ANFAJE – Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

A NOSSA BREVE HISTÓRIA
Constituição
Constituída em Janeiro de 2010, a ANFAJE representa a nível nacional os fabricantes de Janelas Eficientes.

Missão
A ANFAJE pretende representar e defender os seus associados bem como fomentar o desenvolvimento sustentável e a
inovação do sector das janelas em Portugal.
Ao potenciar estratégias comuns de acção, a associação empresarial visa a divulgação e a valorização das Janelas
Eficientes junto dos variados intervenientes do sector da construção e dos organismos públicos.
Motivada a disponibilizar iniciativas de suporte ao desenvolvimento e à inovação de todo o sector, a ANFAJE colabora
com diversas entidades nacionais e internacionais. Em particular, pretende promover protocolos de cooperação com as
universidades e demais institutos superiores de investigação, visando a troca de ideias, conhecimentos e estudos
vantajosos para a Qualidade, para o sector das janelas e para a eficiência energética dos edifícios.

Visão
Ser um agente representante e determinante da inovação empresarial do sector das janelas em Portugal, desafiando os
associados, as entidades públicas e não-públicas e com elas articulando a sua intervenção.

A NOSSA BREVE HISTÓRIA
Valores
• Excelência no cumprimento e na procura de superar os objectivos através de acções de rigor e de qualidade superior.
• Cooperação e incentivo na procura da participação activa dos seus associados e parceiros estratégicos em benefício do
sector da produção e instalação de JANELAS EFICIENTES.
• Motivação na melhoria contínua da associação através de um espírito inovador.

Objectivos
• Desenvolvimento do mercado das Janelas Eficientes.
• Promoção da qualidade e inovação tecnológica no sector.
• Promoção e divulgação das vantagens das Janelas Eficientes.

O NOSSO COMPROMISSO
1. DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DAS JANELAS EFICIENTES
• Promover a aplicação de janelas eficientes (em obras novas e em renovações).
• Aumentar a percentagem de quota de mercado das Janelas Eficientes em Portugal.
• Potenciar a inovação e desenvolvimento tecnológico necessário para uma correcta valorização do desempenho técnico
das Janelas Eficientes.

2. PROMOÇÃO DA QUALIDADE E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO SECTOR
• 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, contribuindo para a eficiência energética dos
edifícios.
• Aumento do conforto térmico e acústico.
• Contribuição para um meio ambiente sustentável e subscrição do Compromisso Voluntário de Reciclagem.

O NOSSO COMPROMISSO
Vocacionada para o mercado
Estabelecendo uma relação de parceria com os seus associados, a ANFAJE compromete-se a trabalhar com vista ao
desenvolvimento estratégico e competitivo do sector das Janelas Eficientes e ao aumento da sua quota de mercado e
promoção.

Pró-activa
A ANFAJE compromete-se a ser pró-activa e pragmática no desenvolvimento das suas acções e na resolução dos
problemas do sector das Janelas Eficientes e dos seus associados.

Independente
Não obstante as relações de cooperação e os protocolos existentes com diversas entidades, a ANFAJE compromete-se a
ser independente.

A NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
ASSEMBLEIA-GERAL
Presidente | CRUZFER - Braz Mendes
Vice-presidente | EUROCAIXILHO – Vasco Ferreira
Secretário | REHAU – Miguel Calado
DIRECÇÃO
Presidente | CAIXIAVE - João Ferreira Gomes
Vice-presidente | SAPA PORTUGAL – Artur Mexia
Tesoureiro | CAIXIPLÁS – Paulo Taborda
Secretário 1 | A CATEDRAL - Sérgio Silva
Secretário 2 | MONTEIROS – Frederico Monteiro
CONSELHO FISCAL
Presidente | CIDADE PVC - João Patinha
Secretário | SILVESTRE & SOUSA - João Silvestre
Relator | CAIXILOUR - José Carlos Fonseca

A ANFAJE conta ainda com seis GRUPOS DE TRABALHO técnico ( GT-Alumínio; GT-PVC; GT-Madeira; GT-Vidro; GTFerragens e Acessórios; GT-Tecnologia de Fachadas).

