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RADICAL EFFICIENCY
"everything we build should use as little energy as possible."*

Construção eficiente
- Seguir os principios da Passive house no desenvolvimento e execução do projeto;

Aproveitamento de recursos
- Instalação de soluções e automatismos que reduzam o consumo da energia e outros recursos;

Energias renováveis
- Painéis fotovoltaicos;
- Bomba de calor;

RADICAL DECARBONIZATION
Reduzir emissões de CO2

RADICAL SIMPLICITY
"everything we build should be as simple as possible."*

RADICAL SUFFICIENCY
"what do we actually need? What is the least that will do the job? What is enough?"*

* Lloyd Alter acerca de Radical Simplicity de Nick Grant em treehugger.com

Meios diretos
- Consumo de energia proveniente de fontes renováveis;

Meios indiretos
- Selecão de materiais de construção que minimizem/anulem as emissões CO2 e necessidades

energéticas;

Simplicidade de meios
- Volumetria concentrada - rendimento da estrutura de forma a reduzir material e meios;
- Distribuição dos espaços de forma a reduzir áreas de circulação;
- Aproveitamento da iluminação natural;

Habitação que cumpre as necessidades
- Minimalismo e eficiência;
- Auto suficiente;
- Resistente ao desgaste diário;
- Maior durabilidade e ciclo de vida dos seus componentes;

RADICAL SUSTAINABILITY
eco-construção

Escolha de materiais de construção ecológicos e que não originem resíduos
- Previligiar utilização de materiais de origem natural;
- Reduzir/anular utilização de produtos com componentes tóxicos;
- Comparar DAP's dos materiais a aplicar;
- Minimizar a utilização de produtos com embalagens em plástico;

Inicio projecto - estratégia RADICAL SIMPLICITY* 
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Planta piso r/c

Planta piso 1

0 1 N

Desenvolvimento projecto - principios PASSIVE HOUSE

Vista sul - verão 11h

Vista norte - verão 18h

Planta piso r/c

Planta piso 1
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Soluções construtivas - CLT 

Principios Passive House

1. Envolvente opaca - isolamento térmico
2. Estanquicidade ao ar
3. Janelas certificadas Passive House 
4. Ventilação mecânica com recuperação de calor
5. Pontes térmicas nulas

Fonte: 475 high performance building supply - foursevenfive 
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Estudo pontes térmicas

Corte - Encontro fachada e cobertura

Corte - Remate janela Corte - Laje de piso Planta - parede tipo

Corte - Encontro fachada e cobertura

Fonte: HTflux 
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Ventilação mecânica com recuperação de calor

Extração
Admissão

Bomba de calor 

VMC
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Passive House Verification
Photo or Drawing Building:

Street:
Postcode/City: 3800-129

Province/Country:
Building type:

Climate data set: ud---01-ílhavo
Climate zone: 5: Warm Altitude of location: 7 m

Home owner / Client:
Street:

Postcode/City: 3800-129
Province/Country:

Architecture: Mechanical engineer:
Street: Street:

Postcode/City: 3850-837 Postcode/City:
Province/Country: Province/Country:

Energy consultancy: Certification:
Street: Street:

Postcode/City: Postcode/City:
Province/Country: Province/Country:

Year of construction: 2021 Interior temperature winter [°C]: 20,0 Interior temp. summer [°C]: 25,0
No. of dwelling units: 1 Internal heat gains (IHG) heating case [W/m2]: 2,5 IHG cooling case [W/m²]: 2,4

No. of occupants: 4,0 Specific capacity [Wh/K per m² TFA]: 84 Mechanical cooling:

Specific building characteristics with reference to the treated floor area

Treated floor area m² 148,8 Criteria Fullfilled?2

Space heating Heating demand kWh/(m²a) 15 ≤ 15 -

Heating load W/m² 10 ≤ - 10

Space cooling Cooling & dehum. demand kWh/(m²a) - ≤ - -

Cooling load W/m² - ≤ - -

Frequency of overheating (> 25 °C) % 10 ≤ 10 yes
Frequency of excessively high humidity (> 12 g/kg) % 5 ≤ 20 yes

Airtightness Pressurization test result n50 1/h 0,5 ≤ 0,6 yes

PE demand kWh/(m²a) 78 ≤ - -

PER demand kWh/(m²a) 36 ≤ 45 36

kWh/(m²a) 49 ≥ 60 46

2 Empty field: Data missing; '-': No requirement

Passive House Plus?  yes
Task: First name: Surname: Signature:

Issued on: City:

SOSO arquitectura
Incubadora de empresas - rua Américo Martins Pereira 

Albergaria-a-Velha
Aveiro

yes

-

Alternative 
criteria

PT-Portugal

Casa Carril
Rua do Carril

Vera Cruz - Aveiro 
Aveiro

Homero Leal

PT-Portugal
House

PT-Portugal

Rua do Carril
Vera Cruz - Aveiro 

Aveiro

I confirm that the values given herein have been determined following the PHPP methodology and based on the characteristic values 
of the building. The PHPP calculations are attached to this verification.

yesGeneration of renewable 
energy (in relation to pro-

jected building footprint area)

Non-renewable Primary Energy (PE)

Primary Energy 
Renewable (PER)

PHPP, Verification PHPP_CASA-CARRIL

Resultado PHPP
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Obrigada pela vossa atenção.

Sofia Soares       +351 912444228   sofiasoares@soso.pt 

Homero Leal       +351 926997568   homeroleal@hotmail.com


