetro para armazenagem de biogás
de 800 m3, uma caldeira de 250 kWn para produção de água quente e
uma tocha dimensionada para queimar 100 Nm3/h de biogás.
MATERIAIS
A Sotecnisol Materiais acaba de assinar um contrato com a Termolan
para a distribuição exclusiva dos seus produtos em Angola e
Moçambique. A Termolan é pioneira no fabrico de lã de rocha em
Portugal, produto usado para isolamento térmico, acústico e de proteção
ao fogo. O uso de lã de rocha permite: Isolar e corrigir acusticamente os
espaços. Proteger as pessoas da agressão sonora. Melhorar o conforto
dos edifícios.
O isolamento térmico dos edifícios é indispensável para a redução dos
consumos energéticos de exploração, protegendo os diversos materiais
utilizados e prolongando-lhes a sua vida útil.
COBERTURAS & FACHADAS
A Sotecnisol Coberturas & Fachadas foi uma das entidades convidadas
pelo Instituto politécnico da Guarda para presidir à palestra sob o tema
a “Reabilitação de edifícios e Impermeabilizações”. Este debate está inserido na disciplina de conservação e reabilitação de edifícios, lecionada
pela eng.ª Maria Leão no mestrado em construções civis.
ENGENHARIA
A Sotecnisol Engenharia, concluí a empreitada de “Reabilitação da Célula I
do Reservatório dos Olivais”, para a EPAL. SA.
Pretendeu-se que a intervenção a concretizar contemplasse a reparação
interior da célula, bem como outros trabalhos associados à recuperação,
tratamento, impermeabilização, pintura e proteção, tendo em vista a
redução de perdas e o prolongamento da sua vida útil.

[ IMPERMEABILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DA RESITEJO SOTECNISOL AMBIENTE]
A Sotecnisol Ambiente concluiu, no passado
mês de dezembro, os trabalhos de impermeabilização com materiais geossintéticos, da Célula
Nº 2 do Aterro Sanitário da Resitejo. Esta nova
célula permitirá um aumento da capacidade de
tratamento das unidades da Resitejo, o que irá
proporcionar um incremento na capacidade de
encaixe de resíduos sólidos urbanos, aumentando assim o período de vida útil da instalação
de tratamento, valorização e destino final dos
resíduos dos municípios do Médio Tejo.
Os trabalhos consistiram na aplicação do sistema de impermeabilização, constituído por um
sistema especialmente projetado para maximizar a proteção ambiental da zona envolvente
e dos recursos aquíferos daquela região. Este
conjunto de materiais, composto por geocompósito bentonítico, geomembrana em PEAD e
geotêxtil, aplicado na zona basal e nos taludes
internos da nova célula de confinamento de
resíduos, numa área total de 28.500 m2 irão

impedir a contaminação dos terrenos. Os trabalhos consistiram no fornecimento e aplicação, segundo os mais avançados e criteriosos
métodos e tiveram a duração total de 45 dias.
O contrato foi celebrado por ajuste direto.
Esta nova célula enquadra-se no projeto de
expansão do Aterro Sanitário de Resíduos
Sólidos Urbanos (RSU] e permitirá que a Resitejo
continue a assegurar os serviços com a mesma
qualidade que tem vindo a demonstrar aos seus
clientes e acionistas ao longo da sua existência.

Contactos
Tlm: +219 488 400
E-mail: ambiente@sotecnisol.pt
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[ REABILITAÇÃO ESTRUTURAL - LUSOSIDER]
Após a instalação da máquina, executou-se um
acompanhamento da mesma com argamassa,
garantindo que a mesma se infiltrava sob o
chassis do equipamento.

Reperfilamento e Reforço dos Cachorros:

Foi adjudicada pela empresa Lusosider – Aços
Planos SA, (empresa de indústria pesada) à
Sotecnisol Engenharia, a empreitada de trabalhos de reabilitação estrutural de dois trabalhos
distintos:

INÍCIO DOS TRABALHOS:
Reabilitação dos maciços da bobinadora:

Reabilitação dos Maciços da Bobinadora
Reperfilamento e Reforço Estrutural em dois
Cachorros/Pilares

Demolição dos maciços existentes, onde foi
retirada a armadura superior, bem como os
quatro pernes de fixação da máquina. Seguidamente, foi refeita a armadura superior e colocados ferrolhos de ligação, garantindo dessa
forma a integridade do maciço.

Esta obra revestiu-se de alguma complexidade,
principalmente porque tinha de ser realizada num
curto espaço de tempo e com uma precisão de
trabalhos de execução elevada, uma vez que não
podiam ultrapassar a margem de erro de 0,5 mm.

Para garantir que a margem de erro não ultrapassaria os 0,5 mm na recolocação da máquina,
todos os trabalhos foram acompanhados com topografia, garantindo assim a altimetria e o distanciamento entre todos os alinhamentos dos pernes.

