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6ª Conferência Passivhaus Portugal 2018

Caro(a) 

Ainda há vagas! Reserve já o seu lugar!

É já esta semana que vai acontecer o maior evento em Portugal dedicado à Passive House e nZEB

(nearly Zero Energy Building)!

A 6ª Conferência Passivhaus Portugal 2018 irá decorrer nos dias 28 e 29 de Novembro de 2018, no

Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, com a organização conjunta da Associação Passivhaus

Portugal e da Homegrid.

SAÚDE E BEM-ESTAR

Um dos focos será a relação entre a qualidade dos edifícios e a saúde e bem-estar dos ocupantes. Esta

relação está a ser estudada de forma profunda e transversal no âmbito do programa FOR HEALTH, na

Universidade de Harvard, que identifica os nove princípios para um edifício saudável e mostra as

evidências acerca desta relação. A Passive House responde eficazmente e de forma directa a seis destes

nove princípios.

12 WORKSHOPS

Os trabalhos desta edição terão início com doze Workshops Passive House para especialistas na quarta-

feira, dia 28 de Novembro.

4 SESSÕES TEMÁTICAS

Os trabalhos continuarão na quinta-feira, dia 29 de Novembro, ao longo de quatro sessões temáticas

(SABER: Passive House e Arquitectura; PENSAR: Saúde e Bem Estar; INOVAR: O Futuro Hoje; FAZER:

Implementar Passive House) com apresentações de oradores nacionais e internacionais.

EXPOSIÇÃO COM MAIS DE 50 EMPRESAS

Paralelamente irá decorrer, em ambos os dias a exposição de produtos e soluções adequadas à Passive

House e aos NZEB. A exposição irá estar organizada em diferentes zonas temáticas (soluções da

envolvente do edifício; sistemas e equipamentos; produção e armazenamento de energia; carregamento e

mobilidade eléctrica) e contará com a presença de mais de 50 empresas nacionais e multinacionais.

ORADOR PRINCIPAL LLOYD ALTER

Lloyd Alter, arquitecto e professor canadiano, é design editor do site Treehugger (um dos principais

órgãos de comunicação a nível mundial sobre sustentabilidade) e estará presente pela primeira vez em

Portugal onde irá apresentar uma reflexão acerca da sua visão sobre o futuro dos edifícios e da nossa

forma de habitar e usufruir do planeta.
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