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Press Release 4 Dezembro 2019 
 

7ª Conferência Passivhaus Portugal 2019 

Aveiro, 27 e 28 Novembro 2019 

 

 

 

 

“A Conferência obedeceu à regra dos 3 Is: INIGUALÁVEL, IRREPETÍVEL, INCRÍVEL!” 

Filipa Menezes, Blasting 

“A Conferência está, de ano para ano, com uma dinâmica cada vez maior, maior 

afluência de visitantes, uma atitude muito prestável por parte dos expositores em 

esclarecer e em apresentar os seus produtos e, acima de tudo, muito respeito e 

colaboração entre todos.” 

Gonçalo Bento, Gomano 

“Os meus parabéns por mais uma edição e bem-sucedida da Conferência, foi com 

muito gosto que representei o Zypho e espero voltar nas próximas edições.” 

Daniel Santos, Zypho 

“Quero dar-vos os parabéns pelo sucesso da 7ª Conferência Passivhaus. BOA!” 

Vera Silva, Inbuild 

“Excelente evento, local idílico, workshops muito lúdicos, apresentações muito 

bem conseguidas. A organização esta de parabéns.” 

Márcio Dias Caleira, Arquitecto 

“Quero dar os parabéns a toda a equipa pela 7ª Conferência Passivhaus. Superou 

as minhas expectativas que já de si eram altas.” 

Nuno Tedim, Arquitecto 

“Quero deixar aqui os meus parabéns aos organizadores pelo excelente evento. 

Foram dois dias de conversas interessantíssimas que me permitiram perceber 

melhor o contexto português no que ser refere a este conceito!” 

Khadija Benis, Research Associate - Sustainable Design Lab, MIT 
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Decorreu nos dias 27 e 28 de Novembro de 2019, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, 

a 7ª Conferência Passivhaus Portugal 2019 com a organização da Associação Passivhaus 

Portugal e da Homegrid. No dia 27 de Novembro, quarta-feira, decorreram 18 workshops Passive 

House e no dia 28, quinta-feira, tiveram lugar as quatro sessões da conferência. A exposição de 

produtos e soluções adequadas à Passive House ocorreu em ambos os dias com a participação 

de mais de 50 empresas. Esta quinta edição da conferência contou com mais de 300 

participantes na conferência e cerca de 250 nos workshops. 

 

A audiência da Conferência 

Um dos sectores da exposição A apresentação de Lloyd Alter na sessão 3 

Um dos workshops 
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WORKSHOPS 

A 7ª Conferência Passivhaus Portugal 2019 teve início com um dia inteiramente dedicado a 

workshops práticos conduzidos por especialistas nacionais e internacionais que decorreram em 

quatro de salas em simultâneo e com a presença de cerca de 250 participantes. Os 18 workshops 

abordaram os seguintes temas: 

• Ventilação com recuperação de calor; 

• Sistemas e equipamentos para a Passive House; 

• Soluções para a envolvente opaca; 

• Janelas Passive House; 

• Estanquidade ao ar; 

• Geração e armazenamento de energia; 

 

Sessão 1 - SABER 

Na abertura da conferência foram dadas as boas vindas a todos os presentes no evento pela 

arquitecta Ana Carolina Freitas, presidente do NAAV, em representação da Secção Regional 

Norte da Ordem dos Arquitectos e foi apresentada a implementação da Passive House em 

Portugal pela voz do presidente da direcção da Associação Passivhaus Portugal, João Marcelino. 

O workshop “Painéis Híbridos” 

O workshop “Fachada Leve com Cert. Passive House” O workshop “Janela Passive House” 

O workshop “Ventilação com recuperação de calor II” 
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A sessão prosseguiu com a apresentação de Ricardo Pereira da Deco Proteste que reflectiu 

acerca da defesa do consumidor e da sua literacia energética. No final foi apresentado um vídeo 

destinado para que clientes e potenciais clientes consigam distinguir uma verdadeira Passive 

House, elaborado pela Associação Passivhaus Portugal, Homegrid e Deco Proteste. 