•
•

Este trabalho foi realizado com recurso a duas
estruturas metálicas em chapa de 16 mm, com
pintura intumescente até 90 minutos e com um
peso médio de 130 kg/unidade. Devido à dificuldade de acesso ao local de intervenção (18,00 m
altura), houve necessidade de apoio de uma
máquina multifunções e uma plataforma elevatória telescópica.
Após fixação das ploeias (as quais foram colocadas com recurso a buchas químicas),
iniciaram-se os trabalhos de saneamento do
betão degradado, escovagem das armaduras,
aplicação de ponto de união e passivador das
armaduras. Após a realização desse trabalho,
os pilares/vigas foram reperfilados com recurso
a argamassa, de forma a preencher os vazios
existentes onde a mão não conseguia alcançar.
A junta entre elementos estruturais, foi refeita
e fechado com mástique.
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[ SOTECNISOL EM MOÇAMBIQUE]
No seguimento da sua política de internacionalização, foi constituída a parceria entre a Sotecnisol e o grupo Entreposto, a qual passa pela
criação de uma empresa que, numa primeira
fase, tem como objetivo o desenvolvimento de
atividades nas áreas de Coberturas & Fachadas
e Revestimentos. Áreas que se identificaram
como apresentando boas perspetivas de desenvolvimento futuro nesse mercado, sendo que,
e à medida que as necessidades forem sendo
ditadas pelo mercado, alargar-se-á a oferta de
serviços a outras áreas de negócio, como energia, engenharia, ambiente e materiais.

Para Jorge Santos, “O Ano de 2013 é o ano de consolidação da Sotecnisol em Africa,
a qualidade, experiencia e idoneidade que durante todos os anos de vida da empresa
em Portugal e no Estrangeiro tem norteado a nossa forma de estar será agora também
colocada ao serviço do mercado Moçambicano com vista a apoiar o crescimento sustentado do Pais. A Sotecnisol-Entreposto irá criar novos postos de trabalho, formado
operários e técnicos altamente qualificados em áreas muito específicas, aproveitando o
Know-how existente e o selo de Qualidade Sotecnisol.”

Num mercado que se prevê de forte crescimento nos próximos anos, esta nova parceria, conjuga a experiência e a competência das duas organizações. As valências técnicas da Sotecnisol
SA aliadas ao conhecimento da realidade empresarial de Moçambique por parte do Grupo
Entreposto, cuja presença neste País remonta à
década de 40, e onde actualmente desenvolve
a sua atividade em diversos setores com instalações que cobrem a totalidade do território
Moçambicano, farão certamente desta parceria
uma aliança de sucesso.
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Atualmente a empresa já tem em estudo inúmeras propostas comerciais apresentadas para
empresas Moçambicanas e filiais de empresas
Portuguesas e Sul-africanas.
Os nossos novos clientes, bem com os que já
nos conhecem há muitos anos, têm a partir
de agora em Moçambique o parceiro de negócios que os ajudará em todas as valências
específicas de construção em que a SotecnisolEntreposto irá intervir.
A Sotecnisol-Entreposto estará no mercado
para dar o seu contributo para o crescimento da
economia Moçambicana com as soluções técnicas mais avançadas e adaptadas às exigências
e especificidades que se forem apresentando,
oferecendo as garantias de qualidade que os
nossos clientes sempre estiveram habituados.
Jorge Santos será o Diretor Técnico-Comercial
desta nova empresa e irá implantar no terreno
este novo projeto que se deseja venha a ter um
crescimento rápido, sólido e sustentado.
Contactos
Tlm: +258 841 289 171
E-mail: jorge.santos@sotecnisol.entreposto.co.mz
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[ REABILITAÇÃO SUSTENTÁVEL - REABILITAR É POUPAR!]
se prendem com o tratamento das patologias
nos revestimentos cerâmicos, nas pedras, nos
rebocos antigos, e nos recobrimentos em geral.

Um ano após o lançamento do serviço de reabilitação sustentável, apresentámos ao mercado
uma oferta inovadora em duas áreas de negócio: reabilitação de edifícios e eficiência energética. Foram executados inúmeros projetos
que foram muito além da reabilitação “pura” de
edifícios, o âmbito dos trabalhos passaram por
meras correções de patologia e/ou por soluções
que visaram a melhoria do comportamento térmico e redução do consumo de energia.
Soluções como a reabilitação da envolvente
exterior de edifícios, quer com fins domésticos
quer industriais, nomeadamente com a utilização do sistema de isolamento térmico pelo exterior (ITE) foram alguns dos trabalhos executados pela Sotecnisol. Validámos que a procura
de soluções mais eficazes por parte dos clientes, é o resultado da consciencialização que
os mesmos têm demonstrado pela crescente
necessidade em reduzir os seus gastos energéticos e aumentar o nível de conforto térmico
que atualmente procuram nos seus edifícios.
Esta solução por nós habitualmente preconiza-

