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3ESPECIAL JANELAS EFICIENTES

As janelas são os pontos mais sen-
síveis de uma casa no que respeita a 
perdas de energia. Desta forma, subs-
tituir as janelas antigas por JANELAS 
EFICIENTES vai de certeza ajudar a pou-
par energia e dinheiro na factura ener-
gética e, além disso, a tornar o espaço 
mais confortável. 

“Em Portugal, existem mais de três 
milhões de fogos com caixilharias ine-
ficientes com vidro simples. Neste sen-
tido, o setor tem ainda muito para cres-
cer. Mas é necessário um enfoque muito 
grande na necessidade da reabilitação 
ao nível do isolamento térmico e acús-
tico dos edifícios portugueses”, expli-
ca, em entrevista, João Ferreira Gomes, 

SUBSTITUIR JANELAS 
PROPORCIONA CONFORTO

presidente da ANFAJE – Associação 
Nacional dos Fabricantes de Janelas 
Eficientes. Para a ANFAJE para a dina-
mização da atividade económica do se-
tor das janelas eficientes o governo ne-
cessita de entender a necessidade de 
criar medidas e programas de incentivo 
à reabilitação de edifícios; o lançamento 
de  programas e medidas de incentivo 
à reabilitação urbana deve envolver to-
dos os intervenientes do setor; em últi-
mo lugar, é preciso continuar a desen-
volver a medida de apoio à substituição 
de janelas antigas por janelas eficientes, 
dando cumprimento aos objectivos do 
PNAEE – Plano Nacional de Ação para 
a Eficiência Energética.

Em Portugal, 
existem mais 
de três milhões 
de fogos com 
caixilharias 
ineficientes com 
vidro simples. 
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4 ENQUADRAMENTO

No início deste ano, o governo 
aprovou o novo Regime Exce-
cional para a Reabilitação Ur-

bana (RERU), documento que o minis-
tro do Ambiente, Ordenamento do Ter-
ritório e Energia acredita irá dinamizar 
a economia local e fomentar o emprego 
na construção civil. Mas nem todos têm 
a mesma opinião.

Num comunicado enviado às redações 
por ocasião da aprovação do novo regime 
de exceção, a Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Janelas Eficientes (ANFAJE) 
defendeu uma “aposta urgente” na reabi-
litação urbana e na eficiência energética, 
criticando o Regime Excecional para a Re-
abilitação Urbana. A associação conside-
rou ainda “estranho que, após a entrada 
em vigor da nova regulamentação relativa 
às condições do comportamento térmico 
dos edifícios, se venha agora criar um ‘regi-
me excecional’ onde estão previstas ‘situ-
ações excecionadas’ ao nível da aplicação 
de requisitos acústicos, eficiência energé-
tica e instalações de telecomunicações”.

“Está a dar-se um passo atrás na ne-
cessidade de dinamizar políticas de rea-
bilitação urbana que tenham em conta a 
necessidade de aumentar a qualidade e 
o conforto térmico e acústico do parque 

edificado português”, afirma a ANFAJE 
no documento, onde acrescenta: “Num 
país onde existem cerca de três milhões 
de fogos com paredes sem qualquer iso-
lamento térmico e acústico e com caixi-
lharias antigas de madeira e/ou alumínio 
sem rutura da ponte térmica com vidro 
simples, é necessário que as medidas e 
políticas de incentivo à reabilitação dos 
edifícios sejam um fator de aumento da 
qualidade da construção existente e não 
um fator de desresponsabilização dos 
técnicos e empresas envolvidas ou de 
contribuição para o retrocesso no con-
trolo de emissões de CO2 [dióxido de car-
bono] e de criação de impactes ambien-
tais negativos”, remata a associação.

SEEP
No ano passado foi criado o SEEP - Sis-

tema de Etiquetagem Energética de Pro-
dutos, um sistema voluntário que permi-
te ao utilizador final comparar o desem-
penho energético de produtos pela sua 
classificação energética, cujo primeiro 
produto a receber esta etiquetagem fo-
ram as janelas, em maio de 2013.

“A etiqueta apresenta a classificação 
do desempenho energético do produto 
numa escala de G (menos eficiente) a A 

ANFAJE CRITICA REGIME
EXCECIONAL PARA
A REABILITAÇÃO URBANA

O governo aprovou 
em Fevereiro um diploma 

que permite a dispensa, durante 
o período de sete anos, de 

algumas normas de reabilitação 
urbana a edifícios com mais de 

30 anos e que tenham 
como uso predominante a 

habitação, fabricantes de 
janelas criticam documento

(mais eficiente), o que permite comparar 
produtos de uma mesma família, avalia-
dos nas mesmas condições e segundo os 
mesmos critérios”, explica a página onli-
ne do sistema, que acrescenta: “Além da 
classificação energética, a etiqueta SEEP 
inclui ainda parâmetros técnicos que cor-
respondem exclusivamente ao produto 
etiquetado, como, por exemplo, o número 
individual, e que permitem ao consumidor 
consultar na base de dados do sistema 
SEEP informação detalhada sobre o pro-
duto adquirido.”

Na prática, isto significa que todos os 
fabricantes de janelas (e não só) que 
aderirem ao sistema passarão a ter nos 
seus produtos uma etiqueta SEEP, a qual 

permitirá aos clientes conhecer a ficha 
técnica do produto, obtendo informação 
adicional através da introdução do códi-
go do produto numa base de dados dis-
ponível no site do sistema.  

Além disso, esta nova etiqueta possi-
bilita ao cliente, aquando da aquisição da 
janela, fazer a escolha mais acertada em 
termos energéticos, uma vez que a “op-
ção por uma janela de classe A em subs-
tituição de outra com desempenho equi-
valente à classe F, pode significar até 50% 
de redução nas necessidades de energia 
através das janelas para aquecimento e 
para arrefecimento”, além de proporcio-
nar maior conforto ambiente e melhor 
isolamento sonoro face ao exterior.

