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A ANFAJE 
acredita que 

a execução de 
políticas na área 

da reabilitação 
urbana será, 

certamente, uma 
oportunidade 
para a defesa 
da produção 

nacional e para 
o crescimento 

da atividade das 
empresas. 

ANFAJE realiza o 1º Encontro Nacional do 
setor das janelas e fachadas sob o tema “ Mais 
reabilitação urbana com janelas eficientes”

EDITORIAL

João Ferreira Gomes                                                                                                                            
Presidente

No próximo dia 8 de Maio, a 
ANFAJE realiza o 1º Encontro 
Nacional do Setor das 
Janelas e Fachadas, na FEIRA 
TEKTÓNICA 2015, em Lisboa. 

Um espaço importante que 
marca 5 anos de atividade 
da ANFAJE na defesa e na 
promoção do setor das 
janelas e fachadas eficientes.

Sob o tema “Mais reabilitação 
urbana com janelas 
eficientes”, este importante 
Encontro promoverá o debate 
sobre alguns dos temas 
mais importantes, quer pela 
sua atualidade quer pelo 
seu caráter estratégico e 
determinante para o futuro 
do nosso setor e das nossas 
empresas.

Este espaço de debate 
contará com a presença 
e a participação de várias 
entidades parceiras da 
ANFAJE, as quais tem 
vindo a contribuir para o 
desenvolvimento e a criação 
de projetos comuns, bem 
como na defesa intransigente 
da reabilitação urbana 
como um importante fator 
estratégico para a economia 
portuguesa.

Por outro lado, este Encontro 
será ainda aproveitado para 
sublinhar a importância das 
janelas eficientes e a sua 
contribuição indispensável 
para as obras de reabilitação 
de edifícios. Por esse motivo, 
este Encontro terá impacto 
junto dos vários agentes 
do setor da construção e 
da eficiência energética: 
arquitetos e engenheiros, 
promotores imobiliários, e 
construtores civis.

A reabilitação urbana 
como estratégia de 
desenvolvimento para 
Portugal.

A reabilitação urbana foi 
apresentada, há já alguns 
anos, como prioridade da 
economia portuguesa. Porém, 
a sua concretização tem 
colidido com as dificuldades 
que todos conhecemos 
apesar de ser defendida 
pelos partidos políticos com 
assento parlamentar. Hoje, 
a ANFAJE defende que a 
reabilitação das cidades e 
vilas portuguesas terá de 
contar com a promoção e 
aplicação de materiais, de 
soluções e de técnicas mais 
eficientes, que se possa 

traduzir num efetivo ganho 
de valor para a economia, 
para a melhoria da eficiência 
energética dos edifícios e para 
a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas.

A ANFAJE acredita que a 
execução de políticas na área 
da reabilitação urbana será, 
certamente, uma oportunidade 
para a defesa da produção 
nacional e para o crescimento 
da atividade das empresas do 
setor das janelas e fachadas, 
garantindo o impulso para uma 
nova fase de crescimento da 
economia portuguesa.

Novos desafios e 
oportunidades que terão de 
ser abraçados por todas as 
empresas do setor. Para isso, 
é necessária a mobilização 
e a participação ativa de 
todos empresários para que 
juntos possamos construir um 
setor mais forte e com mais 
capacidade de responder 
aos desafios e oportunidades 
futuras.

João Ferreira Gomes                                                                                                                            
Presidente

ANFAJE - Associação Nacional 
dos Fabricantes de Janelas 
Eficientes
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CPCI – Confederação Portuguesa da 
Construção e Imobiliário

A confederação tem por objetivo 
representar e defender todos os setores 
de atividade que convergem na 
construção e imobiliário.

APPII – Associação Portuguesa de 
Promotores e Investidores Imobiliários

Constituída em 1991, a APPII conta com 
as maiores e mais importantes empresas 
do setor da promoção e do investimento 
imobiliário, sendo um centro de 
troca de ideias, conhecimentos e de 
negócios, entre as empresas e os players 
internacionais.

APEMIP – Associação dos Profissionais 
e Empresas de Mediação Imobiliária 
em Portugal

Constituída em 2004, a APEMIP é um 
parceiro-chave na fileira da construção 
e do imobiliário, contribuindo, pela sua 
ação, para encontrar as melhores soluções 
para todos os problemas que afetam o 
setor imobiliário, a montante e a jusante 
do próprio ato da transação imobiliária.

APCMC – Associação Portuguesa 
dos Comerciantes de Materiais de 
Construção

A APCMC representa, no nosso país, 
o setor do comércio de materiais de 
construção e tem como missão a 
defesa e representação dos interesses 
e legítimas aspirações do setor que 
representa. Constitui-se, por isso, 
como o interlocutor privilegiado com 
os organismos e agentes, públicos 
ou privados, que, de forma direta ou 
indireta, mantêm relações com o sector 
nas mais diversas áreas.

Para debater o tema “Mais reabilitação urbana com janelas eficientes” bem como outros 
temas relevantes para o setor das janelas e fachadas, quer pela sua atualidade quer pelo 
seu caráter estratégico e determinante para o futuro do setor, este importante Encontro 
conta com a participação:

ITECONS – Instituto de Investigação 
e Desenvolvimento Tecnológico em 
Ciência da Construção

O ITECONS é uma associação sem fins 
lucrativos vocacionada para as áreas 
da Construção, Energia e Ambiente. 
Os seus trabalhos são investigações 
pura e aplicadas, transferências de 
conhecimento e tecnologia e consultoria 
técnica.

