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janelas eficientes

Substituindo as suas janelas antigas por JANELAS 
EFICIENTES pode poupar energia, poupar dinheiro 
na sua fatura energética e ganhar mais conforto.

EntrEvista
a João FErrEira GomEs,
prESIdENTE dA ANFAJE
–  ASSoCIAção NACIoNAL
doS FAbrICANTES
dE JANELAS EFICIENTES

diversos 
Benefícios 
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fatores a ter em conta
para aDquirir uma janela eficiente
Apar de uma cada vez maior exi-

gência de conforto, a promoção 
da sustentabilidade económica e 

eficiência energética tem merecido especial 
atenção por parte de todos os países europeus, 
nomeadamente Portugal.
Neste contexto, é fundamental a exigência na 
instalação de janelas eficientes, uma vez que 
estas, pelas suas características técnicas, con-
tribuem para a redução das perdas energéticas 
e diminuição do consumo de energia.
As janelas são os pontos mais sensíveis de 
uma casa no que respeita a perdas de energia. 
São igualmente um dos elementos mais 
estruturantes do conforto e segurança nas 
habitações. É essencial comunicar ao proprie-
tário não só o potencial de melhoria das suas 
janelas, mas também ajudá-lo a selecionar 
os produtos que respondem às suas necessi-
dades e apresentam o melhor desempenho 
energético, dotando o consumidor de mais 
informação para além dos conceitos genéri-
cos que hoje traduzem a perceção de janelas 
eficientes: “vidro duplo” e “corte térmico”. 
Uma janela eficiente pode ser qualquer janela 
que tenha uma condutância térmica inferior 
a Uw <2,4 W/m2.k (janela de alumínio com 
rutura de ponte térmica; janela de madeira 
ou janela de PVC).
Se pensarmos que Portugal é um país com 
grande exposição à radiação solar e com gran-
des diferenças térmicas, dependendo da zona 
do país onde esteja, existem alguns fatores 
a ter em conta quando adquire uma janela 
eficiente, a começar desde logo pela garantia 
do produto. Para melhorar o isolamento 
térmico e diminuir a excessiva penetração 
de radiação solar pelo vidro deve optar-se 
por vidros baixos-emissivos. No entanto, é 
necessário atender à orientação das fachadas. 
Para melhorar o isolamento acústico pode 

optar-se por vidros acústicos, normalmente 
laminados. Solicite ao fabricante/instalador de 
janelas a melhor recomendação após análise 
da obra e/ou projeto.

Qual o contributo das Janelas Eficientes para 
a segurança anti-intrusão da sua casa?
O contributo das janelas para a segurança 
anti-intrusão da sua casa é bastante eleva-
do. Isto, porque as Janelas Eficientes estão 
dotadas de ferragens de alta segurança, 
através da aplicação de pontos de fecho e 
de muletas que impedem a sua abertura 
pela parte exterior. As Janelas Eficientes 
podem ainda ser dotadas de vidros du-
plos laminados de segurança para refor-
ço da capacidade anti-intrusão da janela. 
Ao instalar Janelas Eficientes pode ain-
da complementar a sua interligação com 
sistemas de domótica ligados a alarmes, 
os quais detetarão a abertura de qualquer 
janela da sua casa.

Quais os fatores fundamentais para ga-
rantir mais isolamento acústico numa  
janela?
•  Tipo de vidro duplo isolante utilizado (es-

pessura de cada pano de vidro e caraterísticas 
dos respetivos panos);

•  Tipo de preenchimento utilizado entre os 
dois panos de vidro isolantes (ar ou gás iner-
te, como o árgon);

•  Modo de colocação e fixação do vidro duplo 
isolante ao respetivo caixilho;

•  Grau de permeabilidade ao ar entre o aro e 
a folha (através dos vedantes de estanqui-
dade);

•  Modo de instalação da janela e a alvenaria 
que lhe serve de suporte;

•  Tipo de material dos perfis do caixilho (alu-
mínio, madeira ou PVC).

a substituição das JanElas antiGas 
por JanElas EFiCiEntEs pErmitE aliar a 

obtEnção dE mais ConForto térmiCo E 
aCústiCo, ao mEsmo tEmpo quE pErmitE 

mais sEGurança anti-intrusão

OSEEP Janelas  surge 
como uma iniciativa da 
ADENE em parceria com 

a ANFAJE (Associação Nacional de 
Fabricantes de Janelas Eficientes) 
e em colaboração com o ITeCons 
(Instituto de Investigação e Desen-
volvimento Tecnológico em Ciência 
da Construção) e o Centi (Centro de 
Nanotecnologia e Materiais Técnicos, 
Funcionais e Inteligentes).