Fundos comunitários
Terminou a 25 de outubro a entrega de candidaturas ao Fundo de Eficiência Energética – 
FEE, o qual tem como objetivo apoiar projetos tecnológicos nos setores dos Transportes e 
Indústria, incluindo Agricultura, envolvendo uma verba que ronda os 700 mil euros.
Além deste fundo, o novo quadro comunitário de apoio, Portugal 2020 (vigente entre 2014 
e 2020), irá abranger os Programas Operacionais Temáticos e os Programas Operacionais 
Regionais, onde estão fundos “dedicados a apoiar a reabilitação urbana, quer na recupera-
ção de edificado, quer no espaço público envolvente, áreas industriais degradadas, quer 
mesmo nas operações de melhoria de eficiência energética em habitações”.
Estão ainda disponíveis o Programa ELENA e o Fundo JESSICA.
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Qual a situação atual das empresas fa-
bricantes de janelas eficientes? 
A crise económica afetou todo o setor da 
construção. Tem-se assistido a um forte 
abrandamento do investimento público 
e privado na construção de novos edifí-
cios e à ausência de políticas e medidas 
de incentivo à reabilitação urbana. Nes-
te quadro, as empresas portuguesas, na 
sua maioria micro, pequenas e médias 
empresas têm vindo a adaptar-se à di-
minuição do mercado nacional com uma 
aposta em novos produtos e serviços, o 
reforço das competências técnicas e co-
merciais dos seus colaboradores e o in-
cremento da atividade exportadora.

Que comentário faz ao novo Regime Ex-
cecional de Reabilitação Urbana (RERU) 
que o governo aprovou?
A ANFAJE continua a criticar fortemen-
te o RERU, uma vez que o mesmo prevê 
exceções no que diz respeito à aplica-
ção de requisitos acústicos, térmicos e 
de eficiência energética. Do nosso pon-
to de vista, este regulamento vem dar um 
passo atrás na garantia da qualidade das 
obras de reabilitação, nomeadamente no 
que respeita à necessidade de aumentar 
o isolamento térmico e acústico das ha-
bitações, ao mesmo tempo que ajudam 
a reduzir os consumos e a fatura energé-
tica dos Portugueses.
Com exceção de algumas normas ob-
soletas presentes no Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas (RGEU), a exis-
tência de disposições e requisitos técni-
cos assegura que a reabilitação de edi-
fícios se faça com base na qualificação 
dos projetos, das empresas de constru-
ção responsáveis pela obra, na qualida-
de dos materiais e na aplicação de novas 
técnicas de construção. 
Com este novo diploma, o governo cria 
uma reabilitação low cost que não ser-
ve para dar um impulso à indispensá-
vel dinamização da economia portugue-
sa nem serve os principais intervenien-
tes que desenvolvem a sua atividade na 
área da reabilitação de edifícios. Por este 

motivo, a ANFAJE continuará a apresen-
tar propostas alternativas para a neces-
sária produção de um código da edifica-
ção ou da construção que possa incluir 
um capítulo específico sobre requisitos 
para a reabilitação de edifícios de modo 
a revogar o atual RERU.

Este é um mercado que tem ainda mui-
to para crescer tanto a nível qualitativo 
como comercial?
O setor da caixilharia tem perante si inú-
meros desafios e oportunidades. Em Por-
tugal, existem mais de três milhões de 
fogos com caixilharias ineficientes com 
vidro simples. Neste sentido, o setor tem 
ainda muito para crescer. Mas é necessá-
rio um enfoque muito grande na neces-
sidade da reabilitação ao nível do isola-
mento térmico e acústico dos edifícios 
portugueses. O contributo das janelas 
para o aumento da eficiência energéti-
ca dos edifícios é decisivo, sendo essa 
uma das razões pelas quais a ANFAJE e 
a ADENE, com o suporte técnico do ITE-
CONS Coimbra, desenvolveram a Etique-
ta Energética de Janelas, com a qual os 
clientes podem escolher entre diferen-
tes produtos, comparando as suas ca-
racterísticas técnicas e o seu desempe-
nho energético. 

Quais as vantagens para os consumido-
res em optarem por janelas eficientes?
A instalação de janelas eficientes, per-
mite pelas suas características técni-
cas, obter um maior isolamento térmico 
e acústico, contribuindo para a redução 
das perdas energéticas pela envolven-
te do edifício e, assim, obter uma dimi-
nuição do consumo energético. Menos 
gastos com energia de aquecimento (no 
inverno) e energia de arrefecimento (no 
verão), tem consequências significativas 
na redução da fatura energética. Além 
disso, a instalação de janelas eficien-
tes permite, além do conforto térmico e 
acústico, combinar maior segurança an-
ti-intrusão devido aos sistemas de ferra-
gem normalmente utilizados.

O SETOR DA CAIXILHARIA TEM  
PERANTE SI VÁRIOS DESAFIOS  
E OPORTUNIDADES
Entrevista a João Ferreira Gomes, presidente da 
ANFAJE – Associação Nacional dos Fabricantes 
de Janelas Eficientes

Quais as principais medidas que julgam 
necessárias para dinamizar a atividade 
económica do setor das janelas eficientes?
As medidas que a ANFAJE julga neces-
sárias e urgentes para a dinamização da 
atividade económica do setor das janelas 
eficientes são: em primeiro lugar, o gover-
no necessita de entender a necessidade 
de criar medidas e programas de incentivo 

à reabilitação de edifícios, ou seja, enten-
der a oportunidade que Portugal tem de 
colocar a reabilitação das nossas vilas e 
cidades como uma estratégia de desen-
volvimento; em segundo lugar, o lança-
mento de programa e medidas de incen-
tivo à reabilitação urbana deve envolver 
todos os intervenientes do setor da cons-
trução, dos materiais de construção e do 
imobiliário, com a preocupação de que 
as políticas ativas de reabilitação urbana 
tenham um enfoque na melhoria da efi-
ciência energética dos edifícios; em ter-
ceiro e último lugar, continuar a desen-
volver a medida de apoio à substituição 
de janelas antigas por janelas eficientes, 
dando cumprimento aos objectivos do 
PNAEE – Plano Nacional de Ação para 
a Eficiência Energética através de uma 
ampla campanha de divulgação junto da 
população em geral.

Em Portugal,
existem mais de
três milhões de fogos 
com caixilharias 
ineficientes com 
vidro simples
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A poupança de energia, maior con-
forto e a garantia de qualidade 
são conceitos que o consumi-

dor tem em conta na altura de adquirir 
produtos para a sua habitação, desde 
os eletrodomésticos até às mais peque-
nas obras de melhoramento. 