ADENE – Agência para a Energia

A ADENE tem por missão promover e 
realizar atividades de interesse público 
na área da energia, da eficiência 
energética na mobilidade e da eficiência 
hídrica. A ADENE é, também, a entidade 
gestora do Sistema de Certificação 
Energética dos Edifícios (SCE) que visa 
a avaliação e melhoria do desempenho 
energético aos edifícios de habitação, 
comércio e serviços em Portugal. Em 
parceria com a ANFAJE e o ITECONS, a 
ADENE criou o Sistema de Etiquetagem 
Energética de Produtos (SEEP), cujo 
primeiro produto foram as janelas.

CLUSTER HABITAT SUSTENTÁVEL

A Associação Plataforma para a 
Construção Sustentável é uma 
associação sem fins lucrativos 
envolvendo em rede instituições de I&D, 
municípios e a importante comunidade 
empresarial da fileira do Habitat, na 
afirmação de uma especialização em 
Construção Sustentável. A Plataforma 
para a Construção Sustentável foi 
reconhecida pelo QREN como entidade 
gestora do cluster Habitat Sustentável 
em Portugal. As entidades do Cluster 
pretendem criar sinergias no sentido do 
desenvolvimento de novos produtos, 

tecnologias e sistemas de construção 
e de uma nova prática de concepção 
de espaços e envolventes, induzindo 
uma atitude de inovação através da 
sustentabilidade do ambiente construído 
que se pretende geradora de factores de 
competitividade acrescida.

LNEC – Laboratório de Engenharia 
Civil

Criado em 1946, o LNEC exerce a sua 
atividade nos múltiplos domínios da 
engenharia civil e áreas afins e tem 
como missão empreender, coordenar 
e promover a investigação científica 
e o desenvolvimento tecnológicos 
necessários ao progresso, à inovação e à 
boa prática da engenharia civil.

Cumpre-lhe ainda apoiar o poder 
executivo, com isenção e idoneidade 
científica e técnica, nas suas atividades 
de governo e regulação.

ASAE – Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica

A ASAE é a autoridade administrativa 
nacional especializada no âmbito da 
segurança alimentar e da fiscalização 
económica. Deste modo, é responsável 
pela avaliação e comunicação dos riscos 
na cadeia alimentar, bem como pela 
disciplina do exercício das atividades 
económicas nos setores alimentar e 
não alimentar, mediante a fiscalização 
e prevenção do cumprimento da 
legislação reguladora das mesmas. No 
caso do setor das janelas e fachadas é a 
entidade responsável pela fiscalização da 
Marcação CE.

1º Encontro Nacional conta com a presença  de várias 
entidades que contribuem para o fortalecimento do 
setor

EM FOCO
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Parceiros:
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APONTAMENTOS TÉCNICOS

A cada vez maior consciencialização da 
necessidade de conservar energia torna 
os espaços habitáveis menos permeáveis 
ao ar, reduzindo-se quase a zero as 
infiltrações de ar através de juntas e frestas. 

Elementos construtivos como Janelas e 
Portas são cada vez mais construídos de 
modo a evitar ao máximo infiltrações de 
ar. Estas infiltrações, quando existiam, 
permitiam de forma não controlada 
trocas de ar entre exterior e interior, 
contribuindo para um determinado grau 
de ventilação.

Torna-se pois evidente que o tema 
Ventilação assume hoje relevância 
quando se trata de projetar e pensar 
os espaços de modo a criar condições 
ótimas de habitabilidade.

Uma deficiente Ventilação resulta em 
ambientes deficitários em ar novo, 
num ambiente favorável à criação de 
condensações e consequentemente no 
aparecimento de fungos e bolores. Para 
além da diminuição da qualidade do 
ar interior, podemos ter a longo prazo 
consequências relativamente à vida útil 
dos elementos construtivos.

Uma correta Ventilação dos espaços 
permite:

• Regular a quantidade de vapor de 
água existente no ar, evitando o 
aparecimento de condensações que 
resultarão em fungos e bolores;

• Renovar de forma cíclica o ar interior 
“usado” por ar “novo”;

• Remover odores e poluentes;

• Evitar a perda por transmissão de 
grandes quantidades de calor, 
conservando-se energia e reduzindo-se 
custos.

Dando o enfoque à Ventilação 
programada/instalada devemos 
perceber que os caudais tipo devem ser 
determinados tendo em atenção:

• A volumetria dos espaços;

• No mínimo uma renovação por hora em 
compartimentos principais;

• Até cerca de quatro renovações por 
hora em compartimentos de serviço;

Quando lidamos com instalações 
sanitárias com banho e sem banho 
devemos considerar caudais de ar na 
ventilação superiores respetivamente a 
45 m3/h e 30 m3/h.

Em cozinhas o caudal não deverá ser 
inferior a cerca de 60 m3/h.

Existem situações de exceção em 
compartimentos onde se encontre 
instalado equipamentos de gás ou 
caldeiras onde as necessidades de 
ventilação deverão ser calculadas em 
conformidade.

Hoje em dia uma das soluções mais 
interessantes em termos de Ventilação é 
a utilização de dispositivos inseridos no 
vão da Janela ou inclusive a inserção do 
ventilador na própria janela.

Este tipo de ventiladores possui 
caraterísticas muito interessantes, a saber:

• Uma ventilação passiva dos ambientes 
usando o diferencial de pressões;

• Permitir uma eficaz ventilação 
admitindo ar “novo” com uma situação 
de janela fechada;

• Permitir ao utilizador poder fechar o 
ventilador manualmente;

• Responder às necessidades em termos 
de caudais de ar “novo” na admissão, 
conforme o exigido pelas normas vigentes;

• Possuir em alternativa Auto-Regulação, 
evitando a entrada de rajadas ou água 
em caso de chuva;

• Facilitar a integração no processo 
produtivo da janela;

• Poder ser montado em diferentes 
posições no vão ou no caixilho;

• A sua inclusão não influencia a 
resistência do caixilho em termos 
estáticos;

• Vasta gama de acessórios e cores 
disponíveis;

• Disponíveis em versões com atenuação 
acústica e corte térmico;

• Utilização em diferentes tipologias de 
abertura de janelas, (oscilo batentes, 
batentes, correr, etc.).

