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QUEM SOMOS HOJE? 

A Sotecnisol é uma empresa portuguesa 
que opera de uma forma consistente nos 
setores da: 
construção, ambiente e energia. 
  
Com presença física estável no mercado 
Ibérico, Italiano, Brasileiro, 
Moçambicano e Angolano, com recursos 
especificamente alocados para 
desenvolver negócios noutros países 
nomeadamente no norte de África e 
países da Europa de Leste. 
 
Atualmente está organizada por centros 
de competências com valências e 
recursos distintos que se complementam 
entre si. 

Missão 
 

A mais competente empresa 

nos mercados onde atua.  

Visão  
Satisfazer o cliente através do conhecimento do mercado 

oferecendo qualidade e inovação promovendo a iniciativa e a 

realização dos seus colaboradores. 
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A nossa oferta por área de negócio  



Aterros de resíduos sólidos; Tratamento de lixiviados; Biogás de 
aterro; Triagens automáticas; Operação e manutenção de sistemas 

Energias renováveis e eficiência energética; ESE 

Obras hidráulicas; Obras de arte; Obras subterrâneas; Reabilitação e 
reforço de estruturas 

Revestimentos metálicos e fachadas ventiladas 

Distribuição de materiais: Isolamentos, impermeabilizações e drenagens; 
Soluções solares e de climatização; Soluções de cobertura e revestimentos 

Envolvente exterior dos edifícios: 
Sistema integral de cobertura plana; ITE; Reabilitação de edifícios 

AS NOSSAS ÁREAS 



1. Reabilitar para prolongar a vida útil do edificado; 

2. Reabilitar para alterar o tipo de utilização do edificado; 

3. Reabilitar para utilização com maior conforto e menos perdas energéticas; 

4. Reabilitar para utilização com menor consumo e produção ativa de energia. 



New House  

Confort House 

Energy House 

Reabilitação por Reforço Estrutural, Reparação de Patologias e dotação de 
melhores condições passivas de conforto, habitabilidade e salubridade 
pela proteção das envolventes exteriores, opacas e envidraçadas; 

Introdução de novos meios passivos, para aproveitamento de 
energia com sistemas solares térmicos de A.Q.S.; 

Introdução de novos meios ativos de aproveitamento e 
rentabilização de energia Solar e Eólica. 



Fontes: Conferência Reabilitação Urbana, Encontro REABILITAR 2010, Jornal Construir, 
ANEOP, AECOPS, FIEC, INE, CIP, CPU consultores, Broadway Malyan, Gecorpa 



Alguns autores defendem existir um potencial de reabilitação urbana de 110 mil Milhões 
de €uros para um tempo de exequibilidade de 25 anos. Só o edificado de vulnerabilidade 
sísmica representa 25 mM€ 

A regeneração urbana poderá ter um impacto de 900 milhões de euros anuais no PIB e 
poderá representar, nos próximos 20 anos, mais meio milhão de empregos, uma receita 
na ordem dos 29 mil milhões de euros em impostos e cerca de 13 milhões em 
contribuições para a segurança social. 
 

Fontes: Conferência Reabilitação Urbana, Encontro REABILITAR 2010, Jornal Construir, 
ANEOP, AECOPS, FIEC, INE, CIP, CPU consultores, Broadway Malyan, Gecorpa 



A reabilitação por necessidade de 
requalificação energética face ao novo 
regulamento RCCTE, apresenta 
necessidades de investimento de cerca 
de 5.000 € por fogo o que contabiliza 
uma importância total de cerca de 
11.000 milhões de €uros, só para 
intervenções ao nível do isolamento 
térmico de fachadas, coberturas e 
envidraçados. 

Fontes: Conferência Reabilitação Urbana, Encontro REABILITAR 2010, Jornal Construir, 
ANEOP, AECOPS, FIEC, INE, CIP, CPU consultores, Broadway Malyan, Gecorpa 



Edifícios 
Residenciais 

Edifícios Não 
Residenciais 

Património 
Monumental 

Eficiência 
Energética 

Infra Estruturas 

Fontes: Conferência Reabilitação Urbana, Encontro REABILITAR 2010, Jornal Construir, 
ANEOP, AECOPS, FIEC, INE, CIP, CPU consultores, Broadway Malyan, Gecorpa 



Fontes: Conferência Reabilitação Urbana, Encontro REABILITAR 2010, Jornal Construir, 
ANEOP, AECOPS, FIEC, INE, CIP, CPU consultores, Broadway Malyan, Gecorpa 



As novas e grandes obras em que se executava um projeto pré-definido, estão em fase de 
declínio, pelo que a reabilitação vai assumir naturalmente uma posição dominante, à 
semelhança do que acontece nos Países mais desenvolvidos da Europa. 