A fácil identificação do produto pelo 
comprador e a possibilidade de compa-
rar produtos diferentes é já um hábito 
desde que foi criada a etiqueta energé-
tica a nível europeu com escala de de-
sempenhos, que vai desde a Classe G 
(menos eficientes) até à Classe A (mais 
eficiente) e, em alguns casos, até A+++. 
Nessas etiquetas surgem também in-
formações técnicas complementares 
que permitem ao consumidor fazer a 
escolha mais acertada às suas reais 
necessidades. Atualmente a etiqueta 
foca-se nos produtos e equipamentos 
consumidores de energia, mas existem 
muitos outros que estão direta ou indi-
retamente ligados ao consumo de ener-
gia que não estão abrangidos por esta 
etiquetagem, tendo a ADENE – Agên-
cia para a Energia concebido para es-
tes produtos um sistema que permite 

ETIQUETA ENERGÉTICA DE JANELAS:
AS VANTAGENS PARA O CONSUMIDOR
A ADENE-Agência para a Energia desenvolveu o SEEP - Sistema 
de Etiquetagem Energética de Produtos, que permite verificar  
rapidamente se uma janela é eficiente

ao consumidor consultar uma etiqueta, 
similar às existentes, que lhe permite fa-
zer as escolhas mais acertadas aquan-
do da sua compra.

Mais do que um mero alargar da eti-
quetagem, o Sistema de Etiquetagem 
Energética de Produtos (SEEP) visa criar 
condições que permitem a realização de 
campanhas de informação e ações de 
divulgação junto dos potenciais consu-
midores, promovendo a escolha de pro-
dutos mais eficientes. Outro aspeto dife-
renciador do SEEP é o controlo de quali-
dade das etiquetas emitidas no que diz 
respeito à adequação e rigor técnico do 
desempenho energético anunciado. Os 
fabricantes aderentes ao sistema estão 
sujeitos a procedimentos de verificação 
da correta utilização das etiquetas emiti-
das, reforçando assim a credibilidade dos 
seus produtos junto dos consumidores. O 
sistema tem um registo central e acessí-
vel através da Internet, onde todas as eti-
quetas energéticas emitidas podem ser 
consultadas através do seu número úni-
co de identificação, tornando o mercado 
mais credível, transparente e premiando 
as empresas inovadoras.

Vai substituir as suas Janelas?
Existem algumas recomendações que deve seguir
É recomendado que siga alguns passos para que a mudança de janelas corresponda às 
expectativas e seja um garante de qualidade na mudança. 

• Consulte a lista de empresas e profissionais aderentes ao SEEP no endereço www.seep.pt;
•  Peça no mínimo 3 orçamentos para comparação, pois valores muito diferentes nas pro-

postas podem significar algum problema que convém questionar;
• Solicite a informação sobre a Marcação CE das janelas, pois é um requisito obrigatório;
• Solicite a classe energética da janela proposta de acordo com as regras do SEEP.

No final da obra o consumidor deve receber a documentação obrigatória sobre a Marcação 
CE das janelas que foram instaladas e receber a etiqueta energética da janela, a etiqueta de 
registo afixada na janela e a outra pode ser entregue junto com a documentação da marca-
ção CE.

Uma janela eficiente é uma janela que apresenta caraterísticas que servem para aumentar o 
isolamento térmico e acústico das habitações, contribuindo para que a temperatura interior 
das habitações seja uniforme durante os meses de inverno e verão, e a etiqueta energé-
tica SEEP mostra as informações técnicas mais úteis ao consumidor e indica em que 
medida é uma “Janela Eficiente”.  
Instale Janelas Eficientes, janelas Classe Energética A.

A Etiqueta para as Janelas
O consumidor pode ter vários motivos 

para trocar as suas janelas: uma medida 
de melhoria sugerida no certificado ener-
gético da habitação, a janela apresentar 
algum problema, folgas ou frinchas que 
originem correntes de ar, ou já serem mui-
to antigas e pretenderem a sua troca por 
outro tipo de material. O motivo pode ser 
o mais variado e em norma o proprietário 
precisa de apoio para tomar uma decisão. 
A janela é um produto que normalmente 
se deixa ao encargo dos construtores ou 
projetistas a sua escolha, ou até mesmo 
dos próprios fabricantes, mas levanta-
se o problema, ao consumidor, de saber 
qual a janela que melhor se adequa ao seu 
caso. Como saber se a janela é eficiente e 
permite melhorar a sua habitação?

Para dar resposta a estas questões, o 
primeiro produto etiquetado ao abrigo do 
SEEP foi a janela. Em parceria com a As-
sociação Nacional de Fabricantes de Ja-
nelas eficientes, a ANFAJE, e baseado na 
metodologia desenvolvida pelos labora-
tórios ITeCons e CENTI, no âmbito do Sis-
tema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC), 
através do Compete - Programa Ope-
racional Fatores de Competitividade, foi 
criada uma etiqueta energética de jane-
las que pode e deve ser usada pelos con-
sumidores para escolher as janelas mais 
adequadas.

A etiqueta SEEP é composta por duas 
componentes: uma promocional, que 
contém a escala de cores, onde pode con-
sultar a informação técnica, que é entre-
gue ao consumidor com a janela, e outra 
de registo, que deve ficar colocada na ja-
nela, em local que permita a sua consul-
ta, e contém o número de identificação 
dessa janela.

O consumidor com a instalação de ja-
nelas eficientes concluída vai notar auto-
maticamente a diminuição do ruido ex-
terior, sentindo gradualmente o conforto 
térmico que as janelas vão proporcionar. 
Aconselhamos que se faça uma verifica-
ção das etiquetas das janelas, navegando 
até ao endereço www.seep.pt e introduzir 
os códigos de identificação por forma a 
ver toda a informação que está disponí-
vel sobre a janela e desta forma validar a 
solução que lhe foi proposta.