Mostramos de seguida algumas imagens 
demostrativas da utilização e do tipo 
de ventiladores para inserir no vão de 
janela/janela, que o mercado oferece.

Hoje em dia, a Construção exige um nível cada vez maior de isolamento térmico dos 
espaços, necessário em função dos objetivos de Eficiência Energética.

A importância da Ventilação

Foto 1 - Ventilador com atenuação 
acústica montado no vão de janela.

Foto 2 – Ventilador inserido na 
Janela (gola do vidro).
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FOCO INTERNACIONAL

No âmbito das reuniões bianuais da FAECF – Federação 
Europeia de Janelas, a ANFAJE irá participar, nos 
próximos dias 21 e 22 de Maio, em Barcelona, nas 
Reuniões do Comité Técnico e do ‘Management 
Council’ da federação. 

TC e MC Meeting FAECF

FAECF – Federação Europeia de Janelas
Novo website www.faecf.eu 

Visite!

Foto 3 – Ventilador inserido na 
Janela (gola do vidro).

Foto 4 - Ventilador para inserir em 
janela 

Foto 5 - Corte tipo de um ventilador 
com atenuação acústica para montar 
no vão de janela.
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3. A CAAP assume a qualidade como 
a condição essencial para a sua 
sustentabilidade enquanto empresa. 
Quais as principais apostas para 
garantir este nível de qualidade?

Manter e desenvolver a certificação 
e a formação contínua dos seus 
colaboradores.

4. Concordam com a afirmação de que, 
atualmente, a Reabilitação Urbana é o 
grande motor para o crescimento do 
setor das janelas e fachadas?  

A Reabilitação Urbana pode ser o grande 
motor para o crescimento do nosso 
mercado. Quando comparamos com 
os valores nos outros países europeus, 
temos um potencial de crescimento 
enorme.

5. Como avaliam a vossa participação 
activa como empresa associada da 
ANFAJE?

Estivemos sempre na linha da frente 
e apoiamos a ANFAJE, pois esta 
representa bem o que se pode fazer em 
associativismo num setor tão atomizado 
como o das janelas.

1. Qual a principal atividade da empresa 
Carlos Alberto Alves Pereira - CAAP e 
como resumem o historial da empresa 
desde a sua criação, em 1920, até à data 
de hoje?

A CAAP tem como atividade principal a 
fabricação e montagem de caixilharias 
de alumínio e de PVC e trabalhos de 
serralharia civil.

Ao longo de três gerações, a CAAP esteve 
e continua a estar na vanguarda do 
setor pela inovação tecnológica. Como 
resultado da história da CAAP, em 1960, 
foram produzidas na nossa empresa, 
os primeiros sistemas de caixilharia em 
alumínio. Nessa data, a CAAP apostou 
claramente pela qualidade dos seus 
produtos, qualidade essa que continua 
a ser-nos reconhecida. Posteriormente, 
em 1990, a CAAP apostou na produção 
de sistemas de caixilharia de PVC, 
constituindo-se como uma das primeiras 
unidades de produção a nível nacional.

A CAAP ambiciona ser um dos líderes 
do mercado nacional em sistemas de 
caixilharias de PVC e de alumínio, bem 
como no fornecimento dos mais diversos 
trabalhos de serralharia e conceção de 
estruturas metálicas, sempre com o 
objetivo de satisfazer todos os requisitos 
solicitados pelos nossos clientes.

2. Atualmente, quais são os principais 
desafios e projetos da CAAP para o 
desenvolvimento futuro da empresa?

Os principais desafios e projetos são, sem 
dúvida, a consolidação nos mercados 
de exportação nos quais a CAAP está, 
principalmente o mercado francês. No 
mercado português a CAAP continua 
a apostar no mercado da eficiência 
energética e da renovação urbana

EMRESAS ANFAJE EM DESTAQUE

CAAP aposta na sua consolidação nos mercados  
de exportação



Perspectivas - Newsletter ANFAJE     9

EMRESAS ANFAJE EM DESTAQUE



10     Perspectivas - Newsletter ANFAJE

EMRESAS ANFAJE EM DESTAQUE

2. Quais são os principais clientes da 
SOUDAL e como asseguram o seu 
acompanhamento logístico e técnico?

A SOUDAL chega ao consumidor final 
através de 3 canais de distribuição 
distintos – o canal da Industria, o canal 
da Revenda Profissional e o canal da 
Revenda de Bricolage. Com o apoio do 
nosso R&D na Bélgica, e capitalizando 
no seu profundo know-how, a SOUDAL 
desenvolve e disponibiliza ofertas de 
produto exclusivamente concebidas para 
cada canal, e dentro deste para cada 
segmento de mercado.

A SOUDAL Portugal, que nos últimos 
5 anos cresceu 100%, reforça a sua 
estratégia de adaptar a oferta de 
produtos e soluções aos segmentos 
onde atua, diferenciando-se assim 
da abordagem generalista dos seus 
concorrentes diretos. Este enfoque na 
segmentação do mercado tem-nos 
permitido acumular experiência e 
know-how que, em variadas situações se 
revela útil e relevante na definição das 
próximas áreas e/ou sectores de atuação.