A crescente utilização de janelas 
com classes mais eficientes de desem-
penho, quer por opção dos consumi-
dores, quer por sugestão dos próprios 
fabricantes ou instaladores, irá po-
tenciar a redução da fatura energéti-
ca das famílias e consequentemente 
importantes economias de energia 
para o país. Adicionalmente, as ja-
nelas mais eficientes proporcionam 
também reduções significativas dos 
níveis de ruído exterior sentido no 
interior das habitações, pelo que os 
níveis de conforto global no imóvel 
aumentam consideravelmente. 

A etiqueta energética das ja-
nelas permite aos consumidores 

comparar entre soluções no mercado 
mediante simples verificação da classe 
de desempenho energético, que vai 
de “G” (menos eficiente) a “A” (mais 
eficiente). A classe resulta da avaliação 
do desempenho da janela no mês mais 
frio e no mês mais quente do ano, 
traduzindo a melhor ou pior capaci-
dade de reduzir as perdas térmicas no 
inverno ou minimizar o sobreaqueci-
mento no verão. Tudo para o mesmo 
referencial normativo, o que permite 
uma comparação entre janelas, para 
as mesmas condições. 

A etiqueta inclui também outra 
informação técnica mais detalhada, 
como os parâmetros de cálculo que 
serviram para determinação do de-
sempenho energético, para além de 
dados complementares relaciona-
dos com as caraterísticas do vidro e a 
capacidade de atenuação acústica da 
janela. Para além da etiqueta em gran-
de formato fornecida com a janela, 
esta incluirá também uma pequena 
etiqueta, incorporada no produto de 
forma permanente e que garantirá a 
rastreabilidade de cada janela. 

sistema 
De etiquetagem 
energética 
De proDutos 
– janelas

A etiqueta energética das janelas permite
aos consumidores comparar entre soluções
no mercado mediante simples verificação
da classe de desempenho energético
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A ANFAJE – Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes – é uma associação criada em janeiro de 2010 que congrega e representa a nível nacional os 
fabricantes de janelas e fachadas leves eficientes. 
A constituição da Associação teve como base a necessidade de agregar o setor dos fabricantes de janelas eficientes para melhor responder às exigências do mercado, 
através da partilha de conhecimento e do fortalecimento da visão estratégica do setor. 
A ANFAJE representa todo o setor das janelas e fachadas leves em portugal, desde fabricantes de janelas eficientes energeticamente até empresas de produtos 
complementares (perfis de caixilharia, soluções de ferragens e acessórios, soluções de vidros, silicones e mástiques, soluções de sombreamento, etc.), contando 
atualmente com 53 empresas associadas. 
Tendo em conta que as janelas são fatores determinantes para a melhoria do conforto térmico e acústico e melhoria da eficiência energética dos edifícios, é fundamental 
promover uma maior aplicação das janelas eficientes quer em obras novas quer em obras de reconstrução.

missão 
Assegurar a representação, o estudo e a defesa dos associados e a divulgação 
das Janelas Eficientes junto dos vários intervenientes do setor da construção, 
nomeadamente, promotores imobiliários, donos de obra, projetistas, 
empresas de construção, empresas de fiscalização e junto dos organismos 
públicos, universidades e demais institutos superiores de investigação.

VISão 
Ser um agente determinante da inovação empresarial do setor das janelas 
em portugal, desafiando os associados, as entidades públicas e não públicas 
e com elas articulando a sua intervenção. 

obJEtivos 
1.  dESENVoLVIMENTo do MErCAdo dAS JANELAS EFICIENTES 

- promover a aplicação de janelas eficientes (obras novas e em renovações). 

-  Aumentar a percentagem de quota de mercado das janelas eficientes em 
portugal. 