Etiqueta de registo para afixação no caixilho
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O secretário de Estado do Ordenamento do Território 
disse este mês que o Governo pretende, no próximo 
quadro comunitário, criar um único mecanismo finan-
ceiro que agregue “todos os fundos destinados à re-
abilitação urbana”, podendo chegar aos dois mil mi-
lhões de euros. 
Miguel de Castro Neto referiu que “em Portugal as in-
tervenções dedicadas à reabilitação urbana ainda re-
presentam apenas 10% da atividade do setor [da cons-
trução], enquanto a média europeia já está próxima dos 
40%”, mas acredita que no próximo quadro comunitário 
de apoio haja “uma grande atividade do setor”, afirmou, 
citado pela Agência Lusa.

GOVERNO QUER  
AGREGAR FUNDOS 
PARA RU

Recorde-se que poupar 

energia é poupar dinheiro! 

Janelas eficientes com 

automatismos Somfy 

para estores, cortinas 

e toldos.

Procure o seu instalador especialista em
www.somfy.pt
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A reabilitação e regeneração urbanas e a eficiência energé-
tica nas habitações vão ter mil milhões de euros de fundos 
da União Europeia, valor que pode duplicar com outras ver-
bas, afirmou este mês o ministro do Ambiente.
Jorge Moreira da Silva adiantou que é a primeira vez que 
Portugal beneficia de um financiamento comunitário que 
vai permitir desenvolver ações de eficiência energética na 
habitação, noticia a Agência Lusa.
“Desta vez, os fundos na área verde estão orientados para 
a gestão eficiente dos ativos e a competitividade verde, 
neste contexto de reformas, beneficiando do facto de es-
tarem no mesmo ministério”, referiu.

MIL MILHÕES  
DE EUROS DA UE 
PARA RU E EE
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PROCURA GLOBAL DE ENER-
GIA VAI SUBIR 37% ATÉ 2040

OPORTUNIDADE DE EXPORTA-
ÇÃO NO CRESCIMENTO VERDE
O ministro do Ambiente, Jorge Moreira da Silva, afirmou este mês que 
a aposta no crescimento verde é uma oportunidade para Portugal ex-
portar os seus bens e serviços verdes, noticiou a Agência Lusa.
Moreira da Silva revelou que, neste momento, existe “uma procura 
crescente de bens e serviços verdes à escala mundial” e Portugal “não 
pode deixar de aproveitar as oportunidades”. Segundo o governante, 
“Portugal tem capacidades extraordinárias nesta área”, o que “cria um 
quadro de grande potencial numa altura em que o mundo mais preci-
sa dessa capacidade”.

ENCOMENDAS
NA REABILITAÇÃO URBA-
NA SOBEM EM OUTUBRO 
A carteira de encomendas na reabilitação urbana aumentou 
10,3% em outubro face a setembro, o que contribuiu para o 
crescimento de 5,8% no nível da atividade das empresas face 
ao mês anterior, anunciou a Associação dos Industriais da 
Construção Civil e Obras Públicas no seu Barómetro da Rea-
bilitação Urbana.
De acordo com o barómetro, até setembro foram emitidas pe-
las autarquias 5050 licenças para obras de reabilitação urbana, 
menos 0,9% em termos homólogos.  A Região Norte foi respon-
sável por 37% das licenças, seguindo-se a Região Centro, com 
34,4%, e a Região de Lisboa, com 11,5%, divulga a Agência Lusa.

Apenas três em cada cem equipamentos vendidos online em 
Portugal cumprem a lei referente à etiquetagem energética, 
concluiu um estudo europeu divulgado este mês.
O trabalho, elaborado pelo Projeto MarketWatch, que pretende 
vigiar o mercado em termos ambientais e ecológicos, indica 
ainda que os produtos com rotulagem mais problemática são 
os televisores e os aparelhos de ar condicionado, enquanto 
os aparelhos de refrigeração e as máquinas de lavar louça 
e roupa são os que se encontram em maior conformidade 
com a lei – um panorama idêntico a nível europeu, refere a 
Agência Lusa.

SÓ 3% DOS EQUIPAMEN-
TOS VENDIDOS ONLINE 
CUMPREM REGRAS 

SEEP ALARGA ETIQUETA ENERGÉTICA  
DE PRODUTOS EM PORTUGAL  
O Sistema de Etiquetagem Energética de Produtos  
(SEEP), medida que visa a etiquetagem energéti-
ca de produtos relacionados com a vertente dos 
materiais de construção de imóveis e equipamen-
tos com influência no seu desempenho energéti-
co, tem vindo a registar um aumento na procura, 
divulga a ADENE.
Desde o seu lançamento no ano passado, este siste-
ma tem registado, no setor das janelas, um aumento 
progressivo no número de empresas aderentes: nos 
primeiros seis meses deste ano registou-se uma su-
bida de 23%, passando de 151 empresas aderentes 
no início do ano para 186 no final do mês de julho.

ENCONTRO DEBATE FINAN-
CIAMENTO LOCAL DA EE
Realizou-se este mês, em Almada, a edição portuguesa do 
Capacity Building Workshop subordinada ao tema “Finan-
ciamento de projetos de eficiência energética a nível local”.
Promovida pela Comissão Europeia através da rede ManagE-
nergy, a iniciativa teve como objetivo dar a conhecer e debater 
a aplicação de diferentes instrumentos de financiamento à 
disposição das autarquias locais portuguesas, para concreti-
zar projetos de redução dos consumos de energia e emissões 
de CO2 e assegurar a transição energética que sustente uma 
economia de baixo carbono, revelou a ADENE. 

A procura global de energia vai crescer 37% até 2040, mas com o 
aumento anual a desacelerar devido às melhorias de eficiência e 
a um menor consumo industrial, indicou este mês a Agência Inter-
nacional de Energia (AIE). 
Na apresentação do relatório anual, a AIE sublinhou que o cresci-
mento anual da procura energética passará de mais de 2% nas últi-
mas duas décadas para 1% a partir de 2026, afirma a Agência Lusa. 
Segundo a AIE, isto deve-se aos “preços e às políticas” energéti-
cas aplicados pelos diferentes países, bem como “a uma mudan-
ça estrutural da economia global em relação aos serviços e seto-
res industriais”. 
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O sol é o centro de uma conceção 
mais natural da gestão ener-
gética da casa. No verão, o uso 

inteligente e automatizado de elemen-
tos de proteção solar como os toldos 
permite criar ambientes agradáveis 

HOME MOTION 
BY SOMFY

Os automatismos 
Somfy para toldos 

e estores evitam 
dolorosas perdas de 

energia através da janela, 
mediante uma regulação 

natural da temperatura 
no  interior da casa.