Hoje podemos contar com um Centro 
de Formação – SOUDAL ACADEMY 
PORTUGAL – que em quase tudo é uma 
réplica da versão existente na nossa 
sede na Bélgica. As novas instalações 
da SOUDAL, em Portugl, têm permitido 
servir ainda melhor a nossa atual 
rede de distribuidores, formando-os e 
tornando-os mais capacitados para a 
revenda dos nossos produtos e soluções.

3. O Soudal Window System (SWS)  é um 
sistema profissional para a instalação 
de janelas, com uma combinação de 
diferentes produtos que asseguram 
uma correta selagem. De que produtos 
estamos a falar? E quais as principais 
vantagens do SWS?

A solução SWS - SOUDAL WINDOW 
SYSTEM, é efetivamente um sistema 
profissional para a instalação de janelas, 
contribuindo para um melhor isolamento 
da alvenaria e selagem das juntas entre a 
mesma e o sistema de janela a instalar.

1. A SOUDAL foi constituída em 1966. 
Quais são as principais ofertas da 
empresa para o mercado das janelas e 
fachadas? E quais são os seus produtos 
líder?

Efetivamente a história da SOUDAL 
teve início na Bélgica em 1966, pelas 
mãos de Vic Swerts que comprou uma 
pequena empresa em Ossenmarkt, 
na Antuérpia e se especializou em 
materiais de soldadura e na produção de 
mástiques de poliéster para reparação 
de automóveis. Em 1997, a SOUDAL 
concluiu a aquisição do Departamento 
de Silicones de Construção & Edificação 
da BAVG, uma filial integral da Bayer AG 
em Leverkusen, na Alemanha. Desde 
então, a empresa passou de um pequeno 
negócio de família para a atual empresa 
multinacional que formula, fabrica e 
distribui em todo o mundo cerca de 
200 milhões de cartuchos de selantes 
e adesivos e 100 milhões de latas de 
Espuma de PU por ano, entre outros. 

Em 2005, a SOUDAL Portugal começou 
o seu percurso com a missão de oferecer 
uma vasta gama de produtos de 
qualidade, com um serviço pós-venda 
excecional. Com presença em 130 
países, 14 unidades fabris em quatro 
continentes e 44 subsidiárias e cerca 

de 2.200 colaboradores, a SOUDAL é 
em 2015 de fato o maior fabricante 
independente europeu de selantes, 
espumas de PU e adesivos para os 
mercados profissional e de bricolage.

Com relação ao segmento de mercado 
associado às janelas e fachadas, 
a SOUDAL apresenta uma gama 
extremamente completa e adaptada 
às especificidades deste mercado. 
Dispomos de uma vasta gama de 
Silicones Neutros e Acéticos, dos quais 
destacamos o Silirub 2, o Silirub 2+ 
e o Silirub Color, que dada a elevada 
qualidade das suas formulações, desde 
sempre foram eleitos por este setor. 
Para além destes dispomos de uma série 
de selantes de PU (gama Soudaflex) 
e híbridos (gama Soudaseal), dos 
quais destacamos o Soudaflex 40FC, o 
Soudaseal 215LM e 240FC. Para além 
destes a SOUDAL apresenta uma vasta 
gama de acessórios para juntas de 
dilatação, e pistolas de aplicação. 

Finalmente e como consequência da sua 
posição de líder mundial na produção 
de Espumas de PU, destaco a Espuma 
de PU FLEXIFOAM, resultado do esforço 
e trabalho de toda uma equipa de 30 
cientistas altamente qualificados, que 
em cooperação com os restantes players 
do setor de produção e instalação de 
sistemas de janela, trabalharam no 
sentido de compreender como poderia 
a SOUDAL participar ativamente neste 
setor.

Dr. Nuno Ribeiro, Director Geral Portugal 

SOUDAL WINDOW SYSTEM, um sistema profissional 
para melhorar a instalação da janela
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Esta solução, que combina a Espuma 
de PU FLEXIFOAM com os Selantes 
(Soudaseal 215LM e 225LM, Acryrub 
SWS e Vapourseal) colas (Soudafoil 330D 
e 360H) e tapes SWS (inside e outside) 
garante por si só uma solução de grande 
durabilidade e elevada performance 
a todos os níveis – térmico, acústico 
e mesmo controle de humidade. 
Cremos que a grande vantagem deste 
sistema reside no facto de ativamente 
contribuir para reduzir as pontes 
térmicas existentes melhorando também 
substancialmente o isolamento acústico.

4. Atualmente, a Reabilitação Urbana 
é extremamente importante para 
potenciar os negócios no sector das 
janelas e fachadas. Que produtos e 
recomendações específicos tem a 
SOUDAL para oferecer nesta área de 
negócio? 

Sem dúvida. Desta forma, a SOUDAL, 
assim como diversos players na 
cadeia produtiva da construção, tem 
apresentado nos últimos anos, uma 
gama extremamente completa de 

produtos e soluções cuja aplicabilidade 
no mercado da Reabilitação Urbana 
é evidente. Aliás, tem sido um dos 
enfoques do nosso departamento de 
R&D, o desenvolvimento de produtos e 
soluções inovadoras cujo mercado alvo é 
sem dúvida e cada vez mais, o mercado 
da reabilitação de edificações.

Gostaria de destacar alguns produtos 
inovadores que tem vindo a conquistar 
o seu espaço neste mercado: o adesivo 
SOUDABOND Easy que permite a 
colagem fácil e limpa de painéis de 
isolamento e decorativos; a espuma de 
PU FLEXIFOAM (já referida) com a sua 
capacidade de recuperação elástica 
e garantia de certificação energética 
A+; a espuma SOUDAFOAM Comfort 
com controlo perfeito e reutilizável até 
6 semanas; o selante com certificação 
Soudaseal 215LM para fachadas e 
juntas de dilatação e o cola e veda 
multifuncional Soudaflex 40FC para toda 
a selagem e colagem na construção.