-  potenciar a inovação e o desenvolvimento tecnológico necessários para 
uma correta valorização do desempenho técnico das janelas eficientes. 

2. proMoção dA QUALIdAdE E INoVAção TECNoLÓGICA No SETor 
-  Contribuição no desenvolvimento, aplicação e divulgação em portugal das 
normas da Qualidade. 

-  Apoiar a obtenção de certificações e garantias da Qualidade pelos 
organismos oficiais. 

3. proMoção E dIVULGAção dAS VANTAGENS dAS JANELAS EFICIENTES 
-  Aumento do isolamento térmico e consequente poupança energética. 
Contribuição para a eficiência energética dos edifícios. 

- Aumento do conforto térmico e acústico. 
-  Contribuição para um meio ambiente sustentável. Subscrição do 
Compromisso Voluntário de reciclagem.

soBre  a  anfaje

ficha técnica
Publicação da Unidade de Soluções comerciais Multimédia da controlinveste Media • coordenação e Edição LaRa LOUREiRO • textos héLDER PEREiRa • fotos D.R. • Publicidade PaULO PEREiRa Da SiLVa (diretor comercial de imprensa), JOÃO OLiVEiRa 
(diretor de vendas), JOSé OSóRiO, JOSé PachEcO E JOSé MigUEL (gestores de conta) • Design e coordenação de arte SOfia SOUSa • Paginação cRiatiVOS PORtO 



4 janelas eficientes

contriButo Das janelas 
para o aumento
Da eficiência energética 
Dos eDifícios é Decisivo

EntrEvista a João FErrEira GomEs
prESIdENTE dA ANFAJE – ASSoCIAção NACIoNAL doS FAbrICANTES dE JANELAS EFICIENTES

Qual a situação atual das empresas fabricantes 
de janelas eficientes? 
A crise económica tem estado a afetar todo o 
setor da construção. Teem-se assistido a um 
forte abrandamento na construção de novos 
edifícios e à ausência de políticas e medidas de 
incentivo de ações de reabilitação urbana. Neste 
quadro, as empresas nacionais, na sua maioria 
MPME, têm que enfrentar novos desafios, 
adaptando-se à diminuição do mercado nacio-
nal: aumentar o enfoque na área comercial e de 
marketing juntos dos clientes particulares; dis-
ponibilizar novos produtos e serviços de maior 
valor acrescentado; reforçar as competências 
técnicas ao nível dos colaboradores e incremen-
tar a atividade exportadora para mercados, nos 
quais possam ter vantagens competitivas. Neste 
sentido, a ANFAJE tem vindo a desenvolver 
diversos contactos com organismos públicos e 
não-públicos, transmitindo as suas crescentes 
preocupações face à situação que se está a viver 
no setor. Tem, aliás, juntado esforços com ou-
tras associações da fileira da construção e da 
eficiência energética para exigir o incentivo à 
Reabilitação Urbana, como uma estratégia de 
crescimento da economia portuguesa. 

Este é um mercado que tem ainda muito 
para crescer tanto a nível qualitativo como 
comercial? 
O sector da Caixilharia tem perante si inúmeros 
desafios e oportunidades. Em Portugal, existem 
mais de 3 milhões de fogos dotados de caixi-
lharias ineficientes com vidro simples. Neste 
sentido, o setor tem ainda muito para crescer. 
Mas é necessário um enfoque muito grande na 
necessidade de reabilitação dos edifícios portu-
gueses, permitindo que a população melhore 
o conforto térmico e acústico da sua casa, ao 
mesmo tempo que diminui a sua fatura ener-
gética. O contributo das janelas para o aumento 
da eficiência energética dos edifícios é decisivo, 
sendo essa uma das razões pelas quais a ANFA-
JE e a ADENE – Agência para a Energia, com o 
suporte técnico do ITECONS Coimbra, desen-
volveram a Etiqueta Energética de Janelas. Com 
a Etiqueta Energética de Janelas será possível 
aos clientes optarem entre diferentes produtos, 
escolhendo não apenas pela questão do preço, 
mas aliando este às características técnicas das 
janelas e ao seu desempenho energético. 

