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ANFAJE aposta
na formação profissional
do Sector da Caixilharia
Com o objectivo de aumentar as qualificações na área da instalação de caixilharia, tendo em conta a necessidade de cumprimento de todos os requisitos necessários para
a correcta instalação de janelas eficientes, a ANFAJE e a ACADEMIA ADENE, em
conjunto com os dois laboratórios notificados em Portugal – o ITECONS (Coimbra) e
o LNEC (Lisboa) criaram o Curso de Formação SEEP para Instaladores.
Em Junho e Outubro deste ano, decorreram nas instalações do ITECONS e do LNEC, as primeiras sessões
deste curso, contando com a participação de colaboradores da área das montagens de diversas empresas
de caixilharia portuguesas. A realização deste curso
por parte dos formandos permite, ainda, obter a Certificação CERTIF de “Instalador de Janelas SEEP”.
Deste modo, o lançamento do sistema de Etiquetagem
de Janelas em Portugal, denominado SEEP JANELAS
e gerido pela ADENE – Agência para a Energia, conta
agora com uma importante complementaridade na
área da formação e da qualificação dos colaboradores
da área das montagens.
O Curso de Formação SEEP para Instaladores, tem
a duração de 14 horas (em dois dias), permitindo aos
participantes a aquisição e actualização de conhecimentos teóricos e práticos, sobre a identificação dos
vários tipos de janelas
eficientes existentes e
a sua correcta selecção
em função das características dos locais onde
irão ser aplicadas. O curso tem uma componente
sobretudo prática, permitindo simular a instalação de uma janela em
obra, de acordo com as
normas, recomendações e legislação em vigor.
O Curso de Formação SEEP prevê ainda sessões de
formação específicas para Projectistas, o qual permitirá que estes profissionais possam elaborar os projectos
de arquitectura e engenharia tendo em consideração
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todos os requisitos necessários sobre a melhor escolha
das janelas eficientes, bem como atender às necessidades de melhoria da eficiência energética dos edifícios.
A ANFAJE apoia activamente estes cursos na medida
em que, com o aumento das exigências regulamentares
ao nível da eficiência energética e da Marcação CE, é
fundamental garantir que a instalação das janelas em
obra cumpra os mais exigentes padrões da Qualidade.
Por outro lado, é essencial garantir oferta de formação
para os profissionais do Sector da Caixilharia e ser possível dotá-los de uma qualificação certificada. Neste
caso, com a certificação através do CERTIF de “Instalador de Janelas SEEP” esta formação é uma enorme
mais-valia para todos aqueles que nela participarem
e para as suas empresas.
No final do curso, e após aprovação na avaliação efectuada, os cerca de 35 participantes que já participaram
nos cursos, obtiveram o reconhecimento CERTIF de
“Instalador SEEP Janelas”, passando a constar na base
de dados de profissionais SEEP, disponibilizada em
www.seep.pt e em www.certif.pt .
Neste sentido, o Presidente da ANFAJE, João Ferreira Gomes, afirma que “a associação considera fundamental que
as empresas do sector possam aderir a estas acções de
formação, aproveitando para dotar os seus colaboradores
de mais ferramentas técnicas sobre todas as questões que
se relacionam comas janelas (térmica, acústica, ventilação,
etc.), ao mesmo tempo de que podem ter uma certificação
das suas competências na área da instalação de janelas
eficientes, no âmbito do SEEP JANELAS”.
Para mais informações contactar:
Anfaje - Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes
Susana Nunes - Tel. 21 445 70 70 - janelaseficientes@anfaje.pt
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Fórum Ibero-Americano
de Janelas,
Portas e Fachadas
realizou nova reunião
técnica e de gestão
Durante a segunda edição do «Salón de la Ventana y el Cerramiento» da associação mexicana AMEVEC, na Feira EXPOCIHAC, decorreram novas reuniões técnicas e de gestão
do Fórum Ibero-americano, nos passados dias 16 e 17 de Outubro, na Cidade do México.
O objectivo principal das reuniões decorridas durante os dois dias foi a partilha de informação e saberes
entre as várias associações, bem como a discussão e
apoio no desenvolvimento de novas normas técnicas
para os países da América Latina, o desenvolvimento
de etiquetagem acústica e de conforto térmico das
janelas (desenvolvidas recentemente em Portugal e
Espanha), os sistemas de controlo da Qualidade, a
formação técnica, o intercâmbio de profissionais e
a organização de encontros empresariais.
O debate dos vários temas acima mencionados,
pretende melhorar a qualidade dos processos, dos
produtos e dos serviços
prestados pelas empresas pertencentes às
associações de cada
país. Por outro lado,
poderá permitir que as
empresas ibéricas de
caixilharia, com o apoio
da ANFAJE (em Portugal) e da ASEFAVE
(em Espanha) possam
aproveitar as enormes oportunidades que existem
na exportação dos seus produtos e dos seus serviços
para a América Latina. Com mercados em forte crescimento e com necessidade de incorporar produtos
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de maior valor acrescentado, as empresas ibéricas
podem fortalecer laços e intercâmbio de negócios
com várias empresas da América Latina.
O Fórum Ibero-americano de janelas, portas e fachadas é um organismo criado em Outubro de 2012
e formado pelas associações do sector dos países
do Brasil (AFEAL), Portugal (ANFAJE), Espanha
(ASEFAVE), México (AMEVEC), Chile (ACHIVAL) e
Colômbia (ACOVEN) com o objectivo de potenciar
a troca de informação e conhecimentos, bem como
facilitar a transferência tecnológica e profissional
por meio de intercâmbios entre os diferentes países.

Anfaje - Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes
janelaseficientes@anfaje.pt