5. Como avaliam a vossa participação 
activa como empresa associada da 
ANFAJE?

A SOUDAL é empresa associada da 
ANFAJE desde 2011. Foi com muita 
satisfação na altura que aceitámos o 
convite para nos associarmos a esta 
jovem e dinâmica associação. Mantemos 
o mesmo espírito e planeamos aumentar 
o nosso envolvimento – o patrocínio do 
1º Encontro Nacional do Setor das janelas 
e Fachadas é já um exemplo disso. Em 
2013, participámos ativamente nas 
Ações de Formação SEEP a convite e em 
colaboração com a ANFAJE e ADENE e 
sempre que possível disponibilizamo-nos 
para colaborar com a ANFAJE nas ações 
e iniciativas que assim entenderem 
e que se enquadrem com o nosso 
enquadramento técnico e comercial. Em 
diversas situações, a SOUDAL também 
procurou, e obteve, o apoio de diversos 
membros da ANFAJE no sentido de 
melhor compreender as necessidades 
deste setor, ajustando assim os seus 
esforços tanto em termos de R&D como 
comerciais.

Em resumo e concluindo, creio que da 
nossa perspetiva, o balanço tem sido 
extremamente positivo.
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A ANFAJE e o CETELEM realizaram um protocolo de 
colaboração para dinamizar e aumentar o financiamento 
de janelas aos clientes particulares. Este protocolo permite 
estender a todas as empresas do setor das janelas e 
fachadas, a possibilidade de contarem com as ferramentas 
e a experiência de financiamento que o banco CETELEM já 
detém há longos anos no mercado português.

O Cetelem é uma instituição financeira integrante do grupo 
francês BNP Paribas.

Criado originalmente em França em 1953, em 2008, o 
Cetelem e o UCB deram origem ao BNP Paribas Personal 
Finance. Reunindo as actividades do crédito ao consumo, 

do crédito imobiliário e do crédito consolidado, as duas 
empresas construíram um player global do crédito.

Em Portugal, o Cetelem está presente desde 1993. Em 2010, 
a fusão com o Credifin deu origem ao Banco BNP Paribas 
Personal Finance, S.A., que opera sob a marca comercial 
Cetelem. Com mais de 650 colaboradores em todo o país, 
o Cetelem disponibiliza uma gama completa de crédito a 
particulares.

O banco CETELEM é na concessão de crédito em Portugal, 
do Grupo BNP PARIBAS, banco líder na zona Euro. 

A ANFAJE continua assim a criar e a reforçar parcerias, através 
de protocolos institucionais de colaboração com entidades 
públicas e privadas, que tragam valor acrescentado às 
empresas associadas.

Neste sentido, este protocolo vai facilitar às empresas do 
setor, a possibilidade de incorporar nos seus processos 
e atividades comerciais, a promoção de soluções de 
financiamento para a substituição de janelas por novas 
janelas eficientes pelos clientes particulares.

PROJECTOS E ACÇÕES ANFAJE

A Academia ADENE,  em 
parceria com a ANFAJE e os 
laboratórios ITeCONS e LNEC, 
está a promover a realização de 
novos “Cursos SEEP para Insta-
ladores” de janelas eficientes, 
certificados pela CERTIF.

O objectivo do curso visa 
fornecer aos participantes, a 
aquisição e atualização dos 
conhecimentos teóricos que 
envolvem a temática das 
janelas, apostando numa 
forte componente prática 
na questão dos trabalhos de 

substituição de janelas antigas 
e a instalação de novas janelas 
eficientes.

A participação dos dois labo-
ratórios de referência, ITeCONS 
e LNEC, permitirá dar especial 
destaque à componente 
prática, através da demons-
tração das melhores práticas na 
instalação de janelas, de acordo 
com as normas e legislação em 
vigor. O curso permitirá ainda, 
abordar as opções de janelas 
mais eficientes que possibi-
litem a redução dos consumos 

energéticos e uma melhoria no 
conforto nas habitações.

O curso é destinado a 
instaladores de janelas e 
outros profissionais do sector 
(fabricantes, orçamentistas, 
empreiteiros e/ou responsáveis 
de obra) com interesse em 
obter informação adicional 
sobre janelas eficientes. 

Uma das enormes vantagens 
deste curso é a de que todos os 
participantes, após aprovação 
na avaliação efectuada, obterão 
um diploma de reconheci-
mento CERTIF de “Instalador de 
Janelas” passando a integrar a bolsa 
de instaladores SEEP Janelas.

A bolsa de “instaladores de 
janelas” é disponibilizada pela 
ADENE e CERTIF, na página: 
www.seep.pt/pt-PT/Direto-
rios/Paginas/prof-jan.aspx

Datas e locais de realização 
dos cursos:

7 de Abril  
LNEC – Lisboa (realizado)

14 de Abril 
Itecons – Coimbra (realizado)

30 de Abril 
Itecons – Coimbra

14 de Maio  
LNEC – Lisboa (encerrado)

24 de Junho 
LNEC – Lisboa

Para mais informações e 
inscrição no curso:  
www.academiaadene.pt

Curso SEEP Instaladores

ANFAJE e CETELEM realizam protocolo de colaboração para dinamizar  
e aumentar o financiamento de janelas aos clientes particulares
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A ANFAJE marca, mais uma vez, presença na prestigiada Feira 
Tektónica, organizada em conjunto pela Associação Industrial 
Portuguesa  (AIP), Câmara de Comércio e Indústria  (CCI)  e Feira 
Internacional de Lisboa  (FIL)  e que terá lugar de 6 a 10 de Maio 
de 2015, na FIL,  em Lisboa.