COMO FUNCIONA?

* Fonte: Physible report de ES-SO European Solar Shading Organization, Bruselas.

Somfy motoriza, automatiza e gere protecções solares nas fachadas de todos os seus 
projectos para oferecer conforto, poupança energética, segurança e Isolamento Dinâmico®. 

Uma gama completa com soluções para a gestão global de qualquer tipo de edifícios, desde vivendas até 
grandes edifícios de escritórios, passando por hospitais, centros culturais, museus, etc.. Com mais de 40 
anos de experiência, Somfy é a marca de referência a nível internacional em automatismos para edifícios, 
com um forte envolvimento da sustentabilidade na construção. A nível local, Somfy dispõe de uma equipa 
própria de especialistas em arquitectura e engenharia que colabora estreitamente com os profissionais 
para obter a máxima eficiência em cada projecto em concreto.

Edificios para viver melhor

www.somfyarquitectura.com.pt

Com mais de 40 anos de experiência, Somfy é 
a marca de referência a nível internacional em 
automatismos para edifícios, com uma forte 
implicação na construção sustentada.

Um sensor solar Somfy situado na 
fachada pode baixar automaticamente 
toldos ou estores quando o sol incide, em 
pleno na janela.
Esta proteção natural mantém fresco o 
ambiente interior durante as horas de sol.
O sensor de sol também pode ser interior 
e inclusivamente combinar também a 
função de temperatura.

Um automatismo Somfy de 
programação horária controla os 
movimentos dos estores em função 
das horas a que nasce o Sol e que 
se põe. Ao cair da noite, os estores 
fecham-se automaticamente para 
isolar as janelas.

sem grandes consumos de ar condicio-
nado. Igualmente, no inverno a gestão 
automática dos estores permite apro-
veitar as horas de luz, captando assim 
o calor solar, contribuindo para limitar 
o uso do aquecimento.

Para desfrutar das vantagens da au-
tomatização não é necessário mudar a 
janela, pode obter melhoras significati-
vas na eficiência térmica simplesmente 
incorporando estores ou proteções so-
lares automatizadas. Por exemplo, no 
caso de janelas de vidro duplo, acres-
centar estores automatizados supõe 
um crescimento de aproximadamen-
te 25% em eficiência. A instalação de 
motorização Somfy é muito simples, se 
houver corrente elétrica perto da janela, 
graças à tecnologia sem fios, não é ne-
cessário passar cabos até aos pontos 
de comando, sensores, automatismos 
ou comandos gerais.

Visite www.somfy.pt ou consulte o seu expert Somfy para conhecer 
a solução que melhor se adapta à sua casa.
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GERCIMA: 27 ANOS NA SENDA DO SUCESSO
Vocacionada para o fabrico de janelas em madei-
ra maciça, a Gercima – Indústria de Janelas, Lda., 
é considerada a melhor empresa e a maior a atuar 
neste nicho de mercado, em Portugal. 

soluções de caixilharia em madeira/ma-
deira, ou madeira/alumínio, ancoradas 
na dedicação e empenho de uma equi-
pa competente e profissional. Para além 
de fabricar a janela, a empresa dedica-se, 
também, à colocação da mesma. “A co-
locação da janela é um processo impor-
tantíssimo, uma vez que uma exímia apli-
cação garante maior isolamento e estan-
quicidade total à água e ao vento”, explica 
David Reis, sócio-gerente da empresa. 
Assim, os 22 colaboradores trabalham, 
diariamente, para garantir “o rigor técnico 
no fabrico, a grande qualidade dos produ-
tos e um serviço pós-venda ímpar, que 
são a nossa marca irrefutável”, afiança.“ 

Ajudamos o nosso cliente a construir o 
futuro” é um dos lemas da Gercima. Des-
de a sua génese, a organização direcio-
nou as suas soluções para o cliente final. 
“Conhecendo a forma peculiar como as 
empresas construtoras atuam no mer-
cado e precavendo o atual cenário de cri-
se – devido à ‘bolha do mercado imobi-
liário’ que rebentou em 2008, decidi que 
a produção deveria ser dirigida ao clien-
te final. Podemos não ser muito grandes 
em quantidade, mas somos sólidos em 
qualidade. Mantemos o nosso nível de 
faturação desde 2008, o que é motivo de 
orgulho para toda a equipa da Gercima”, 
garante David Reis.

Sediada na freguesia de Negreiros, 
concelho de Barcelos, a Gercima – 
Indústria de Janelas, Lda., conta já 

com 27 anos de experiência no fabrico de 
janelas, portas-janelas, portas de entrada, 
corredoras elevadoras, portadas e quadrí-
culas em madeira, cujo destino principal é 
o mercado nacional e o francês. O seu ti-
moneiro, Dr. David Reis, orgulha -se de ter 
fundado uma empresa que, desde sempre, 
trilhou o caminho do sucesso.
Licenciado em Contabilidade, o sócio-
-gerente da Gercima foi convidado, no 
final da década de 1980, a integrar uma 
empresa de produção de janelas – que re-
sultaria de uma sociedade entre um em-
presário francês e um português. Tendo 
em conta a mora de entendimento entre 
os dois empresários, e percebendo o em-
preendedorismo demonstrados por Da-
vid Reis, o investidor francês propôs -lhe 

sociedade e ambos apostaram na criação 
de uma unidade fabril, cuja totalidade da 
produção seria destinada para o mercado 
francês. A par e passo, David Reis foi co-
nhecendo as particularidades do setor das 
caixilharias e, desta forma, aguçando o seu 
gosto pela área.