Qual a vantagem para os consumidores em 
optar por janelas eficientes? 
A substituição de janelas antigas por janelas efi-
cientes (caixilhos de alumínio com corte térmi-
co, madeira ou PVC com vidro duplo isolante) 
contribui decisivamente para uma melhoria do 
desempenho térmico e acústico dos edifícios. 

O aumento do isolamento térmico tem como 
consequência imediata o aumento da eficiência 
energética do edifício uma vez que reduz as 
perdas energéticas pela sua envolvente, e con-
sequentemente, reduz as necessidades de con-
sumo energético (em energia de aquecimento, 
no inverno, e em energia de arrefecimento, no 
verão). Assim, gera-se uma redução económica 
da fatura energética para as famílias que pode ir 
até aos 40%. Além disso, a instalação de janelas 
eficientes permite ainda obter maior segurança 
anti-intrusão devido aos sistemas de ferragem 
normalmente utilizados.

Como presidente da ANFAJE quais os seus 
principais objetivos e projetos de futuro? 
A ANFAJE está extremamente empenhada em 
que as janelas sejam cada vez mais valorizadas 
pelos clientes particulares, contribuindo para o 
aumento da eficiência energética do edificado 
português. 
Além disso, é com grande preocupação que a 
ANFAJE constata a degradação da maioria do 
edificado existente e a necessidade urgente de 
dinamização da Reabilitação Urbana. 
Neste sentido, as medidas que a ANFAJE julga 

necessárias e urgentes para a dinamização da 
atividade económica do setor das janelas efi-
cientes são, em primeiro lugar, o lançamento 
urgente de políticas ativas de reabilitação urba-
na com enfoque na melhoria da eficiência ener-
gética. Em segundo lugar, a ANFAJE aguarda 
pela decisão de novos avisos e/ou apoios no 

âmbito do Plano Nacional de Ação para a Efi-
ciência Energética (PNAEE), o qual inscreve 
a execução da Medida Janela Eficiente, com 
uma ampla campanha de divulgação junto da 
população em geral. Em terceiro e último lugar, 
a ANFAJE congratula-se com a transposição 
da diretiva europeia relativa ao desempenho 
energético dos edifícios. No entanto, agora 
transposta a diretiva é necessário dinamizar 
políticas de ação que visem mais eficiência 
energética para os edifícios portugueses.
Deste modo, a ANFAJE não entende a me-
dida do Governo, aprovada em Conselho de 
Ministros no dia 20 de fevereiro, que aprovou 
um “regime excecional e transitório para a 
reabilitação de edifícios (ou frações)”, o qual 
permite dispensar por um período de 7 anos a 
regulamentação técnica existente e as exigên-
cias de eficiência energética. No entender da 
ANFAJE, esta medida será um golpe na neces-
sidade de aumentar a qualidade da reabilita-
ção energética dos edifícios portugueses, não 
sendo os regulamentos técnicos e as exigências 
térmicas e acústica, um entrave à necessária e 
urgente dinamização de políticas ativas na área 
da reabilitação urbana.

Com a instalação 
dE JanElas 
EFiCiEntEs
podE-sE poupar
até 40% no 
Consumo 
EnErGétiCo
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uma referência no mercaDo 
nacional e internacional
Lingote-Alumínios, SA foi criada em 1994, com sede na Zona Industrial do Socorro, 
em Fafe, com uma área coberta de 14 000 m2

ALingote-Alumínos tem como ativi-
dade a extrusão de alumínio, com a 
possibilidade do seu tratamento de 

superfície. Complementa a comercialização 
de perfis de alumínios dos nossos próprios 
sistemas com a comercialização de acessórios 
de caixilharia.

A área da extrusão, com duas linhas de 
produção, possui um parque de máquinas 
que engloba duas prensas, com capacidade 
máxima e otimizada de 1200 toneladas / mês 
de perfis de alumínio. Esta área inclui também 
uma linha de montagem de perfis com rutura 
de ponte térmica.

A área do tratamento, na empresa asso-
ciada Fital – Custódio Mendes & Mendes, 
S.A., engloba os equipamentos das linhas de 
lacagem horizontal, anodização, acabamento 
efeito madeira e polimento. No seu conjunto 
emprega 162 trabalhadores.