 

Sessão 2 - INOVAR 

A sessão 2 INOVAR teve como moderadora a jornalista Fernanda Piedade Pedro e incidiu sobre 

o “Futuro que queremos”. A primeira apresentação foi da cientista sénior do Passivhaus Institut 

Jessica Grove-Smith que apresentou as potencialidades da ferramenta PHPP, nomeadamente 

para assegurar o conforto no Verão tendo em conta as alterações climáticas e o efeito da ilha de 

calor. Seguiu-se a apresentação do professor Manuel Duarte Pinheiro do IST que apresentou os 

resultados iniciais de um estudo que estimou o valor de 800 milhões de euros de poupanças 

energéticas na implementação da Passive House a nível nacional. Seguiu-se a apresentação da 

professora Marta Panão e os resultados de meio ano de desempenho do nZEBoffice+, 

A Sessão de Abertura da Conferência 

A abertura da conferência – Ana Carolina Freitas A Sessão 1 SABER – Ricardo Pereira 
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comprovando que vai muito para além do nZEB tendo um balanço energético positivo. A sessão 

encerrou com a apresentação do engenheiro Paulo Palha, presidente da Associação Nacional 

de Coberturas Verdes reflectiu sobre o futuro que queremos para as nossas cidades. 

 

Sessão 3 - PENSAR  

A Sessão 3 PENSAR, que foi moderada por João Gavião, da Homegrid e Associação Passivhaus 

Portugal, iniciou com a apresentação do design editor do site TreeHugger Lloyd Alter que 

apresentou os quatros passos para termos um parque edificado de elevado desempenho e um 

modo de vida sustentável. Vera Silva, da Inbuild, apresentou a sua visão para o futuro do sector 

tendo em perspectiva a comunicação e a criação de conteúdos. A sessão terminou com o debate 

alargado com o tema “Comunicar Passive House” e que contou também com a participação do 

construtor e especialista Passive House Gonçalo Bento, de Carlos Reis da Isover, em 

representação do grupo Saint-Gobain, e de Hélder Vilaça em representação da Soudal. 

 

Sessão 4 - FAZER  

A sessão 4 FAZER foi moderada pela Vera Silva e teve como objectivo a apresentação da 

implementação da Passive Houses na Península Ibérica. A sessão iniciou-se com a 

A Sessão 2 INOVAR – Jessica Grove-Smith A Sessão 2 INOVAR – Paulo Palha 

A Sessão 3 PENSAR – Lloyd Alter A Sessão 3 PENSAR – debate alargado 
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apresentação do arquitecto Germán Velázquez sobre os projectos de grande escala, focando no 

projecto Passive House Bolueta de 361 habitações sociais em Bilbao concluído em 2018, o mais 

alto edifício Passive House do mundo. Em representação do PEP – Plataforma Edificación 

Passivhaus, Daniel Peinado apresentou alguns casos de sucesso na implementação da Passive 

House na habitação social em Espanha. Por fim, o arquitecto Márcio Dias Caleira apresentou a 

Passive House no Mindelo, a primeira Passive House certificada no distrito do Porto, tendo   

também sido entregue a placa identificadora pelo João Marcelino, responsável pela certificação. 

 

Encerramento   

No encerramento da Conferência, João Marcelino divulgou os eventos futuros, o plano de 

formação Passive House para 2020 e o trabalho futuro. Por fim foi feito o agradecimento à 

organização, aos media partners, ao apoio institucional e aos parceiros estratégicos. 

 

A Sessão 4 FAZER – Germán Velázquez A Sessão 4 FAZER – Márcio Dias Caleira 

Entrega da placa – Passive House certificada A Sessão 4 FAZER – Daniel Peinado 

A apresentação da 8ª edição da conferência 
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Veja a reportagem fotográfica completa aqui. 

Todas as apresentações e intervenções foram gravadas e serão disponibilizadas 

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

 

 

https://www.facebook.com/pg/homegrid.pt/photos/?tab=album&album_id=2171762989590263
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