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             Quinta do Conde, 11 de Junho de 2010  
 
 
 
Assunto: Apresentação de empresa  
 
 
Exmos. Senhores 
 
Vimos desta forma dar a conhecer a V.Exas., nossa empresa A.F.J. Avac, Lda, através 
de uma breve apresentação, com a intenção de num futuro próximo virmos a trabalhar 
em conjunto.  
 
Convidamo-lo assim a analisar a informação visa em anexo bem como a visualizar o 
nosso site www.afjavac.com.  
 
Referindo uma vez mais que a AFJ Avac, Lda está vocacionada para trabalhos de Ar 
Condicionado, Frio Industrial bem como a sua Manutenção e Assitência Técnica. 
Efectuamos também trabalhos de Electricidade, Águas , Esgotos. 
 
Pomos também ao seu diposor a cedência de pessoal especializado. 
 
Sendo que por todos os serviços efectuados e facilmente comprováveis, que julgamos 
estar em condições de poder prestar a V.Exas., um serviço de elevada qualidade e 
competência.  
 
Com os meus agradecimentos,  
 
Fernando Rodrigues 
A Direcção  
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ENQUADRAMENTO LEGAL 

 
A A.F.J. Avac, Lda – Aurélio, Fernando & Joaquim, Avac, Lda.  
 
A sua actividade estende-se de Norte a Sul do País.  
 
 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
. Com os nossos melhores cumprimentos, vimos por este meio e conforme em assunto, 
expor a V.ª (s) Ex.ª (s) os diversos serviços de que dispomos:  
 
- Fornecimento e montagem de Ar Condicionado para além das 
respectivas assistências técnicas 
- Aquecimento Central. 
- Frio Industrial. 
- Energia Solar. 
- Ventilação. 
- Desumidificação. 
- Manutenções Periódicas. 
- Canalização. 
- Electricidade 
 
 
 

QUAIS AS ÁREAS DA NOSSA INTERVENÇÃO 
 
Estamos aptos a intervir em todos os sectores da actividade, como por exemplo, no 
sector: 
Avac industrial, Manutenções convencionais como Industriais, Ar condicionado, 
Electricidade, Energia Solar, Aguas e Esgotos. 
 
Cedência de Actividades Profissionais:  
 
· Montador de Condutas  
· Mecânico Frio  
· Tubista  
· Electricista  
· Canalizador  
· Ajudantes  
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Privilegiamos a oferta aos nossos clientes de pessoal especializado, investindo 
fortemente na Combinação perfeita entre cliente/funcionário. Para isso, é 
importantíssima uma competente Gestão de recursos humanos, factor de extrema 
importância para a A.F.J. Avac, Lda.  
 
A A.F.J. Avac tem deveres e obrigações para com os seus clientes e colaboradores,  
oferecendo-lhes por isso todas as garantias não só no cumprimento das obrigações 
legais, mas também na dedicação e amizade no tratamento, valores fundamentais para 
que se estabeleça uma relação de confiança mútua, profissional e duradoura.  
 
 

QUAIS OS OBJECTIVOS DO NOSSO 
TRABALHO 

 
A A.F.J. Avac tem como objectivo fundamental garantir aos seus clientes, experiência,  
Rapidez, eficiência, segurança e certeza no cumprimento de toda a legalidade exigida ao  
Exercício desta actividade.  
 
-Eficiência;  
 
-Perfeição;  
 
-Responsabilidade;  
 
 
 

VANTAGENS QUE PODEMOS PROPORCIONAR ÁS EMPRESAS OU 
CLIENTES UTILIZADORES 

 
-Diminuição de custos fixos;  
 
-Criação de estruturas mais leves;  
 
-Flexibilidade da prestação de serviços ás empresas;  
 
-Contratação de mão-de-obra especializada ou não, com custos controlados, sem mais  
acréscimos nem encargos;  
 
-Acompanhamento regular;  
 
-Cuidar do seu bem estar;  
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PORTFÓLIO 
 
Eis uma lista de Obras e clientes que constam no nosso currículo:  
 
CTT´s Pinhal Novo (António Simões & Simões),  
Assembleia da República (Condar),  
Hotel da Costa, Monte da Quinta (Qta. do Lago) 
(RET) Banco Espírito Santo (Sede),  
Caixa Geral de Depósitos (Gaspar Correia),  
Hotel Sana Capitol (Omninstal, Grupo  
Elecnor), Sibs (Gaspar Correia),  
Costa Polis (Omninstal, Grupo Elecnor),  
ASAE.  
 
Esperando assim corresponder à vossa necessidade, exigência e requisitos de V.ª(s) 
Ex.ª(s),  
Agradecemos desde já vossa disponibilidade, gratos pela amabilidade e eventual 
confiança,  
Colocamo-nos desde já a vossa inteira disposição para todo e qualquer esclarecimento 
que julguem necessário.  
 

 
 
 
 

DADOS COMPLEMENTARES 
 
A A.F.J. Avac, Lda exerce um serviço perfeitamente personalizado, tendo por base a  
transparência, elemento que permite total segurança e completa satisfação dos nossos  
clientes.  
 
 


