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Press Release 10 Dezembro 2014 
 

2ª Conferência Passivhaus Portugal 2014 

Aveiro, 29 Novembro 2014 

 

 

 

 

 

Decorreu no dia 29 de Novembro de 2014, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, a 2ª 

Conferência Passivhaus Portugal 2014 com a organização conjunta da Associação Passivhaus 

Portugal e da Homegrid. Esta segunda edição do evento contou com a participação de 190 

pessoas. A conferência teve quatro blocos de apresentações e uma exposição que decorreu no 

foyer do auditório, que contou com a participação de catorze empresas que expuseram os seus 

produtos e soluções adequadas à Passive House. 

 

 

 

 

 

 

BLOCO 1 - Abertura 

Os trabalhos tiveram início com a abertura da conferência, em que foram dadas as boas vindas 

a todos os presentes no evento e apresentado o trabalho efectuado até à data pela Associação 

Passivhaus Portugal pela voz do presidente da direcção, João Marcelino. Foi apresentada a 

estratégia para a implementação da Passive House em Portugal assente na Rede Passive 

House e foram apresentados alguns dos projectos Passive House em desenvolvimento em 

Portugal. 

A exposição O auditório  
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Os participantes no bloco 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O bloco 1, conduzido por João Marcelino, prosseguiu com as seguintes intervenções: do Eng.º 

Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, manifestando a disponibilidade e o 

interesse em alargar a rede de municípios Passive House ao município de Aveiro e aos 

restantes da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro; da Dr.ª Alexandra Rodrigues, 

Directora de Serviços de Desenvolvimento Regional da CCDRC, que enquadrou as medidas de 

eficiência energética na estratégia para o desenvolvimento regional; e do Eng.º João Branco, 

Vice-presidente da Direcção Nacional da Quercus, que apontou os caminhos alternativos para 

as políticas energéticas e ambientais de Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

A Rede Passive House 

A apresentação de João Marcelino 
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A finalizar o bloco de abertura foram apresentados alguns exemplos da aplicação da norma 

Passive House em Portugal por João Gavião, da Homegrid, que deu a conhecer o excelente 

desempenho das Primeiras Passive Houses ao nível do conforto, qualidade do ar interior e 

consumos energéticos e dos novos edifícios Passive House em desenvolvimento na região de 

Aveiro, e por Miguel Guedes, do atelier Miguel Guedes Arquitectos, que apresentou o projecto 

de uma Passive House no Douro, no concelho de Baião. 

BLOCO 2 – Municípios Passive House 

O bloco 2 foi moderado pelo Arq.º João Paulo Cardielos, professor do Departamento de 

Arquitectura da Universidade de Coimbra, e procurou mostrar caminhos para o 

desenvolvimento da Passive House em comunidades, municípios e regiões. A primeira 

apresentação foi de João Marcelino, da Associação Passivhaus Portugal, que apresentou o 

caminho proposto para os municípios Passive House e anunciou a Câmara Municipal de 

Águeda como o primeiro município Passive House. De seguida, o Dr. Victor Ferreira 

apresentou a estratégia do Cluster Habitat Sustentável e a sustentabilidade como mote para a 

inovação e competitividade e o Dr. Manuel Duarte Pinheiro, professor do Instituto Superior 

Técnico, revelou a perspectiva do sistema de certificação LiderA em relação à Passive House e 

às comunidades sustentáveis. Para finalizar este bloco, a Dr.ª Célia Laranjeira, da Divisão de 

Ambiente e Sustentabilidade da Câmara Municipal de Águeda, em representação do seu 

presidente Gil Nadais, apresentou o trabalho feito no caminho para a sustentabilidade, que 

passa também por ser um município Passive House. 

 

 

 

 

 

 

BLOCO 3 – Internacional 

O bloco 3 incidiu sobre exemplos e práticas fora de Portugal, com destaque para a 

representação do Passivhaus Institut (PHI) e de dois dos parceiros da Associação Passivhaus 

Portugal na iniciativa PHMED – Passive House Mediterranean, a Plataforma de Edificación 

Os participantes no bloco 2 A apresentação de Victor Ferreira 
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Passivhaus (PEP) de Espanha e o ZEPHIR Passivhaus Italia. A primeira apresentação foi de 

Susanne Theumer do Passivhaus Institut que focou as vantagens da aplicação da norma 

Passive House no sector hoteleiro e da reabilitação passo a passo como modo de melhorar o 

desempenho dos edifícios existentes. Na apresentação de Anne Vogt do PEP foram 

destacadas as actividades da organização espanhola, nomeadamente no âmbito do projecto 

europeu EuroPHit, e os exemplos da aplicação da Passive House em edifícios novos e 

existentes. De seguida, Franscesco Nesi do ZEPHIR, apresentou a evolução da Passive House 

em Itália, em número de profissionais formados e de edifícios construídos, e os recentes 

protocolos estabelecidos com municípios italianos para a implementação da Passive House. A 

apresentação final deste bloco coube a Jürgen Kleinwächter, responsável da SunOrbit e 

colaborador na comunidade Tamera, com a divulgação de soluções tendo em vista a 

independência energética de uma habitação a partir da energia fornecida pelo sol. 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCO 4 – Soluções Passive House 

O bloco 4 teve como moderador o Dr. José de Matos, secretário-geral da Associação 

Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção e como objectivo a apresentação de 

soluções e produtos adequados à Passive House. A primeira apresentação foi do Eng.º Nuno 

Simões, docente da FCTUC e investigador do ITeCons, que apresentou o Instituto de 

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção, o seu historial e o 

seu papel e actividade nas áreas da Construção, Energia e Ambiente. Seguiu-se a 

apresentação conjunta do grupo Saint-Gobain, através das apresentações do Eng.º Carlos 

Reis e do Eng.º Artur Brandão que abordaram a importância da envolvente opaca e da 

envolvente transparente numa Passive House e da sua contribuição para a optimização do 

desempenho. O tema da envolvente transparente foi continuado pelo Eng.º Artur Mexia da 

Sapa Building System através da apresentação do sistema e caixilharia Avantis 95 da Sapa 

A apresentação de Susanne Theumer Os participantes no bloco 3 
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que obteve a certificação Passive House garantindo o óptimo desempenho. O Eng.º Ávila e 

Sousa da Preceram apresentou o produto de excelência da Preceram, o tijolo térmico e 

acústico, fundamentando as vantagens da sua utilização. E para finalizar o bloco, a 

apresentação do Eng.º Emanuel Lopes da Tisem com a solução Cross Laminated Timber na 

Passive House e o seu contributo para o cumprimento dos requisitos Passive House. 

 

 

 

 

 

 

No encerramento da 2ª Conferência Passivhaus Portugal 2014, João Marcelino divulgou o 

plano de formação Passive House para o ano de 2015, anunciou a 3ª Conferência Passivhaus 

Portugal 2015, que se irá realizar em Aveiro a 28 de Novembro de 2015 e agradeceu o apoio 

institucional, dos media partners e dos patrocinadores. 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

Todas as apresentações e intervenções foram gravadas e serão disponibilizadas brevemente 

no site da Associação Passivhaus Portugal, em www.passivhaus.pt. 

O logótipo da 3ª Conferência Passivhaus Portugal 2015 

A apresentação de Emanuel Lopes Os participantes no bloco 4 

O encerramento da conferência 
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