Após registar um aumento de visitantes e expositores em 2014, 
a Feira Tektónica 2015 tem como objetivo principal, reunir 
empresas e entidades do setor que pretendem liderar em 
inovação, qualidade e competitividade.

Em Março de 2015, foi atribuído ao 
Cluster Habitat Sustentável o “Gold Label” 
da “European Cluster Excellence Initia-
tive”, o mais alto nível de reconhecimento 
internacional para os clusters de compe-
titividade. Trata-se de um dos primeiros 
clusters da cadeia de valor que reúne as 
fileiras dos materiais de construção, da 
construção e imobiliário a receber esta 
distinção na Europa.

Como parte dos esforços da União 
Europeia para criar mais clusters de 
classe mundial em toda a Europa, através 
do reforço da excelência dos clusters, a 
Comissão Europeia lançou em 2009, no 
âmbito do Programa Inovação, a “Euro-
pean Cluster Excellence Initiative” (ECEI). 

A ECEI, iniciada pela DG Empresas e 
Indústria, desenvolveu um conjunto de 
indicadores de qualidade e um sistema 
de classificação para os clusters, que se 

A Feira Tektónica 2015 continua a apoiar e a promover a 
internacionalização do setor da construção. Sob os temas 
da Reabilitação Urbana e da Internacionalização decorrerão 
diversos e variados eventos, tais como: Portugal Constrói, os 
Dias da Arquitetura e da Engenharia, os Prémios Tektónica 2015 
e a Academia Tektónica.

Destaque para o dia 8 de Maio, no qual a ANFAJE organiza 
o 1º Encontro Nacional do Setor das Janelas e Fachadas, no 
Auditório I do Centro de Reuniões FIL

traduz num rótulo com 3 níveis (Gold, 
Silver e Bronze Label). Para se qualifi-
carem para este rótulo os órgãos de 
gestão de um cluster precisam de ir ao 
encontro de "níveis de excelência" com 
31 indicadores relativos à estrutura do 
cluster, sua governança, financiamento, 
estratégia, serviços e reconhecimento 
público. O “Gold label” representa o nível 
mais elevado e o mais exigente de todos.

No âmbito da preparação do novo 
ciclo de reconhecimento dos Clusters 
de Competitividade para 2014-2020 a 
Plataforma para a Construção Susten-
tável, enquanto entidade gestora do 
Cluster Habitat Sustentável desde 2009, 
reconstituiu o seu Conselho Estratégico 
do Cluster.

ANFAJE convidada para o Conselho 
Estratégico 

No dia 18 de Março de 2015, foi forma-
lizado em Coimbra, o Conselho Estra-
tégico do Cluster Habitat Sustentável. 
A ANFAJE foi convidada para integrar, 
conjuntamente com outras entidades e 
associações setoriais, o Conselho Estraté-
gico do Cluster.

O Conselho Estratégico tem como 
objetivo auscultar as partes interessadas 
relevantes na construção da estratégia 
desta cadeia de valor (Habitat), refletindo 
o apoio e os anseios estratégicos dos 
diferentes sectores que o constituem.  

Para mais informações:  
www.centrohabitat.net

PROJECTOS E ACÇÕES ANFAJE

ANFAJE mais uma vez presente na Feira TEKTÓNICA 

Cluster Habitat Sustentável recebeu “Gold Label” 
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A Deceuninck é um grupo cujo 
compromisso com a inovação, a 
ecologia e o design resume-se num 
único objetivo: contribuir para a 
criação de casas sustentáveis. Com 
esta visão, a Deceuninck concebe novos 
produtos que contribuem para maior 
eficiência energética dos edifícios.

Confrontados com a necessidade de 
melhorar a eficiência térmica dos perfis 
de PVC, aliados com o objetivo de 
poupar mais energia e reduzir custos de 
produção, a Deceuninck apresentou a 
ampliação a sua plataforma Zendow.

A partir da versão básica de perfis de PVC 
com 5 câmaras isolantes com reforço 
metálico, a nova versão Zendow#neo 
permite aumentar em 30% o isolamento 
térmico, substituindo o tradicional 
reforço metálico por um reforço térmico 
compósito. 

No entanto, a nova gama Zendow#neo 
pode ainda apresentar mais desem-
penho energético através dos novos 
perfis de PVC Zendow#neo Premium. 
As vantagens são óbvias: eliminam-se 
custos de produção na fabricação das 
janelas, consegue-se melhorar em 2% o 
isolamento térmico, reduzir-se em 40% o 
peso das janelas e permitir a introdução 
de soluções com vidro triplo. 

Este novo conceito de reforço interior 
dos perfis de PVC é aplicável a uma 
ampla gama de soluções que abrange 
desde soluções de janelas e portas 
eficientes de batente e/ou oscilo-ba-
tentes. Brevemente, a Deceuninck vai 
lançar o novo sistema de correr iSli-
de#neo, o qual vai igualmente incorporar 

os novos reforços interiores em fibra de 
vidro, permitindo reduzir a expressão 
das secções dos perfis de PVC (apenas 
35 mm de perfis visíveis). Com esta nova 
série, a Deceuninck inicia uma autêntica 
revolução estética nas janelas e portas de 
correr de PVC

DECEUNINCK
Deceuninck lança nova série ZENDOW#Neo Premium  
para janelas ainda mais eficientes
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Outras características da série 
KÖMMERLING 76

Com a nova série KÖMMERLING 76 
além de se destacar uma melhoria do 
isolamento térmico, existem outras 
características técnicas, igualmente 
importantes, tais como:

• Possibilidade de incorporar vidros até 
48 dB de redução de ruído;

• Resistência ao vento com a melhor 
classificação (classe C5);

• Permeabilidade ao ar com a melhor 
classificação (classe 4);

• Disponível em várias cores e 
acabamentos em tons de madeira;

• Todos os perfis Kömmerling utilizam a 
tecnologia GreenLine®: uma fórmula 
única da marca, o que garante o uso 
de materiais que respeitam o meio 
ambiente e 100% recicláveis.