Conjugando este know-how com a 
sua vasta experiência como contabilis-
ta, o empresário depressa percebeu que 
o investimento que fez na sociedade não 
estava a ter o devido retorno. Sem medo 
de arriscar, e conhecedor das potenciali-
dades do setor, David Reis investiu num 
novo projeto: a Gercima, uma empresa 
apostada na qualidade da produção e 
comercialização de janelas em madeira. 
Fornecer soluções que vão ao encontro 
das necessidades e pretensões do clien-
te é a missão primordial da Gercima. Para 
tal, a organização disponibiliza diversas 
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A REHAU, com mais de 17 mil co-
laboradores, está presente nos 
cinco continentes e em 170 lo-

calidades, que lhe proporcionam uma 
proximidade aos seus clientes, garan-
tindo o seu sucesso e crescimento. Em 
Portugal desde 1992, com escritório e ar-
mazém próprio, a REHAU, Lda. tem vindo 
a contribuir para este crescimento, atra-
vés do desenvolvimento das suas três 
principais áreas de negócio: construção, 
indústria e automóvel.

A REHAU está empenhada em desbravar 
novas áreas de aplicação com formulações 
individuais de materiais sintéticos, substi-
tuindo materiais tradicionais por polímeros 
de melhor desempenho e com soluções 
criativas, acrescentando valor aos proje-
tos dos nossos clientes. Por isso, as nos-
sas atividades, já hoje, estão voltadas para 
os temas do futuro: eficiência energética, 

CRESCIMENTO NA ÁREA DA 
CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA E AUTOMÓVEL

Fundada na Alemanha em princípios de 1948, a REHAU tem vindo a crescer, 
tornando-se num grupo com diversas atividades em todo o mundo.

Deceuninck nv, Sucursal en España
Av. de la Industria 1007 • Pol. Ind. Antonio del Rincón • 45222 Borox • Toledo 
Tel.: + 34 902 209 001 • Fax: + 34 902 209 002
info@deceuninck.es • www.deceuninck.es

As nossas atividades 
estão voltadas para 
os temas do futuro: 
eficiência energética, 
energias renováveis, 
aproveitamento das 
águas, mobilidade e 
future living

Construção
Automóvel

Indústria

CONSIGO NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
CAIXILHARIA EM PVC e RAU-FIPRO

Com as janelas de perfis REHAU tomará seguramente a de-
cisão certa, quer no design e conforto da sua habitação quer 
na poupança dos custos energéticos, graças a um efetivo e 
excelente isolamento térmico.

- Obtenha uma poupança de energia até 75%
- Minimize a repercussão do aumento dos preços energéticos
- Crie um ambiente saudável
- Aumente o conforto da sua casa

REHAU, Lda.   -   Av. D. João II, lote 1.17.01, Piso 2ºB   -   1990-084 Lisboa   -   Telf. 218 987 050    -   email: lisboa@rehau.com    -   www.rehau.pt

Sistema: Euro Design 70
Material: RAU-PVC 
Uf = 1,3 W/m2K

Sistema: GENEO
Material: RAU-FIPRO 
Uf  = de 1,1 a 0,84  W/m2K
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energias renováveis, aproveitamento das 
águas, mobilidade e future living.

Na área da construção, as ilimitadas so-
luções a partir de materiais polímeros ofe-
recem soluções para os problemas com-
plexos no setor da construção, como os 
sistemas de perfis em PVC para caixilharia, 
instalações de água e aquecimento, aque-
cimento/arrefecimento por superfícies ra-
diantes, energia solar térmica e geotermia, 
respondendo eficazmente aos atuais te-
mas de ecologia e economia. No setor da 
indústria, a nossa empresa tem uma po-
sição sólida como parceiro inovador e fi-
ável para o fornecimento de séries e siste-
mas. Desde o ramo de mobiliário, através 
dos eletrodomésticos, até à indústria ae-
ronáutica e espacial, oferecemos amplos 
programas de produtos, como sistemas de 
persianas para armários, orlas, sistemas 
de perfis de bancada e sistemas de deck.

Como parceiro criativo no desenvolvi-
mento, a REHAU apoia os esforços da área 
automóvel, disponibilizando  componentes 
exteriores completos, tais como para-cho-
ques, módulos inteligentes para a água do 
limpa-para-brisas e distribuição do ar da 
climatização, passando pelo isolamento 
com os sistemas de juntas termoplásticas, 
onde os produtos REHAU se encontram 
num em cada três veículos fabricados na 
Europa e praticamente em todos os carros 
de gama alta.

O máximo profissionalismo em mate-
riais e sua execução são para nós a con-
dição fundamental para o sucesso a nível 
mundial como marca líder Premium. Gra-
ças à combinação de elevada competên-
cia de desenvolvimento e uma estrutura 
de vendas e serviços forte e descentrali-
zada, a REHAU pertence às empresas no 
topo do mercado.   
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A       reputação e o prestígio do 
Grupo Caixiave têm sido cons
truídos ao longo de 21 anos de 

atividade, através do esforço e dedica
ção dos seus profissionais que asse
guram os mais elevados níveis de qua
lidade dos produtos e dos serviços.

O Grupo Caixiave está presente em 
Portugal, Espanha, França, Angola e 
Brasil.

Produção: inovação e tecnologia
As unidades de produção do Grupo Cai
xiave dispõem da mais avançada tec
nologia ao nível da produção de jane
las eficientes de PVC, com processos 
automatizados que permitem assegu
rar a conciliação de prazos de entrega 

O Grupo Caixiave tem vindo a fornecer  
e a instalar janelas eficientes de PVC 
para os mais diferentes tipos de obras

Com a mais avançada 
unidade de produção 
localizada em 
Ribeirão, Vila Nova de 
Famalicão, o Grupo 
Caixiave posiciona-
se atualmente na 
liderança do mercado 
ibérico na produção e 
instalação de janelas e 
portas eficientes  
de PVC

Carlos Sá, 
administrador 
da Caixiave

CAIXIAVE CONTINUA A CRESCER 
NO SETOR DAS JANELAS  
EFICIENTES DE PVC

Renovação com JANELAS EFICIENTES
 Produzidas em Portugal! WINGLASS SYSTEMS INVESTE 

NO PROFISSIONALISMO, 
MODERNIDADE E QUALIDADE
Vasta experiência profissional

A WinGlass Systems é voca
cionada e dedicada ao fabrico 
e instalação dos mais moder

nos sistemas em alumínio, PVC, estores 
exteriores e interiores, portas e guardas 
em vidro temperado, portas para duche, 
espelhos e redes mosquiteiras.