Faculdade de Belas-Artes
da deixa de ser um custo para o cliente e passa
a ser vista como um investimento, uma vez que
a poupança de energia resultante deste tipo de
intervenção traduz-se num Payback do investimento bastante atrativo.
Paralelamente, devido à competência técnica
que acumulamos ao longo de mais de 40 anos,
continuamos a ser a empresa mais solicitada
em Portugal para atuar em aspetos mais comuns na área da reabilitação de fachadas que

Nas coberturas dos edifícios onde efetuamos a
impermeabilização dos mesmos utilizando sempre os isolamentos térmicos TEC, a Sotecnisol
oferece o já muito comum sistema SICOP que
em termos gerais consiste numa solução de
cobertura “chave na mão” onde a Sotecnisol
executa a totalidade dos trabalhos a jusante da
estrutura, seja ela metálica ou em betão, com a
vantagem para o cliente de 100% de garantia e
100% de responsabilidade da Sotecnisol.

Contactos
Número Azul: 808 91 99 99
E-mail: reabilitacao.sustentavel@sotecnisol.pt
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[ RESPONSABILIDADE SOCIAL]
Com um espírito solidário permanente, a Sotecnisol,
une-se por várias causas na Sociedade.
Na Sotecnisol, queremos fazer mais e melhor,
independentemente do reconhecimento que
isso nos possa trazer.
Nesta newsletter quisemos dar conhecimento
de uma das várias campanhas em que estamos
envolvidos “Recolha de Tampinhas para Inês”,
cujo objetivo assenta na recolha de tampas de
garrafas para aquisição de mão mio elétrica
para a pequena Inês.
São necessárias 48 Ton de tampinhas para angariar o valor necessário para a aquisição, até à
data a Inês já tem cerca de 20 Ton.

À data de hoje foram recolhidas e entregues na
Sotecnisol, SA 450 Kg de tampinhas, as quais
foram enviadas para a Junta de Freguesia de
S. Domingos de Rana.
Participe e ajude a fazer a diferença!

UNIMO-NOS POR VÁRIAS CAUSAS
E SABEMOS QUE A SOLIDARIEDADE
É CONTAGIOSA, POR ISSO
CONTAGIE E DEIXE-SE CONTAGIAR!

NOTA: A entrega do material para as diferentes
campanhas poderá ser feita em qualquer instalação da Sotecnisol. (Lisboa, Coimbra, Porto
e Algarve)
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[ MINIGERAÇÃO FOTOVOLTAICA - INVESTIMENTO ÚNICO
PARA A SUA EMPRESA]
DESCRIÇÃO GERAL
A Sotecnisol Energia, foi a empresa selecionada
pela Contiforme Investimentos para dimensionar e executar uma instalação fotovoltaica de
Escalão III, no âmbito da Minigeração, num investimento a rondar os 470 mil euros.
A potência de ligação dimensionada foi de 250
kWn, potência máxima permitida para este tipo
de instalações, tendo sido utilizado um campo
fotovoltaico de 293,25 kWp.
A instalação foi registada ainda em 2011, obtendo assim uma tarifa de venda de energia de
0,2499 €/kWh, o que se traduzirá em receitas
anuais muito próximas dos 100.000 euros.

Minigeração, propôs-se uma instalação que
atingisse a potência máxima autorizada de ligação, de 250 kWn.
Assim, foram utilizados 25 inversores de 10 kWn
de potência unitária, Kaco 12 TL3, de forma a
permitir uma forte descentralização na conversão DC/AC e assim otimizar os períodos de
funcionamento do gerador fotovoltaico.

anual de 0,8%, o que representará uma receita
anual a rondar os 100.000 euros.
Face ao investimento realizado é esperado um
pay-back a rondar os 5 anos, e uma TIR de projeto a 15 anos a rondar os 16%.

O gerador fotovoltaico foi sobredimensionado
tendo em conta a otimização do funcionamento dos inversores, optando-se por instalar
293,25 kWp de painéis deitados, a acompanhar
o declive da cobertura. Foram utilizados 1275
painéis fotovoltaicos LDK 230P, policristalinos,
com garantias de produção de 80% a 25 anos.