Finalmente, é de sublinhar que graças às 
suas excelentes caraterísticas técnicas, o 
KÖMMERLING 76 ganhou recentemente 
o prémio 'carpinteria de madera, metal, 
PVC y vidrio' na VIII Edição dos Prémios 
NAN de Arquitetura e Construção 
(Espanha).

A Kömmerling acaba de lançar a 
nova série de perfis de PVC para 
janelas mais eficientes: o sistema  
KÖMMERLING 76.

Com apenas 76 mm de profundidade, 
esta nova série inovadora de janelas e 
portas de PVC, em conjunto com o vidro 
adequado, alcança elevados valores 
de isolamento térmico em janelas (Uw 
(janela) = 0,73 W / m2K).

A nova série KÖMMERLING 76 é um 
produto que vai dar um passo mais 
à frente dos atuais perfis da marca, 
oferecendo soluções específicas 
para obras mais exigentes ou com 
necessidades de isolamento mais 
exigentes. Este novo produto marca 
ainda, um antes e um depois, em termos 
da tecnologia utilizada ao conseguir 
um equilíbrio perfeito entre eficiência 
energética e design.

KÖMMERLING
KÖMMERLING lança a sua série mais eficiente: KÖMMERLING 76
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Nos últimos anos, a Reynaers assumiu 
uma reputação sólida como fornecedor 
de soluções tecnológicas, fiáveis e inova-
doras e, paralelamente, pela informação 
disponibilizada para implementação 
otimizada dos seus sistemas. A sua 
incursão no desenvolvimento das biblio-
tecas BIM é um passo em frente para um 
trabalho conjunto, e eficaz, de todos os 
que participam no projeto construtivo. 
As bibliotecas BIM da Reynaers estão a 
aumentar progressivamente e já incluem 
uma ampla gama de produtos: janelas, 
portas, portas de correr e de harmónio. 
Atualmente são mais de 130 modelos 
disponíveis para os sistemas HI-Finity, ES 
50, CS 59, CS 68, CS 77, CS 86-HI, CS 104 
e CP 130.

As bibliotecas BIM da Reynaers foram 
desenhadas para o software  
Autodesk® Revit, um dos softwares de 
arquitetura mais usado atualmente 
em todo o mundo.  

A utilização dos ficheiros BIM está já 
muito bem estabelecida nalguns países 
da Europa e face a uma arquitetura cada 
vez mais global, acredita-se que rapida-
mente se tornará numa prática mundial. 
Erik Rasker, Director Técnico da Reynaers, 
explica que a grande variedade de mate-
riais, a ampla experiência de todos os 
parceiros, a regulamentação em cons-
tante atualização são fatores que exigem 
uma maior integração, colaboração e a 
criação de uma cadeia de valor na indús-
tria da construção "Estamos confiantes 
que a facilidade de utilização e abran-
gência da informação vai incentivar os 
utilizadores a conhecer novas fronteiras 
no desenvolvimento de projetos num 
ambiente aberto e que permite a cada 
parte da cadeia de construção, adicionar 
o seu próprio valor. Ao fazê-lo, estará a 
facilitar a integração completa de todos 
os parceiros e do seu trabalho” diz Rasker.

Sobre as bibliotecas BIM

As bibliotecas BIM foram criadas para 
proporcionar uma metodologia de 
utilização de informação relevante 

transversal à arquitetura, construção, 
operação e gestão de um edifício ao 
longo do seu ciclo de vida. No ciclo de 
vida do edifício incluem-se a conceção, 
desenho, visualização, análises, simu-
lação, documentação, construção, 
operação e gestão. No modelo BIM 
encontra-se informação relevante como 
dados dos produtos, manutenção e 
manuais, dados de garantia, links de web, 
entre outros.

O potencial de colaboração reside no 
facto de todos os interessados – do 
proprietário ao fabricante – terem acesso 
aos mesmos dados simultaneamente. 
Todas as partes estão aptas a trabalhar 
sobre a mesma informação e podem 
visualizar o contributo de cada interve-
niente, em tempo real. Os BIM combinam 
desenho, especificações, construção, 
instalação, quantidades e orçamento. 
Tudo num só modelo 3D. 

 Com as bibliotecas BIM para Autodesk® 
Revit, a Reynaers Portugal dá um passo 
importante para potenciar a capacidade 
criativa das equipas que levam a cabo 
projetos de construção.

REYNAERS
Reynaers Portugal apresenta a suas bibliotecas BIM  
para Autodesk® Revit
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Em novembro de 2015, serão revelados 
os vencedores nas quatro categorias a 
concurso: Viver (moradias unifamiliares 
e edifícios coletivos), Reabilitar (reabili-
tações e ampliações), Desfrutar (hotéis, 
estruturas culturais, desportivas e de 
lazer) e Trabalhar (escritórios, hospitais, 
escolas, edifícios comerciais e indus-
triais).

O Palmarés Architecture Aluminium 
Technal foi implementado em 2002, em 
França, com o objetivo de premiar os 
projetos que se destacaram pela singula-
ridade da sua arquitetura e pelo diálogo 
com a envolvente, bem como pela 
otimização dos materiais e integração 
dos sistemas de alumínio da Technal, de 
forma a potenciar o design e luz natural. 
Além da criatividade, o Palmarés visa 
ainda premiar as instalações bem execu-
tadas pelos parceiros Technal, o grande 
promotor deste evento.