OS NOSSOS ASSOCIADOS EM 2018
FABRICANTES DE JANELAS EFICIENTES
A CATEDRAL
BENEPVC
CAIXIAVE
CAIXILOUR
CAIXIPLÁS
CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CARPILUX
CARPINCASAIS
CARPINTARIA CASANOVA
CARVALHO & MOTA
CIDADE PVC
DÁRIO HONÓRIO
DOUROSYSTEM
EUROCAIXILHO
FALRUI
IDEIAS PRECIOSAS ALUMÍNIOS
J&J TEIXEIRA
MONTEIROS
MY WINDOW
NOVO PROJECTO
SERRALHARIA SANTOS PEREIRA
SILVESTRE & SOUSA
SYTALMAD
TAGUS PVC

FORNECEDORES DE SISTEMAS DE PERFIS DE ALUMÍNIO
ALUNIK WSA
LINGOTE ALUMÍNIOS
LOUSALU
NAVARRA
NORTALU
REYNAERS
SAPA BUILDING SYSTEM IBERIA
SCHÜCO PORTUGAL
SIALNOR
SCA
STRUGAL
TAFE

FORNECEDORES DE SISTEMAS DE PERFIS DE PVC
ALUPLAST
DECEUNINCK
KöMMERLING
REHAU
SAGIPER
SALAMANDER
VEKA

FORNECEDORES DE SISTEMAS DE PERFIS DE AÇO
JANSEN

FABRICANTES DE FACHADAS
FACAL

OS NOSSOS ASSOCIADOS EM 2018
FORNECEDORES DE SOLUÇÕES DE PAINEIS DE PORTA
PANEDGE
PORTALUXE

FORNECEDORES DE AUTOMATISMOS E MOTORIZAÇÃO DE
ESTORES

FORNECEDORES DE SISTEMAS DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS
CRUZFER
ROTOFER
FERRAGENS DO MARQUÊS

FORNECEDORES DE SOLUÇÕES DE VIDRO

FORNECEDORES DE SELANTES E MASTIQUES

COVIPOR
CRISTALMAX
GUARDIAN GLASS
SAINT-GOBAIN PORTUGAL
VIDRARIA FOCO
VIDROLUZ

PERVEDANT
SIKA PORTUGAL
SOUDAL PORTUGAL
WÜRTH PORTUGAL

IMPERSOL

SOMFY PORTUGAL
NICE PORTUGAL

FORNECEDORES DE SOLUÇÕES DE ISOLAMENTO PARA
PERFIS
TECHNOFORM BAUTEC IBÉRICA
ENSINGER

FORNECEDORES DE PELÍCULAS PARA VIDRO

FORNECEDORES DE SISTEMAS DE CURVATURA
CURVAR

AS NOSSAS ACÇÕES
A estratégia da ANFAJE, para o triénio 2016-2019, teve como principal objectivo estabelecer as bases para o início e
desenvolvimento da actividade da associação, com ambição, visibilidade e visão de futuro. Agora, ao fim de seis anos da
sua constituição e no âmbito da sua actividade, a ANFAJE tem vindo a desenvolver um conjunto de projectos de
inquestionável mais-valia para a Qualidade, para o desenvolvimento tecnológico, para a competitividade e para a
formação do sector:
Reforçar a dinâmica de crescimento da ANFAJE;
Dinamizar a actividade dos Grupos de Trabalho de modo a desenvolverem o suporte necessário à definição de documentos, propostas e
pareceres técnicos;
Utilizar o site e a newsletter institucional para impulsionar e reforçar a capacidade de comunicação com os associados, com todos os
parceiros e com o mercado em geral.
Criar e a reforçar parcerias, através de protocolos institucionais de colaboração com entidades públicas e privadas que tragam mais-valias ao
sector e à actividade dos associados;
Desenvolver a participação activa da ANFAJE nas associações congéneres e federações relevantes para o desenvolvimento da actividade dos
associados, nomeadamente na CPCI, na EUROWINDOOR e no FORUM IBEROAMERICANO;
Promover e defender os interesses da ANFAJE junto do poder legislativo e executivo nacional e europeu, na defesa do sector das janelas e
fachadas leves em Portugal;
Desenvolver e a participar em acções de divulgação das vantagens da aplicação de Janelas Eficientes, aproveitando sinergias com os
organismos e entidades com as quais a ANFAJE tem vindo a definir como parceiros;
Colaborar na elaboração de normas portuguesas e/ou na adaptação de normas europeias e internacionais que sejam aplicáveis ao sector das
janelas e fachadas leves, através da presença em todas as comissões técnicas e comités consultivos técnicos, nos quais a ANFAJE esteja e tenha a
possibilidade de participar;
Promover, apoiar, colaborar e divulgar eventos que promovam a actividade desenvolvida pelos associados da ANFAJE, no sentido de
impulsionar a credibilidade e visibilidade da associação quer a nível nacional quer a nível internacional;
Promover protocolos com universidades e outros estabelecimentos de ensino, no sentido de ampliar a divulgação e vantagens da aplicação
de Janelas Eficientes, bem como o apoio à produção e à divulgação de estudos técnicos sobre inovação de produtos e serviços;
Promover, colaborar e divulgar projectos de Investigação e Desenvolvimento (I&D) ou outros estudos que contribuam para o melhor
conhecimento e desenvolvimento do sector;
Dinamizar a ANFAJE como plataforma que potencie o reforço da Qualidade, da produtividade e da competitividade do sector,
nomeadamente através da realização de seminários, debates, encontros, workshops, acções de formação profissional;
Dinamizar a criação de projectos colectivos de reforço da internacionalização das empresas portuguesas.