Profissionalismo, modernidade e 
qualidade são fatores fundamentais para 
o êxito da nossa empresa. 

“Cumprimos e honramos os nossos 
compromissos com qualidade e eficiên
cia”, explica a administração da WinGlass 
Systems.

“Colocamos ao dispor uma grande di
versidade de soluções por forma a apre
sentar o melhor produto possível para o 
projeto apresentado pelo cliente.

A nossa equipa conta com uma vasta 
experiência profissional e, sem deixar de 
melhorar cada vez mais a competência 
técnica e formação do nosso trabalho, 
privilegiamos também sobretudo os valo
res de honestidade e de integridade no 
relacionamento com os nossos clientes”.

Soluções de caixilharia 
A escolha de novas janelas em nossa 

casa é um processo que se pode tornar 
muito complicado, e por vezes até confuso. 
É por isso importante que sejamos claros 
sobre o que queremos, seja para escolher 
as janelas ou o vidro mais adequado. À 
medida que vamos recolhendo informação, 
é que nos damos conta de quantas peque
nas decisões é que envolvem a escolha de 
janelas novas. 

Modernos sistemas 
em alumínio, PVC, 
estores exteriores 
e interiores, portas 
e guardas em 
vidro temperado, 
portas para duche, 
espelhos e redes 
mosquiteiras

SISTEMAS
W. Efficient
W. Confort 
W. Protect
W. Sliding

W. Innovation
W. Security
W. Elegance
W. Parainsect

Saiba mais em: 
www.winglasssystems.com

reduzidos, e a enorme diversidade de 
soluções adaptadas a qualquer tipo de 
obra (nova ou renovação).

Janelas eficientes de PVC: mais 
conforto térmico e acústico, mais 
eficiência energética
O Grupo Caixiave tem vindo a fornecer 
e a instalar janelas eficientes de PVC 
para os mais diferentes tipos de obras, 
quer na construção de edifícios novos 
quer na renovação de prestigiados 
empreendimentos de habitação, ho
téis, hospitais e escolas. A instalação 
de janelas eficientes de PVC permitem 
melhorar o conforto térmico e acús
tico, sendo um produto indispensável 
para aumentar a eficiência energética 
dos edifícios.

Através do novo segmento de negó
cio para a área da renovação, a Caixia
ve Renovação tem vindo a desenvolver 
a sua atividade com um forte enfoque 
na substituição de janelas antigas por 
janelas eficientes de PVC em clientes 
particulares.
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As superficies de vidro indevida-
mente isoladas são as maiores 
responsáveis pelo desperdício de 

calor nas habitações e provocam elevados 
custos com os sistemas de aquecimento. 

Para obter um elevado nivel de eficiên-
cia energética na renovação de obras an-
tigas é aconselhável  a substituíção das 
janelas e fachadas em vidro por novos 
elementos com elevado isolamento tér-
mico FINSTRAL. 

Os vidros duplos e triplos devidamen-
te isolados com gás argon e com uma 

RENOVAR  
AS JANELAS  
É RENTÁVEL
Para obter um elevado nivel de eficiência energética 
na renovação de obras antigas é aconselhável

“capa” de proteção térmica, as excelen-
tes prestações aliadas aos aros em PVC 
com várias câmaras de isolamento tér-
mico são responsáveis pela poupança de 
cerca de 40 litros por ano em gasóleo de 
aquecimento por cada m² de superficie 
de área envidraçada.

A marca FINSTRAL
Os perfis pigmentados na totalidade com 
ausência de chumbo na sua composição, 
as superfícies gravadas, a durabilidade do 
produto e o baixo consumo de energia na 

produção fazem de FINSTRAL uma em-
presa inovadora, que, há 40 anos, alia as 
técnicas mais artesanais às tecnologias 
mais modernas e avançadas da produ-
ção industrial. A ampla gama de produtos, 
todos fabricados à medida e certificados 
segundo as normas europeias, consegue 
satisfazer as exigências de cada cliente.

FINSTRAL apresenta soluções espe-
cíficas e orientadas às diferentes carac-
terísticas de cada mercado desde PVC, 
passando pelo PVC-Alumínio, pela Ma-
deira-PVC, Madeira-Alumínio e o Alumí-
nio. Desde a pequena moradia até proje-
tos arquitetónicos mais ambiciosos, ou 
mesmo na renovação de obras antigas, 
FINSTRAL apresenta sempre a janela ide-
al para cada tipo de cliente ou obra.

Com 14 centros de produção, FINSTRAL 
dispõe de uma enorme capacidade de pro-
dução. A rede de distribuição presente em 
toda a Europa é garantia de um atendimento 
profissional, competente e personalizado.

Para saber mais 
informações ou 
o contacto do 
distribuidor mais 
próximo da sua 
residência por 
favor consultar
a página
www.finstral.pt
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ANFAJE 
Morada: Quinta da Fonte | Rua dos 
Malhões, Edifício D. Pedro I 
2770-071 Paço de Arcos 
Telefone: 214 457 070
E-mail: janelaseficientes@anfaje.pt
www.anfaje.pt 

ADENE
Morada: Rua Dr. António Loureiro 
Borges, 5 - 6.º Arquiparque - Mira-
flores - 1495-131 Algés  - Portugal
Telefone: 214 722 800
E-mail: sara.rivera@adene.pt
www.adene.pt

ALUALPHA
Morada: Est. do Concelho 
Terrugem
2705-572 S. João das Lampas - 
Portugal 
Telefone: 219 612 434 
E-mail: info@alualpha.pt
www.alualpha.pt

CAIXIAVE
Morada: Rua Sol Poente, 125 - SAM, 
Apd. 7066
4761-908 EC Ribeirão
V. N. Famalicão - Portugal
Telefone: 252 490 670
www.caixiave.pt/pt/

DECEUNINCK
Morada: Av. de la Industria 1007
Pol. Ind. Antonio del Rincón
45222 Borox (Toledo) 
Telefone: +34 902 209 001  
E-mail: info@deceuninck.es
www.deceuninck.es/

FINSTRAL
Morada: Ctra. Nacional 240-km 14,5
 - Spain 43144 Vallmoll 
Telefone: +351 918 942 008 
E-mail: finstralportugal@finstral.
com
www.finstral.com