Na permanente busca em melhorar a sua 
competitividade e qualidade, em 2005 ob-
teve a certificação do Sistema da qualidade, 
segundo o referencial Normativo NP EN ISO 
9001:2000, no âmbito da extrusão e da co-
mercialização de perfis de alumínio. Em 2009 
avançou-se com o processo da certificação do 
Sistema da Qualidade NP EN ISO 9001:2008, 
abrangendo os processos de tratamento de 
superfície do alumínio.

A atual focalização em oportunidades de 

negócio orientadas para a inovação e qualidade 
dos seus produtos, com recurso a parcerias 
envolvendo entidades universitárias e labora-
tórios reconhecidos e acreditados no âmbito de 
I&D, respetivamente, tem potenciado significa-
tivamente a internacionalização da empresa. O 
mercado externo já representa 42% do destino 
da sua produção.

“Continuamos a ambicionar a obtenção 

de elevados desempenhos de mercado na 
conceção de soluções inovadoras, robustas e 
tecnologicamente avançadas para a arquite-
tura e a indústria em geral, correspondendo às 
necessidades dos seus clientes, e conseguir que 
a marca Lingote se assuma como referência no 
mercado nacional e internacional.

Os diversos parceiros que connosco traba-
lham, quer no âmbito do mercado nacional, 
quer a nível internacional, são o suporte e ga-
rantia que o nosso produto final, boa parte 
projetos propostos pelos nossos clientes, valida 
níveis de qualidade e aceitação muito satisfató-
rios e que acrescentam valor a cada um deles.

Temos a preocupação de desenvolver sis-
temas modernos, capazes de responder às 

necessidades do mercado, que se enquadram 
na vertente estética, e que garantam resulta-
dos em termos de eficiência ao nível térmico e 
acústico. Nesta fase, todos os nossos sistemas 
estão testados e certificados de acordo com as 
normas exigidas para a marcação CE”, explica 
a administração da Lingote-Alumínios.

Saiba mais em: www.lingote.com

na pErmanEntE busCa Em mElhorar 
a sua CompEtitividadE E qualidadE, 

Em 2005 obtEvE a CErtiFiCação do 
sistEma da qualidadE, sEGundo o 
rEFErEnCial normativo np En iso 

9001:2000 no âmbito da Extrusão E da 
ComErCialização dE pErFis dE alumínio 

A atual focalização em oportunidades 
de negócio orientadas para 
a inovação e qualidade dos 
seus produtos, com recurso a 
parcerias envolvendo entidades 
universitárias e laboratórios 
reconhecidos e acreditados no 
âmbito de I&d, respetivamente, tem 
potenciado significativamente a 
internacionalização da empresa.

tomE 
nota
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Guardian Sun,
Vidro Inteligente.
Máxima entrada de luz.

Controlo do frio e do calor.

UMA NOVA GERAÇÃO DE VIDROS
PARA O SEU LAR

• Controlo solar inteligente

• Isolamento térmico reforçado

• Máxima transparência e luminosidade

• Isolamento acústico*

• Segurança*

• Filtra os Raios Ultravioleta*

* Em combinação com a nossa gama Guardian Lamiglass

www.guardiansun.pt • guardiansun@guardian.com
Telefone: +351 252 641 915

AANFAJE, em conjunto com o LNEC – 
Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil, organizou o seminário técnico 

«Marcação CE de portas e janelas no contexto 
do Regulamento dos Produtos de Construção», 
no passado dia 19 de fevereiro, no auditório do 
LNEC, em Lisboa, com a presença de 63 empresas 
do Setor da Caixilharia e 89 participantes.

A 1 de julho de 2013 entrou em vigor a mar-
cação CE de acordo com o Regulamento (UE) 

n.º 305/2011, mais conhecido como «Regula-
mento dos Produtos de Construção» (RPC), 
introduzindo alterações no processo em vigor. 
A execução do RPC, em Portugal, foi assegurada 
pela publicação do Decreto-Lei n.º130/2013.

O seminário técnico teve como objetivo trans-
mitir as principais alterações nos procedimentos 
a adotar pelos fabricantes de janelas e fachadas 
leves para realizarem a marcação CE de acordo 
com as exigências legais.

