
 

Perguntas frequentes 
Curso Certified Passive House Designer - videoconferência 

 
 
O curso está adaptado a Portugal? 
Sim. Trata-se da versão mais recente do curso que já inclui informação específica para climas mais quentes. Para além 
da informação oficial do curso (slides produzidos pelo Passivhaus Institut e traduzidos para português pela Homegrid) 
serão constantemente apresentados slides produzidos pela Homegrid e seus parceiros. Este material adicional não será 
alvo de avaliação no exame. 
 
Como é o funcionamento do curso por videoconferência? 
As sessões decorrem por videoconferência através da plataforma Zoom (versão profissional). É enviado previamente o 
link de acesso a cada sessão/dia do curso. A plataforma permite a interacção total entre todos os participantes sendo 
necessário ter micro, auscultadores e câmara operacionais. Antes do início do curso é agendada uma sessão de teste 
para que o formando experimente a plataforma. 
 
Quando for impossível participar numa sessão há alguma forma de recuperar a matéria dada? 
O que normalmente fazemos é um resumo da sessão anterior a quem não pode assistir. Por exemplo, iniciaremos o dia 
seguinte um pouco mais cedo e apresentaremos um apanhado do essencial. Sendo que os formandos têm o dossier 
com todos os slides que foram apresentados e respectivas notas.  
 
Qual é o horário das sessões? 
As sessões decorrem durante todo o dia. A entrada na sessão é feita a partir das 8:45h. O início é às 9:00h e 
encerramento às 18:00h. Os intervalos a meio da manhã, ao almoço e a meio da tarde são definidos por todos os 
formandos no início de cada sessão em unanimidade.  
 
Para realizar o exame necessitarei de ter a licença do software PHPP? 
Sim. Todos os candidatos a exame têm de ter uma licença válida do PHPP. 
 
A licença do software PHPP é válida por quanto tempo? 
A licença do software é vitalícia. Nas versões mais actualizadas que surgirão os portadores de licenças terão direito a 
descontos sobre o preço base. 
 
Os descontos no preço do curso aplicam-se a que situações? 
O preço com desconto é aplicado exclusivamente a estudantes, desempregados, membros da Associação Passivhaus 
Portugal e membros da Associação Nacional de Peritos Qualificados.  
 
O que tenho de fazer para renovar o título Designer ou Consultant? 
Para a renovação o Designer tem de submeter o relatório de uma Passive House certificada da qual foi o Designer 
responsável pelo balanço energético, preenchimento do PHPP e carregamento na plataforma (quer tenha sido o 
arquitecto responsável ou pertença à equipa de projecto ou seja ainda um consultor externo). Ver o passo a passo aqui. 

 
Qual a distinção entre ser Consultant ou Designer na certificação Passive House? 
A distinção está relacionada exclusivamente com as habilitações do candidato e a sua actividade profissional. Quem 
trabalhar na área de projecto (p.e. arquitectura, design de interiores, térmica, sistemas de climatização, etc.)  e 
comprovar com documentação válida (p.e. declaração da ordem profissional, certificado de habilitações, etc.) obterá a 
certificação Designer. No sector Passive House a responsabilização e importância de cada certificação é a mesma.  
 
 
 
Mais informações: 
 

• Objectivos de aprendizagem (em inglês) 
https://cms.passivehouse.com/media/filer_public/9c/79/9c798f18-60ed-4f54-a58d-
5394817d3de1/appendix_i_learning_targets_en_de_2016.pdf  
 

• Processo de renovação do título Designer ou Consultant (em inglês) 
https://cms.passivehouse.com/en/training/zertifikate/designer-consultant/#designer-points 
 

http://passivhaus.pt/download/20190723_renewcertificate_CPHD.pdf
https://cms.passivehouse.com/media/filer_public/9c/79/9c798f18-60ed-4f54-a58d-5394817d3de1/appendix_i_learning_targets_en_de_2016.pdf
https://cms.passivehouse.com/media/filer_public/9c/79/9c798f18-60ed-4f54-a58d-5394817d3de1/appendix_i_learning_targets_en_de_2016.pdf
https://cms.passivehouse.com/en/training/zertifikate/designer-consultant/#designer-points


 

• Regulamento do exame (em inglês) 
https://cms.passivehouse.com/media/filer_public/85/2a/852ab102-9460-44dd-b8c3-
3868589e29d2/exam_regulation_designer_en_de_2016.pdf 
 

• Perguntas frequentes - FAQ (em inglês) 
https://cms.passivehouse.com/en/training/resources/faq/ 
 

• Lista de pessoas certificados 
https://cms.passivehouse.com/en/training/data/designers/search/ 
 

• Mapa com as pessoas certificadas 
https://cms.passivehouse.com/en/training/data/designers/map/  
 

• Requisitos Passive House 
https://passiv.de/downloads/03_building_criteria_en.pdf  
 

• Guia para a certificação Passive House de edifícios 
https://passiv.de/downloads/03_building_certification_guide.pdf  

https://cms.passivehouse.com/media/filer_public/85/2a/852ab102-9460-44dd-b8c3-3868589e29d2/exam_regulation_designer_en_de_2016.pdf
https://cms.passivehouse.com/media/filer_public/85/2a/852ab102-9460-44dd-b8c3-3868589e29d2/exam_regulation_designer_en_de_2016.pdf
https://cms.passivehouse.com/en/training/resources/faq/
https://cms.passivehouse.com/en/training/data/designers/search/
https://cms.passivehouse.com/en/training/data/designers/map/
https://passiv.de/downloads/03_building_criteria_en.pdf
https://passiv.de/downloads/03_building_certification_guide.pdf