A Technal, marca especializada em 
materiais de alumínio para arquite-
tura, anuncia a abertura das inscrições 
para a edição de 2015 dos Prémios 
Palmarés Architecture Aluminium 
Technal Ibéria.

Até ao dia 11 de setembro de 2015, 
poderão candidatar-se todas as obras 
arquitetónicas concluídas entre 2013 e 
2015 em Portugal, Espanha, Andorra e 
Gibraltar, que tenham resultado de uma 
colaboração entre os gabinetes de arqui-
tetura e os instaladores de soluções de 
alumínio Technal. A marca renova, assim, 
o compromisso assumido com a arquite-
tura contemporânea, ao mesmo tempo 
que consolida o prestígio desta iniciativa.

TECHNAL
TECHNAL anuncia abertura de inscrições para os prémios da 
Arquitetura Ibérica
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Os nossos associados em 2015
FABRICANTES DE JANELAS EFICIENTES

A CATEDRAL

ALUVEDRAS

BENEPVC

CAIXIAVE

CAIXILOUR

CAIXIPLÁS

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA

CARPINCASAIS

CARVALHO & MOTA

CIDADE PVC

DÁRIO HONÓRIO

DOUROSYSTEM

EUROCAIXILHO

EXPOALUMÍNIOS

FALRUI

IDEIAS PRECIOSAS ALUMÍNIOS

J&J TEIXEIRA

JOAQUIM OLIVEIRA FIGUEIREDO

MONTEIROS

MY WINDOW

NOVO PROJECTO

QUAL

SERRALHARIA O SETENTA

SERRALHARIA SANTOS PEREIRA

SILVESTRE & SOUSA

SYTALMAD

TAGUSPVC

1’61 JORGE MARTINS & PEDRO FERNANDES

FABRICANTES DE SISTEMAS DE PERFIS DE ALUMÍNIO

ALUNIK WSA

LINGOTE ALUMÍNIOS

NAVARRA

NORTALU

PAULA & QUINTAS

REYNAERS

SAPA BUILDING SYSTEMS IBERIA

SCHÜCO PORTUGAL

SIALNOR

SCA

STRUGAL

TAFE

FORNECEDORES DE SISTEMAS DE PERFIS DE PVC

DECEUNINCK

KöMMERLING

REHAU

SAGIPER

VEKA

FORNECEDORES DE SOLUÇÕES DE PAINÉIS DE PORTA

PANEDGE

FORNECEDORES DE AUTOMATISMOS  
E MOTORIZAÇÃO DE ESTORES

SOMFY PORTUGAL

FORNECEDORES DE SELANTES E MASTIQUES

PERVEDANT

SIKA PORTUGAL

SOUDAL

FORNECEDORES DE SOLUÇÕES DE ISOLAMENTO  
PARA PERFIS DE ALUMÍNIO

TECHNOFORM BAUTEC IBÉRICA

FORNECEDORES DE SISTEMAS DE FERRAGENS  
E ACESSÓRIOS

CRUZFER

ROTOFER

FORNECEDORES DE SOLUÇÕES DE VIDRO

COVIPOR

CRISTALMAX

GUARDIAN GLASS

VIDRARIA FOCO

VIDROFORNENSE

VITROCHAVES

LISTA DE ASSOCIADOS



Vantagens
de ser associado!

ÁREAS DE ACTUAÇÃO SERVIÇOS BENEFÍCIOS DOS ASSOCIADOS

DIVULGAÇÃO DAS EMPRESAS

Directório das Empresas Associadas Divulgação gratuita (exclusiva para Associados)

Área de Associados (gratuita e
exclusiva para Associados)

Área de Associados  
(gratuita e exclusiva para Associados)

Newsletter trimestral da ANFAJE
com 3.000 subscritores

Divulgação de notícias das empresas  
(gratuita e exclusiva para Associados)

Divulgação no stand da ANFAJE
(gratuita e exclusiva para Associados)

Divulgação no stand da ANFAJE
(gratuita e exclusiva para Associados)

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Formação para empresas da ANFAJE 5 a 15% Desconto

SEMINÁRIOS,CONGRESSOS,
WORKSHOPS E CONFERÊNCIAS

Participação em eventos profissionais 
organizados pela ANFAJE Gratuita a 50% Desconto

APOIO TÉCNICO

Informação e apoio sobre medidas de incentivo 
às empresas ou à substituição de janelas Gratuita

Informação técnica sobre o Sector
da Caixilharia Gratuita

APOIO À
INTERNACIONALIZAÇÃO

Missões empresariais e visitas técnicas Acesso preferencial aos Associados

Visitas a Feiras Internacionais Acesso preferencial aos Associados

APOIO À EMPREGABILIDADE Apoio à integração de recém licenciados e 
reintegração de outros profissionais Acesso preferencial aos Associados

PUBLICAÇÕES Publicações editadas pela ANFAJE Distribuição gratuita (exclusivo para Associados; 
ofertas limitadas)

INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA E-mailings com informação técnica e específica 
sobre o Sector da Caixilharia

Distribuição gratuita (exclusivo
para Associados; ofertas limitadas)



Sede Social

Avenida Salgueiro Maia, 978
Apartado 1647 - Abóboda
2785-503 S. Domingos de Rana

Escritório

Quinta da Fonte
Rua dos Malhões, Edifício D. Pedro I
2770-071 Paço de Arcos
Tel: 21 445 70 70
Fax: 21 000 16 75
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