14h00 receção

14h15  Implementação do rpC em portugal 
dGAE – direção Geral das Atividades Económicas - Eng.º Melo Arruda

14h45  Ensaios ou cálculos de tipo e controlo de produção em fábrica  
- Eng.º Armando pinto, LNEC

15h30 Coffee-break

16h00   procedimentos para a declaração de desempenho e marcação CE  
- Eng.ª odete Fernandes, LNEC

16h30  Fiscalização do mercado - ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar 
e Económica - Eng.ª Marina dias

17h00  desafios para o setor das janelas e fachadas leves  
- Arq.º João Ferreira Gomes, ANFAJE

17h30 debate

18h00 Encerramento

Programa

marcação ce De portas e janelas no contexto
Do regulamento Dos proDutos De construção

seminÁrio
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jarDins De inverno em pvc
finstral, mais espaço na haBitação
Os jardins de inverno 

FINSTRAL adap-
tam-se facilmente 

e em plena harmonia com a 
forma e o estilo da cada casa e 
proporcionam novas super-
fícies habitáveis para usufruir 
durante todo o ano,  com aces-
so direto para o exterior. Equi-
pados com modernos sistemas 
de arejamento, escurecimento 

e abertura, os jardins de inver-
no Finstral proporcionam um 
ambiente natural e agradável, 
além de aumentarem o valor 
da própria casa.

CoNForto
Os jardins de inverno atuam 
como um “protetor” climático 
e acústico contra influências 
da intempérie e de ruídos in-

suportáveis. Além de contri-
buírem eficazmente para a 
poupança nos gastos com os 
sistemas de aquecimento ou ar 
condicionado. O calor absorvi-
do e acumulado durante o dia é 
libertado durante a noite para 
toda a habitação. 
Os ruídos desagradáveis ficam 
fora da habitação. A combi-
nação de vidros duplos com 

vidros de proteção acústica 
melhora sensivelmente o iso-
lamento e o conforto. 

EstétiCA
As cores e as superfícies es-
peciais de FINSTRAL, assim 
como o revestimento exterior 
em alumínio facilitam as posi-
bilidades decorativas quanto às 
cores dos aros. Podemos com-
binar as superfícies e as cores de 
forma separada, para o interior 
e para o exterior, adaptando-as 
à fachada exterior e em parti-
cular ao estilo de cada casa. 

EstAbilidAdE
E durAbilidAdE 
FINSTRAL cria espaços habi-
táveis com garantia de máxima 
qualidade dos materiais aplica-
dos, durabilidade e segurança 
funcional. 
Os perfis estreitos, reforçados 
em aço, transmitem maior es-
tabilidade à construção e ga-
rantem uma instalação segura 
e robusta. Segurança e reduzi-
da manutenção.

•  Excelente isolamento térmico: Uw dos elementos 
combinados com 1,4 W/m²K

•  Perfis estreitos e reforçados em aço galvanizado 
para garantir maior estabilidade 

•  Utilização multifuncional ao longo do tempo, 
com reduzida manutenção

• Tetos em vidro
•  Revestimento pelo exterior em alumínio para 

aumentar as opções de decoração, em cor 
e em superfície

•  Vidros de proteção térmica
•  Pack Protect, mais uma opção para aumentar 

a segurança
•   Entregue totalmente acabado para instalação 

em obra

tomE 
nota

o jardim de inverno Finstral proporciona



8 janelas eficientes

• máxima poupança energética
• isolamento térmico
• isolamento acústico
• materiais recicláveis

• estanqueidade ao ar e à água
• resistência ao vento
• sem quase manutenção
• todas as cores com Kolorten

SISTEMAS KÖMMERLING - informe-se/contacte através do 902 22 14 22 - www.kommerling.pt

O que lhe oferece os sistemas de janelas KOMMERLING?

EF I C I ÊNC IA , DESENHO , POUPANÇA , CONFORTO

Edifícios mais eficientes

Ao instalar janelas com sistemas KOMMERLING consegue-se poupar até 40% do consumo energético.
Consiga obter casas sem ruído com uma temperatura estável durante todo o ano e com um gasto mínimo
de energia.
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