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Empresas do sector das janelas e fachadas disponíveis para apoiarem a
reconstrução dos edifícios afectados pelos fogos florestais em Portugal

ANFAJE disponível para mobilizar as suas
empresas no esforço de reconstrução das
casas e empresas destruídas pelos
incêndios
Paço de Arcos, 30 de Outubro – Os impactos devastadores dos incêndios que ocorreram nas zonas Norte
e Centro do país, nestes últimos quatro meses, fizeram a ANFAJE mobilizar as empresas do sector das
janelas e fachadas, demonstrando a sua disponibilidade para ajudar no esforço de reabilitação das
centenas de casas e empresas que foram, total ou parcialmente, destruídas pelas chamas.
Nos últimos quatro meses, os fogos florestais vitimaram mais de cem pessoas, fizeram centenas de feridos,
devastaram centenas de casas de primeira e segunda habitação, destruíram várias explorações agrícolas e
empresas e queimaram inúmeros veículos, maquinaria pesada e milhares de hectares de floresta,
extinguindo centenas de postos de trabalho, com fortes consequências nos sectores económico e social.
Perante este cenário, e na opinião do Presidente da ANFAJE, o Arq. João Ferreira Gomes, “é urgente que o

Governo e Câmaras Municipais agilizem o processo de levantamento dos danos e elaborem uma estratégia
de reconstrução das casas e edifícios das zonas atingidas pelos incêndios. A ANFAJE está completamente
disponível para mobilizar as suas empresas para o enorme esforço de reconstrução, disponibilizando-se no
fornecimento e instalação de janelas e fachadas, conjuntamente com as empresas de construção.”
Neste sentido, a ANFAJE tem as suas empresas mobilizadas para apoiar as áreas afectadas, através da
disponibilização dos seus serviços de produção e instalação de janelas e fachadas.
A ANFAJE está assim disponível para analisar, com o Governo e demais entidades que tenham a
responsabilidade de coordenação e definição da estratégia de reconstrução, de que forma se espera que as
nossas empresas colaborem activamente no esforço de reconstrução das casas e empresas.
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Sobre a ANFAJE:
Constituída em janeiro de 2010, a ANFAJE – Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes pretende
representar e defender os associados bem como fomentar o desenvolvimento sustentável e a inovação do setor das
janelas em Portugal.
Ao potenciar estratégias comuns de ação, a associação empresarial visa a divulgação pró-ativa e a valorização das Janelas
Eficientes junto dos variados intervenientes do setor da construção e dos organismos públicos.
Motivada a disponibilizar iniciativas de suporte ao desenvolvimento e à inovação de todo o setor, a ANFAJE colabora com
diversas entidades nacionais e internacionais. Em particular, pretende promover protocolos de cooperação com as
universidades e demais institutos superiores de investigação, visando a troca de ideias, conhecimentos e estudos
vantajosos para a Qualidade, para o setor das janelas e para a eficiência energética dos edifícios.

Para mais informações contactar:
ANFAJE – Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes
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