A NOSSA VANTAGEM
A ANFAJE é uma associação cujo principais objectivos são a representação dos seus associados, a defesa dos seus legítimos interesses e da sua
qualificação profissional bem como a promoção do desenvolvimento sustentado do sector das janelas e fachadas ligeiras e das vantagens das
Janelas Eficientes.
A conduta de acção da ANFAJE, perante os seus associados, pauta-se pela criação de um clima de franca solidariedade entre eles, entre estes e a
sua associação e reciprocamente.
Na prossecução dos objectivos acima anunciados, a ANFAJE tem em vista a realização continuada duma meta: CRESCER. Só crescendo, a
ANFAJE consegue reforçar a sua voz enquanto representante do sector junto de outras forças públicas e não-públicas e melhor defender os seus
associados.
Hoje já somos muitos, CONSIGO SEREMOS MAIS, amanhã estaremos mais além!
Ao tornar-se associado da ANFAJE terá acesso a INÚMERAS VANTAGENS:
- Fazer parte da única associação que representa o sector das janelas em Portugal e na Federação Europeia de Janelas (FAECF);
- Contribuir para a promoção e aplicação de Janelas Eficientes;
- Contribuir para o aumento da eficiência energética dos edifícios e, consequente, responsabilidade social no Desenvolvimento Sustentável.
- Ter acesso no site da associação, mediante Área Reservada exclusiva para os Associados, a um vasto conjunto de documentação e de informações detalhadas
sobre o sector bem como ficar ocorrente de todas as acções levadas a cabo pela associação, junto das diferentes entidades, em prol dos seus associados e das
Janelas Eficientes.
- Figurar na Bolsa de Empresas Associadas da ANFAJE e no site da Associação.
- Receber informação sobre legislação relevante para o sector e consultar bibliografia nacional e internacional.
- Integrar Grupos de Trabalho internos.
- Beneficiar de condições especiais de participação nos eventos organizados pela ANFAJE e seus parceiros.
- Possibilidade de utilizar as instalações da ANFAJE para realizar reuniões.

APROVEITE ESTE DESAFIO. BENEFICIE DO ASSOCIATIVISMO EMPRESARIAL.
Todos não seremos muitos para defender interesses comuns face aos enormes desafios do sector mas também à criação de novas
oportunidades. Unidas no desenvolvimento de objectivos comuns, as empresas do sector podem ser mais fortes. VENHA JUNTAR-SE A NÓS !

ADMISSÃO DE ASSOCIADO
Primeiro consulte as Condições de Adesão e os Valores de Jóias e Quotas, depois preencha a Ficha de Associado
(em anexo no e-mail que recebeu) e envie-a para:
ANFAJE – Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes
Quinta da Fonte
Rua dos Malhões, Edifício D. Pedro I
2770-071 Paço de Arcos
Portugal
Por fax para o número + 351 21 000 16 75
ou por e-mail para o endereço janelaseficientes@anfaje.pt
Para mais informações contacte-nos também pelo telefone + 351 21 445 70 70 ou visite o nosso site www.anfaje.pt
Valor de Jóias e Quotizações
Jóia: 500€ - paga uma única vez pela empresa que deseja tornar-se associada.
Quota: 50€ - o pagamento da quota é mensal.
A forma de pagamento das quotas deverá ser preferencialmente a de transferência bancária para a associação ou por cheque a enviar
para a morada de escritório da ANFAJE.
Condições de Adesão
O estatuto de associado efectivo está disponível a todas as empresas ou empresários em nome individual que se dediquem ao sector das
janelas e fachadas ligeiras, mais concretamente à produção e instalação de Janelas Eficientes. A detenção de Marcação CE e inscrição no
INCI é imprescindível.
O estatuto de associado extraordinário está disponível a todas as empresas que se dediquem ao fornecimento de sistemas, produtos e
acessórios complementares à indústria de janelas e fachadas ligeiras.

Designação Social:
ANFAJE – Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes

Sede Social:
Av. Salgueiro Maia, 978 | Apartado 1647 | Abóboda | 2785-503 S. Domingos de Rana | Portugal

Escritório:
Quinta da Fonte | R. dos Malhões, Edifício D. Pedro I | 2770-071 Paço de Arcos | Portugal

Telefone / Fax:
21 445 70 70 | 21 000 16 75
NIPC 509 188 923

A ANFAJE é Membro Associado:
EUROWINDOOR
CPCI – Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário
Fórum Ibero-americano de Janelas, Portas e Fachadas