A reabilitação obriga a uma grande capacidade técnica, experiência e conhecimento das 
Empresas e seus Intervenientes, para conseguirem resolver todas as situações que se lhes 
deparam em devido tempo. 

A lei do mercado vai ser mais benéfica para quem fez do conhecimento e experiência das 
empresas e seus técnicos uma aposta, assumindo particular relevância devido às questões 
particulares de reabilitação, que não são tipificadas como acontece numa obra nova. 



A Sotecnisol Engenharia é uma estrutura com grande capacidade de 
desenvolvimento de soluções técnicas especificas a cada obra. Os sistemas 
preconizadas pela Sotecnisol Engenharia são especialmente vocacionadas para 
obras subterrâneas, obras hidráulicas, obras de arte, edifícios com problemas 
estruturais e edifícios antigos. 

Áreas de atuação: 

• Impermeabilização e drenagem de 
   obras Subterrâneas; 

• Reabilitação, reforço e remodelação 
   de obras hidráulicas; 

• Impermeabilizações líquidas; 

• Proteção passiva ao fogo em obras 
   subterrâneas. 

• Reabilitação e reforço de estruturas em 
   betão; 

• Injeções estruturais ou impermeabilizantes;  

• Aplicação de mantas anti-vibráticas; 

• Impermeabilização de bacias retenção e  
   contenção de combustíveis 



TÚNEIS 

OBRAS SUBTERRÂNEAS 



CONTENÇÕES PERIFÉRICAS 

OBRAS SUBTERRÂNEAS 



ESTAÇÕES de METRO 

OBRAS SUBTERRÂNEAS 



FUNDAÇÕES - CAVES 

OBRAS SUBTERRÂNEAS 



CANAIS, LAGOS, LAGOAS e BARRAGENS 

OBRAS HIDRÁULICAS 



E.T.A.´s 

OBRAS HIDRÁULICAS 



E.T.A.R.´s 

OBRAS HIDRÁULICAS 



RESERVATÓRIOS 

OBRAS HIDRÁULICAS 



CONDUTAS e HIGIENIZAÇÃO 

OBRAS HIDRÁULICAS 



REABILITAÇÃO de BETÃO e ALVENARIAS 

ESTRUTURAS 



REFORÇO ESTRUTURAL de BETÃO 

ESTRUTURAS 



APLICAÇÕES a FRIO 

IMPERMEABILIZAÇÕES LÍQUIDAS 



APLICAÇÕES a QUENTE 

IMPERMEABILIZAÇÕES LÍQUIDAS 



INJEÇÕES ESTRUTURAIS ou IMPERMEABILIZANTES 

OUTRAS ATIVIDADES 



JUNTAS de BETONAGEM e de DILATAÇÃO 

OUTRAS ATIVIDADES 



30 

CASE STUDY – Reabilitação Estrutural de um Reservatório 
RI 19 – Regimento de Infantaria 19 em Chaves 
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Patologias detetadas: 
1 - Corrosão das armaduras com 
      perda de secção; 
2 - Destacamento de betão; 
3 - Recobrimento insuficiente; 
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Patologias detetadas: 
4 – Falhas de betão em toda a 
      espessura de parede e em 
      toda a periferia; 
5 – Juntas de betonagem fissuradas; 
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Projeto 
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Projeto 
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Estabilização estrutural 
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Anel de Cintagem com reposição de 
secção de armadura ordinária 
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Anel de Cintagem com cofragem 
metálica interior e exterior 
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Ligação entre elementos estruturais 



39 

Injeção pelo exterior e Projeção de 
lâmina de betão interior 



40 

Preparação da superfície e 
impermeabilização interior 



41 

Acabamento exterior 



SOTECNISOL, SA 

Rua do Ferro – Fetais 

2681-502 CAMARATE 

Tel: +351 219 488 400 

Fax: +351 219 470 490 

Email: engenharia@sotecnisol.pt 

Web:   www.sotecnisol.pt 

GPS: N 38°48´03.68” 

 W   9°08´21.38” 

OBRIGADO 

mailto:engenharia@sotecnisol.pt
http://www.sotecnisol.pt/