GERCIMA
Morada: Rua da Covilhã, n.º 155,  
4775-206 Negreiros - Barcelos 
Telefone: 252 951 748
E-mail: gercima@gercima.com.pt
www.gercima.com.pt

SAINT GOBAIN
Morada: EN 10 - Apartado 1713
2691-652 Santa Iria de Azoia
Telefone: 219 534 626
www.saint-gobain-glass.com

SOMFY
www.somfy.pt

REHAU
Morada: Av. D. João II,  Lote 1.17.01  
2.º B
1990-084 Lisboa 
Telefone: 218 987 055
www.rehau.com/pt-pt/

WINGLASS
Morada: Praceta Vale de Ossos, 
n.º 4 – loja B Casal do Marco 
2840-014 Aldeia de Paio Pires
Telefone: 212 428 417
E-mail: geral@winglasssystems.com
www.winglasssystems.com

CONTACTOS



PUBLIREPORTAGEM

VIDROS ENERGETICAMENTE EFICIENTES 
SGG CLIMALIT PLUS

É de conhecimento geral que um dos aspectos mais importantes que
hoje relacionamos com a sustentabilidade de nossos centros urbanos e
com a redução de emissões de gases de efeito estufa é a reabilitação
do nosso parque de edificação com critérios de eficiência energética.

Se considerarmos que cerca de 40% do consumo de energia se deve
ao sector da construção e que este se supõe que seja aproximadamente
a quarta parte das emissões de gases com efeitos de estufa, estamos
diante de uma inequívoca e potencial fonte de poupança em ambos os
conceitos.

Por outro lado não podem esquecer que os envidraçados são, com
apreço, permeáveis à radiação solar e permitem ganhos energéticos que
em época estival pode ocasionar um aquecimento indesejado no interior
dos edifícios reduzindo o nível de conforto e aumentando o consumo
energético da climatização. Com SGG CLIMALIT PLUS poderá realizar
um controlo solar adequado que em equilíbrio com o isolamento térmico
reforçado (ITR) proporciona o balanço energético anual, permitindo
manter as condições de conforto optimizando os consumos energéticos.

O impacto que o vidro duplo tem sobre o comportamento energético do
edifico é mais elevado no sector terciário onde encontramos fachadas
amplamente envidraçadas e edifícios de elevada inercia térmica. É
nestes casos onde os envidraçados com controlo solar e elevada
selectividade SGG CLIMALIT PLUS permitem minimizar os custos sem
renunciar os benefícios da luz natural e de grandes envidraçados.

Os envidraçados existentes hoje em dia, SGG CLIMALIT PLUS, que
incorporam vidros com capas de ultima geração, melhoraram as
capacidades de isolamento e controlo solar permitindo reduzir as perdas
através destes, em muitos casos a níveis desconhecidos.

ISOLAMENTO TERMICO:
Os vidros de capa denominados de Isolamento térmico reforçado,
incorporam uma capa quase imperceptível baixo emissiva sobre a face
interna de um dos vidros que compõem o vidro duplo, proporcionando
níveis de isolamento muito superiores a de um vidro duplo convencional.

A incorporação de vidros de capas baixo emissivo em vidro duplo ITR
SGG CLIMALIT PLUS, como os vidros SGG PLANITHERM ou SGG
PLANISTAR ONE, reduzem as perdas energéticas de climatização pela
diferença de temperatura entre o interior e exterior através do vidro
em cerca de 50% de um vidro duplo básico, compreendendo valores de

U (coeficiente de transmissão térmica) entre 2,6 W/m²K e 1,4 W/m²K.
Isto significa uma redução superior a 75% em relação ao vidro
monolítico, básico, instalado durante muitos anos de maneira
generalizada.

CONTROLO SOLAR:
A instalação de vidros com controlo solar como SGG COOL-LITE
incorporados em SGG CLIMALIT PLUS permite controlar os ganhos
solares produzidos através de grandes superfícies envidraçadas que
encontramos na fachada de alguns edifícios. Os envidraçados SGG
CLIMALIT PLUS com controlo solar permitem reduzir estes ganhos sem
que com ele se tenha de renunciar à paisagem da janela, nem à luz
natural e nem recorrer a elementos de sombreamento externos que
requerem maior manutenção.

As capas de óxidos e compostos metálicos depositados sobre os vidros
no âmbito da nanotecnologia, interferem com as radiações solares
modificando as suas propriedades de transmissão e reflexão tanto
luminosa como energética, além da emissividade da sua superfície.
Assim obtém-se diferentes estéticas e uma ampla gama de produtos
com diferentes níveis de prestações das propriedades energéticas. 

Hoje em dia é possível encontrar SGG CLIMALIT PLUS, que oferece
elevadas prestações de isolamento térmico e factor solar sem renunciar
a grandes vãos envidraçados. Os envidraçados realizados hoje em dia
na reabilitação de qualquer edifício não deveriam ser superiores a
valores de transmitância de 1,5-1,4 W/m²K, considerando os produtos
a instalar em função do factor solar desejado para alcançar uma
protecção adequada na estação do Verão.

Uma reabilitação energética deverá considerar o tratamento dos vãos
envidraçados como elemento fundamental da envolvente e através
do qual se coloca em jogo os balanços energéticos de ganhos e perdas
nas diferentes épocas do ano mediante a instalação de envidraçados
SGG CLIMALIT PLUS de isolamento térmico reforçado com o
necessário controlo solar segundo  as zonas e orientação. 

Visite o nosso site www.climalit.pt!

Faça o download da nossa app 
GLASS COMPASS.

Faça a sua simulação em 
www.sggclimalitdata.com

Obra “Edifico ZON” agora “NOS”:
Atelier CPU Urbanistas e Arquitectos

Solução: SGG CLIMALIT PLUS (6mm SGG COOL-LITE XTREME 60/28 II + câmara de
12mm+SGG STADIP PROTECT 44.2)

Obra MAIS CAMPO GRANDE:
Atelier Oficina da cidade
Arquitecto: Meira de Carvalho

Solução: SGG CLIMALIT PLUS (8mm SGG SECURIT COOL-LITE ST 150 + câmara
de 12mm+ 10mm SGG SECURIT PLANITHERM ULTRA N)
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