SOLUÇÃO TÉCNICA UTILIZADA
Face aos elevados consumos energéticos da
unidade industrial e disponibilidade de espaço
nas coberturas, requisitos essenciais no dimensionamento de sistemas fotovoltaicos de

RESULTADOS EXPECTÁVEIS
A produção da Minigeração da Contiforme está
estimada em cerca de 407.000 kWh para o primeiro ano de funcionamento, com uma quebra

Contactos
Tlm: +219 488 400
E-mail: minigeracao@sotecnisol.pt
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[ REVESTIMENTO DAS FACHADAS E COBERTURA
DE UNIDADE INDUSTRIAL - EUROSPUMA]
A Sotecnisol Revestimentos recebeu recentemente do seu cliente Lúcio da Silva Azevedo &
Filhos, S. A. a adjudicação da empreitada de
revestimento exterior do edifício de ampliação
das instalações da Eurospuma em Espinho, com
um valor aproximado de 800.000€. Os trabalhos iniciaram-se no passado mês de novembro
e deverão prolongar-se até janeiro de 2013.

Com uma área de cerca de 11.500m2, as fachadas metálicas serão executadas em painel
sandwich aplicado na vertical, incluindo o revestimento das palas em chapa lacada e das
contrafachadas em chapa perfilada pré-lacada.

As coberturas serão executadas em sistema
Deck, contemplando a montagem de chapa
perfilada de suporte, isolamento térmico em
painéis Pir-Al de poliisocianurato revestidos
a alumínio, a impermeabilização com membranas betuminosas de marca própria Ecoplas
e a montagem de 132 unidades de claraboias
de iluminação natural, numa área de cerca de
20.000m2.

Contactos
Luís Carvalho
Diretor-Geral
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Tlm: +351 916 616 957
E-mail: lc@sotecnisol.pt

[ OFERTA DE SOLUÇÕES DE ENERGIA SOLAR CRESCE
SOTECNISOL MATERIAIS REFORÇA OFERTA DE SOLUÇÕES DE ENERGIA SOLAR
COM REPRESENTAÇÃO EXCLUSIVA DA SONNENKRAFT]
A Sotecnisol Materiais reforça o seu portfólio de
produtos com a representação de uma das mais
inovadoras marcas a nível mundial de soluções de
energia solar.

uma parte natural de qualquer edifício, daí que
desenvolve um esforço continuo para o desenvolvimento de soluções inovadoras e eficientes
que deem valor acrescentado aos seus clientes.

A Sotecnisol Materiais, fechou recentemente
mais uma importante parceria na área de distribuição de materiais com uma dos mais inovadores fabricantes de soluções de energia solar, a Sonnenkraft. A partir de agora a empresa
é a representante exclusiva da Sonnenkraft em
Portugal.
A Sonnenkraft é uma multinacional que fabrica e disponibiliza soluções de energia solar
para todas as necessidades, sejam soluções
para produção de água quente, de aquecimento central ou de produção de energia, sempre utilizando tecnologias inovadoras para o
aproveitamento da energia solar que detém.
A marca defende que a Energia Solar deve ser

Contactos
Número Azul: 800 200 263
E-mail: solar@sotecnisol.pt
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[ ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR (ITE) SOLUÇÃO ECONÓMICA PARA REDUÇÃO DA SUA FATURA DE ENERGIA]

A Sotecnisol continua a apostar fortemente nos Sistemas de Isolamento térmico pelo
Exterior (I.T.E). De facto, apesar de apenas no final dos anos 90 se ter generalizado a utilização
dos sistemas de reboco delgado sobre poliestireno expandido em Portugal, o crescimento do
número de projetos, quer de obras novas, quer
de obras de reabilitação, tem sido bastante significativo.
A aplicação de ITE num edifício traduz-se num
somatório de mais-valias, a que ninguém pode
ficar indiferente, muito menos os projetistas, as
quais se traduzem em:

•

Economia de energia;

•

Redução das pontes térmicas;

•

Melhoria da impermeabilidade das paredes;

•

Melhoria do conforto térmico, quer de verão,
quer de inverno, graças ao aumento da inércia
térmica interior;

•

Diminuição do risco de condensações internas e superficiais;

•

Diminuição da espessura das paredes exteriores dos edifícios, permitindo maior área
habitável;

•

Simplicidade de aplicação (por colagem);

•

Redução do peso das paredes, logo, das cargas permanentes sobre a estrutura;

•

Várias possibilidades de acabamentos, com
grande variedade de cores e texturas;

•

Introduz melhorias estéticas nos edifícios,
sem interferir negativamente sobre a vida dos
ocupantes deste, como sucede normalmente
com as obras, o que o torna bastante apetecível para o mercado da reabilitação.

•

Proteção das fachadas contra os agentes exteriores (atmosféricos e climáticos), conferindo maior durabilidade às mesmas.

Consulte-nos e veja como podemos melhor o
conforto em sua casa e reduzir a sua fatura
energética!

Contactos
Tlm: +219 488 400
E-mail: coberturas.fachadas@sotecnisol.pt
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Construímos o Futuro

ISOLAMENTO TÉRMICO
www.sotecnisol.pt

