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Passive House é saúde!
Passive House is health!

"Todos têm direito, para si e para a sua família, a
uma habitação de dimensão adequada, em
condições de higiene e conforto e que
preserve a intimidade pessoal e a privacidade
familiar.” (Artigo 65º da Constituição Portuguesa)

"Everyone has the right, for himself and for his
family, to a dwelling of adequate size, in
conditions of hygiene and comfort and that
preserves personal intimacy and family privacy."
(Article 65 of the Portuguese Constitution)

  
Já somos mais de 100 Certified Passive
House Tradespersons em Portugal!
We are more than 100 Certified Passive House
Tradespersons in Portugal!

O próximo curso começa brevemente.
Venha fazer parte desta rede de
especialistas.

BIM & Passive House

A ligação entre as ferramentas BIM e o PHPP.

The link between BIM tools and PHPP.

Conferência Roca workplaces
Conference Rock workplaces 

Apresentação do nZEBoffice+, o primeiro escritório
Passive House em Portugal.

Presentation of nZEBoffice+, the first Passive
House office in Portugal.
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Local: Roca Lisboa Gallery - Lisboa
Data: 28 de fevereiro - 18h00

Oradores: João Gavião (Associação Passivhaus
Portugal e Homegrid) e Marta Panão (Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa)

Formação Passive House
Passive House training

Testemunho dos Certified Passive House
Tradespersons
The opinion of Certified Passive House
Tradespersons

 

221 formandos desde 2013
6º lugar a nível mundial (per capita)

Inscreva-se na próxima edição

Videoconferência - início em fevereiro
3 dias (1 dia por semana)
21 horas

Testemunho de um Certified Passive
House Designer
The opinion of a Certified Passive House
Designer

"Adquiri conhecimentos novos em especialidades
com as quais não estava muito a par, por exemplo,
em ventilação, entanquidade ao ar, componentes
construtivos, …"

"I acquired new knowledge in specialities i was not
very much familiar with, for exemple, in ventilation,
airtightness and construction componentes."

 102 formandos desde 2014
17º lugar a nível mundial (per capita)

Inscreva-se na próxima edição

Videoconferência - início em abril
10 dias (1 dia por semana)
70 horas
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Certificação Passive House em curso
Ongoing Passive House certification

 Ílhavo  

Programa de monitorização em curso.

Novidades em breve!

Monitoring program in progress.

News soon!

Certified Passive House Designer:

Ana Gamelas, Homegrid

Soluções Passive House - mais de 30 soluções já disponíveis

Passive House solutions - more than 30 solutions already available

Envolvente opaca
Opaque building envelope

Janelas e sombreamento
Windows and shading

Estanquidade ao ar
Airtightness

AQS e eficiência hídrica
DHW and water efficiency 

Aquecimento e arrefecimento
Heating and cooling

Renováveis, baterias e
carregamento

Renewables, batteries and
charging
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Ventilação com RC
Ventilation with HR

Mobilidade elétrica
Electrical mobility

Rede Passive House
Passive House network

Parceiros estratégicos
Strategic partners

Parceiros
Partners
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