
RELAÇÕES COMERCIAIS

Oferecemos um espaço de 
encontro e cooperação, composto 

por empresas líderes abertas à 
colaboração com os diferentes 

atores do setor, para melhorá-lo e 
fazê-lo crescer. Através da AIFIm 
entrará em contato com outras 

empresas, ins�tuições e 
profissionais com os quais poderá 

trocar experiências e 
conhecimentos e desenvolver 
oportunidades de negócios.

ESTUDOS E DOCUMENTAÇÃO

Com o obje�vo de contribuir 
para o melhor conhecimento 

e qualidade dos sistemas, 
as empresas colaboradoras 

podem incorporar-se 
aos nossos grupos de trabalho, 

onde poderão trocar 
boas prá�cas e manter-se 

atualizadas com as 
tendências do mercado.

RECONHECIMENTO E IMAGEM

Citaremos os seus serviços, 
dados de contato e logo�po 

em nosso site 
para maior visibilidade. 

Quando se associar 
como colaborador, 

difundiremos informações 
sobre a sua empresa 

aos membros a�vos da AIFIm. 

TRABALHO EM REDE

Par�cipação em eventos. 
Patrocínio da comissão técnica. 

Intervenção na Assembleia, 
com possibilidade 
de apresentação 

de produtos e serviços. 
Acordos de colaboração.

COMPROMISSO COM A 
SUSTENTABILIDADE

Ao juntar-se a nós, 
está a contribuir 
para a necessária 

transformação do setor, 
a fim de a�ngir 

os ambiciosos obje�vos 
definidos a nível global.
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Torne-se um colaborador
Se tem interesse em fazer parte desta rede, escreva para                            e entraremos em contato consigo.info@aifim.es

A impermeabilização, apesar de assumir uma percentagem muito baixa do custo da obra, 
desempenha um papel essencial, evitando a passagem de água.

IMPERMEABILIZAÇÃO
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QUAIS SÃO OS OBJETIVOS 
DA AIFIM?

Ÿ Representar e defender os 
interesses da industria de 
impermeabilização

Ÿ Promoção e defensa da 
imagen e do pres�gio do setor

Ÿ Obter e divulgar estudos e 
documentação

Ÿ Promover o nivel de qualidade 
dos productos, a 
compe��vidade das empresas 
e compromisso com a 
sustentabilidade

QUE ATIVIDADES SÃO 
PROMOVIDAS DESDE A AIFIM?

Neste momento, estamos a rever 
o catálogo de elementos 

constru�vos do CTE 
(coberturas planas e inclinadas) 

e a preparar uma proposta 
de soluções constru�vas 

em pontos singulares. 
A AIFIm trabalha 

em estreita colaboração 
com outras associações industriais 

espanholas e europeias 
e par�cipa no CTN 104 

"Materiais impermeabilizantes 
para construção e geossinté�cos", 
revendo e propondo a elaboração 
de novos documentos norma�vos.
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Ainda onhece a AIFIm?não c

REDES:
Web: h�ps//aifim.es

asociacionaifimLinkenIn: 

CONTACTO:
Tel.: +34 914 938 998
Email: info@aifim.es
Dirección: C/Tambre, 21 - 2ª 
                   28002 Madrid

O QUE É A AIFIM? QUEM SÃO OS 
SEUS MEMBROS?

Com 7 associados, 
a Asociación Ibérica de Fabricantes 

de Impermeabilización (AIFIm) 
é uma organização 
sem fins lucra�vos 

que reúne empresas 
que realizam a�vidades de 

fabricação e comercialização 
de sistemas de impermeabilização 

em Espanha e Portugal.
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