Vídeo

Como reconhecer
uma Passive House

como obter a certificação Passive

House

baseado no documento do Passivhaus Institut Building Certification Guide

Quem pode fazer a certificação?
A certificação pode ser realizada pelo Passivhaus Institut ou por um certificador
acreditado. A lista completa de entidades certificadoras pode ser encontrada aqui.
Se possível deverá ser escolhido um certificador do seu país uma vez que estarão mais
familiarizados com os sistemas construtivos locais e a legislação e regulamentos
locais. Poderão no entanto ser seleccionados certificadores de outros países.
A Homegrid é a única entidade certificadora em Portugal.

Quanto custa a certificação?
Não há uma tabela geral de preços para a certificação. Cada certificador apresentará a
sua proposta de modo a cobrir o tempo investido na verificação cuidada e meticulosa
do edifício.
Será também incluída na proposta uma taxa, que o certificador terá de entregar ao
Passivhaus Institut, de modo a cobrir o apoio e recursos que são disponibilizados a
todos os certificadores ao Passivhaus Institut.
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Solicitar uma proposta de certificação
Após seleccionar o certificador, poderá entrar em contacto e solicitar uma proposta
para realizar a certificação do seu edifício. O certificador irá normalmente solicitar a
seguinte informação:
❑ Área útil de construção do edifício;
❑ Calendarização aproximada do projecto e construção;
❑ Balanço energético inicial obtido através do PHPP (se disponível);
❑ Projecto preliminar (plantas, cortes e alçados);

❑ Breve descrição do projecto (tipologia, uso, sistema construtivo, etc.);
❑ Estimativa para os custos totais de construção;
❑ Indicação da experiência que os projectistas têm dentro da Passive House;
❑ Outros aspectos particulares do projecto;
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Mais informações
❑ Documento técnico Reivindicar a Norma Passivhaus aqui (em português)
❑ Documento estratégico Manifesto Passive House Para Todos aqui (em português)
❑ Checklist Como verificar se um edifício é Passive House aqui (em português)
❑ Vídeo Como reconhecer uma Passive House aqui (em português)
❑ Documento Building Certification Guide aqui (em inglês)
❑ Documento Criteria for the Passive House building aqui (em inglês)
❑ Lista completa de Entidades Certificadoras aqui.

Uma Passive House: saudável, confortável, acessível e sustentável

