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Press Release 02 Maio 2014

18ª Conferência Internacional Passive House
Aachen, 25 e 26 Abril 2014

Decorreu a 25 e 26 de Abril a 18ª Conferência Internacional Passive House, em Aachen, na
Alemanha, no estado da Renânia do Norte – Vestefália, organizada pelo Passive House
Institute.
A conferência teve como lema: Passive House efficiency makes energy revolution
possible. Cerca de 120 oradores apresentaram diferentes abordagens, métodos e tecnologias
relativas à norma Passive House na conferência que teve a presença de cerca de 1000
conferencistas.

A sessão plenária de abertura da conferência

Nas sessões plenárias foi destacado por Diana Ürge-Vorsatz, autora do recente relatório do
IPCC sobre as alterações climáticas, e por Pat Cox, 21º Presidente do Parlamento Europeu, o
papel da norma Passive House na redução dos Gases com Efeito de Estufa, nomeadamente
na redução da concentração de CO2, e na mitigação das alterações climáticas. Diana Ürge-
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Vorsatz destacou a importância do sector dos edifícios nas emissões de CO2 e, sobretudo o
trabalho que há a fazer no parque edificado e na sua transposição para níveis de desempenho
da Passive House. Na sessão de encerramento, Wolfgang Feist apresentou o trabalho futuro
no desenvolvimento da norma Passive House nomeadamente ao nível dos componentes, os
sistemas de ventilação irão tornar-se ainda mais baratos, e na integração das fontes
renováveis de energia e o seu papel na redução das necessidades de energia primária das
Passive Houses.
A Associação Passivhaus Portugal esteve representada por João Marcelino e João Gavião,
que apresentaram The performance of the first Certified Passive House in Portugal, no
primeiro dia da conferência. Á margem da conferência a Associação Passivhaus Portugal
participou na reunião dos afiliados do iPHA e promoveu a iniciativa PHMed – Passivhaus
Mediterrâneo, em que se estabeleceu a rede das organizações Passivhaus dos países do
Mediterrâneo.

Os participantes na reunião dos afiliados

A próxima Conferência Internacional Passive House irá decorrer a 17 e 18 de Abril de 2015 em
Leipzig, na Alemanha, no estado da Saxónia.
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