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6ª Conferência Passivhaus Portugal 2018
6th Passivhaus Portugal Conference 2018

Data: 28 e 29 de Novembro / 28th and 29th

november

Local: Aveiro

28 de Novembro: Exposição + 8 workshops

29 de Novembro: Exposição + Conferência

 
28th November: Exhibition + 8 workshops

29th November: Exhibition + Conference

 

Certificação Passive House - Knauf
Passive House certification - Knauf 

A KNAUF obteve a sua primeira certificação

Passive House, na Península Ibérica, para o seu

sistema de fachada ligeira.

K n a u f  o b t a i n e d  i t s  f i r s t  P a s s i v e  H o u s e
certification, in the Iberian Peninsula, for its
lightweight façade system

Testemunhos sobre o parque edificado em Portugal
Testimonies about the building stock in Portugal

 
Testemunho de um italiano no Porto
The testimonial of an italian in Oporto

"durante dois meses de inverno era quase

impossível viver aí, foi o período onde eu sofri

mais o frio da minha vida inteira, o que é um

bocado absurdo sendo que venho de uma cidade

Trento que está no meio dos Alpes"

"for two months of winter it was almost impossible to live

there, it was the period where I suffered most of the cold of

my whole life, which is a a bit absurd being that I come

http://passivhaus.pt/index
http://www.passivhaus.pt/
http://passivhaus.pt/conferencia
http://passivhaus.pt/conferencia
http://passivhaus.pt/solucoes/anexos/knaufinsulation_envolvente_opaca_certificada.pdf
https://www.construible.es/2018/08/01/knauf-recibe-certificado-passivhaus-nuevo-sistema-fachada-ligera-uso-eccn


from a city Trent that is in the middle of the Alps"

Eventos Passive House
Passive House events

 

Alerta Verde (RTP Madeira) - Entrevista a
João Gavião
Alerta Verde (RTP Madeira) - Interview with
João Gavião

"o ferecer  qual idade de v ida com o menor

consumo de energia possível"

"offer quality of life with the lowest energy consumption

possible"

1850 participantes desde 2013
1850 participants since 2013

Inscreva-se na próxima edição

Ponta Delgada, setembro

Formação Passive House
Passive House training

 

Portugal sobe 2 posições no ranking
mundial de Certified Passive House
Designers
Portugal rises 2 positions in the world ranking
of Certified Passive House Designers

70 formandos desde 2014  / 70 trainees since

2014

52 Certified Passive House Designers (89%

taxa de aprovação) / (89% approval rate)

17º lugar a nível mundial per capita (rácio

de 4,90 por milhão de habitantes)/ 17th place in the

world per capita (ratio of 4.90 per million inhabitants)

16º lugar Hungria com rácio de 5,15 / 16th place Hungary with a

ratio of 5.15

15º lugar Nova Zelândia com rácio de 5,23 / 15th place New

Zealand with a ratio of 5.23

Testemunho de um Certified Passive
House Tradesperson e Designer 
The testimonial of a Certified Passive House
Tradesperson and Designer

"Durante as formações aprendi muito daquilo que

são as boas práticas, os detalhes construtivos, a

impor tânc ia  do pormenor  dos pro je tos ,  a

https://youtu.be/aARAWPUSFN0
https://www.youtube.com/watch?v=8JueBBG0mP0&feature=youtu.be&t=12m55s
http://passivhaus.pt/events-3-Passive-House-edif%C3%ADcios-saud%C3%A1veis,-cidades-sustent%C3%A1veis
http://passivhaus.pt/events-2-Certified-Passive-House-Designer


i m p o r t â n c i a  d a  f i s c a l i z a ç ã o  a d e q u a d a ,

competente e rigorosa, para podermos atingir a

excelência do ponto de vista do conforto e do

ponto de vista dos baixos consumos"

