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Eventos Passive House
Passive House events

 

Entrevista de João Gavião para a RTP
Madeira
Interview with João Gavião for RTP Madeira

"Está provado e está estudado que se temos

ambientes húmidos há uma probabilidade maior

das crianças serem diagnosticadas com asma

infantil. Portanto há uma clara ligação entre

patologias nas pessoas provocadas por essa má

qualidade dos espaços que habitamos"

"It has been proven and studied that if we have a humid

environment there is a greater probability of children

being diagnosed with childhood asthma. So there is a

clear link between pathologies in people caused by the

poor quality of the spaces we inhabit"

A Passive House no evento Cidade +, no
Porto
The Passive House at the Cidade + event, at
Oporto

A Associação Passivhaus Portugal esteve

presente no Cidade +, evento anual que celebra

a Sustentabilidade e o Ambiente, nos dias 7 e 8

de Julho nos Jardins do Palácio de Cristal no

Porto.
The Passivhaus Portugal Association was present at the

Cidade +, an annual event that celebrates Sustainability

and the Environment, on the 7th and 8th July at Oporto.

http://passivhaus.pt/index
http://www.passivhaus.pt/
http://passivhaus.pt/conferencia
https://youtu.be/ZphRWjOqTWo
https://www.facebook.com/pg/passivhausportugal/photos/?tab=album&album_id=2067387733522921


 Apresentação sobre a Passive House na
Ordem dos Engenheiros da Região Norte
Presentation about Passive House at the
Ordem dos Engenheiros

Nuno Santos e Hélder Pereira apresentaram e

discutiram a importância da certificação dos

profissionais e dos edifícios.

Nuno Santos  and Hélder  Pere i ra presented and

d i s c u s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c e r t i f y i n g

both professionals and buildings.

1850 participantes desde 2013
1850 participants since 2013

Inscreva-se na próxima edição

Ponta Delgada, setembro

Formação Passive House
Passive House training

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

"Adquiri conhecimentos novos em especialidades

com as quais eu não estava muito a par, por ex.,

em ventilação, estanquidade ao ar, componentes

construtivos."

"I acquired new knowledge in specialties that I was not

very much familiar with, for example, in ventilation,

airtightness and construction components."

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

"Este curso proporciona-te essas mais valias que

acho que te podem diferenciar no mercado de

trabalho."

"This course provides you with these benefits that I think

can differentiate you in the job market."

https://www.facebook.com/excellens.lda/videos/1767793426630692/
http://passivhaus.pt/events-3-Passive-House-edif%C3%ADcios-saud%C3%A1veis,-cidades-sustent%C3%A1veis
https://youtu.be/LggflEPP9Ps
https://youtu.be/F6g9BTWVlQg


70 formandos desde 2014

19º lugar a nível mundial (per capita)

Inscreva-se nas próximas edições

Porto, setembro

Lisboa, setembro

Funchal, setembro

Ponta Delgada, setembro

Certificação Passive House em curso
Ongoing Passive House certification

 Ílhavo  

Está em execução o primeiro escritório Passive

House. O projeto nZEBoffice+ corresponde ao

primeiro escritório nZEB e à primeira reabilitação

Passive House.

Certified Passive House Designer:

Ana Gamelas, Homegrid

 Penafiel

Certified Passive House Designer:

Esperança Azevedo, Galeria Gabinete

 Loulé

Certified Passive House Designer:

Miguel Ferreira, Certiterm

Soluções Passive House - 30 soluções já disponíveis

Passive House solutions - 30 solutions already available

Envolvente opaca
Opaque building envelope

Janelas e sombreamento
Windows and shading

Estanquidade ao ar
Airtightness

http://passivhaus.pt/events-2-Certified-Passive-House-Designer
http://passivhaus.pt/projetos/anexos/escritorio.pdf
http://passivhaus.pt/projetos/anexos/Poster%20Fernanda%20Reis.pdf
http://passivhaus.pt/projetos/anexos/APR.5.CONF.PASS.HOUSE.MF.DRAFT.pdf
http://passivhaus.pt/solutions-4-1-Envolvente-opaca
http://passivhaus.pt/solutions-4-1-Envolvente-opaca
http://passivhaus.pt/solutions-4-3-Janelas-e-sombreamento-
http://passivhaus.pt/solutions-4-3-Janelas-e-sombreamento-
http://passivhaus.pt/solutions-4-2-Estanquidade-ao-ar
http://passivhaus.pt/solutions-4-2-Estanquidade-ao-ar


AQS e eficiência hídrica

DHW and water efficiency 

Aquecimento e arrefecimento

Heating and cooling

Renováveis, baterias e
carregamento

Renewables, batteries and
charging

 

Ventilação com RC

Ventilation with HR

 

Rede Passive House
Passive House network

Parceiros estratégicos
Strategic partners

Parceiros
Partners

http://passivhaus.pt/solutions-4-5-AQS-e-efici%C3%AAncia-h%C3%ADdrica
http://passivhaus.pt/solutions-4-5-AQS-e-efici%C3%AAncia-h%C3%ADdrica
http://passivhaus.pt/solutions-4-6-Aquecimento-e-arrefecimento
http://passivhaus.pt/solutions-4-6-Aquecimento-e-arrefecimento
http://passivhaus.pt/solutions-4-7-Renov%C3%A1veis,-baterias-e-carregamento
http://passivhaus.pt/solutions-4-7-Renov%C3%A1veis,-baterias-e-carregamento
http://passivhaus.pt/solutions-4-5-AQS-e-efici%C3%AAncia-h%C3%ADdrica
http://passivhaus.pt/solutions.aspx?m=4
https://www.facebook.com/passivhausportugal/
https://twitter.com/PassivhausPT
https://www.youtube.com/channel/UCeo7H208o8Baj099Dq-YPkQ
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