"During the training I learned a lot from what good

practices, constructive details, the importance of the

detai ls of  the projects,  the importance of  proper,

competent and rigorous supervision, in order to achieve

excellence from the point of view of comfort and from the

point of view of the low consumption"

70 formandos desde 2014

17º lugar a nível mundial (per capita)

Inscreva-se nas próximas edições

Porto, setembro

Videoconferência, setembro

Testemunho de Certified Passive
House Tradespersons   
The testimonial of Certified Passive House
Tradespersons

"na minha opinião deu para aprender alguns

desses procedimentos com um ponto de vista

prático muito útil"

"i n  my op in ion  was  ab le  to  learn  some o f  these

procedures with a very useful practical point of view"

210 formandos desde 2013

6º lugar a nível mundial (per capita)

Inscreva-se nas próximas edições

Videoconferência, setembro

Certificação Passive House em curso
Ongoing Passive House certification

 Ílhavo  

Está em execução o primeiro escritório Passive

House. O projeto nZEBoffice+ corresponde ao

primeiro escritório nZEB e à primeira reabilitação

Passive House.

Certified Passive House Designer:

Ana Gamelas, Homegrid

https://youtu.be/riOZ43iwE_0
http://passivhaus.pt/events-2-Certified-Passive-House-Designer
https://youtu.be/i1DU48A4Efw
http://passivhaus.pt/events-1-Certified-Passive-House-Tradesperson
http://passivhaus.pt/projetos/anexos/escritorio.pdf


 Penafiel

Certified Passive House Designer:

Esperança Azevedo, Galeria Gabinete

 Loulé

Certified Passive House Designer:

Miguel Ferreira, Certiterm

Soluções Passive House - 30 soluções já disponíveis

Passive House solutions - 30 solutions already available

Envolvente opaca
Opaque building envelope

Janelas e sombreamento
Windows and shading

Estanquidade ao ar
Airtightness

AQS e eficiência hídrica

DHW and water efficiency 

Aquecimento e arrefecimento

Heating and cooling

Renováveis, baterias e
carregamento

Renewables, batteries and
charging

 

Ventilação com RC

Ventilation with HR

 

http://passivhaus.pt/projetos/anexos/escritorio.pdf
http://passivhaus.pt/projetos/anexos/Poster%20Fernanda%20Reis.pdf
http://passivhaus.pt/projetos/anexos/APR.5.CONF.PASS.HOUSE.MF.DRAFT.pdf
http://passivhaus.pt/solutions-4-1-Envolvente-opaca
http://passivhaus.pt/solutions-4-1-Envolvente-opaca
http://passivhaus.pt/solutions-4-3-Janelas-e-sombreamento-
http://passivhaus.pt/solutions-4-3-Janelas-e-sombreamento-
http://passivhaus.pt/solutions-4-2-Estanquidade-ao-ar
http://passivhaus.pt/solutions-4-2-Estanquidade-ao-ar
http://passivhaus.pt/solutions-4-5-AQS-e-efici%C3%AAncia-h%C3%ADdrica
http://passivhaus.pt/solutions-4-5-AQS-e-efici%C3%AAncia-h%C3%ADdrica
http://passivhaus.pt/solutions-4-6-Aquecimento-e-arrefecimento
http://passivhaus.pt/solutions-4-6-Aquecimento-e-arrefecimento
http://passivhaus.pt/solutions-4-7-Renov%C3%A1veis,-baterias-e-carregamento
http://passivhaus.pt/solutions-4-7-Renov%C3%A1veis,-baterias-e-carregamento
http://passivhaus.pt/solutions-4-5-AQS-e-efici%C3%AAncia-h%C3%ADdrica
http://passivhaus.pt/solutions.aspx?m=4


Rede Passive House
Passive House network

Parceiros estratégicos
Strategic partners

Parceiros
Partners

Associação Passivhaus Portugal - Ílhavo
www.passivhaus.pt - geral@passivhaus.pt
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