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Caro(a) Dear 

A Zehnder em Portugal
Zehnder in Portugal

Recebemos na nossa sede, o nZEBoffice+, a visita
do David Castro, delegado comercial da Zehnder
em Portugal.

We received at our office, the nZEBoffice+, the visit
of David Castro, the commercial representative of
Zehnder in Portugal.

Catálogo de pontes térmicas
Thermal bridge catalogue

O Passivhaus Institut elaborou um catálogo de
pontes térmicas a partir do estudo de
aproximadamente 1200 pontes térmicas. O
catálogo está disponível em duas versões. Os
sócios da Associação Passivhaus Portugal e
membros do iPHA têm acesso à versão completa.

The Passivhaus Institut created a thermal bridge
catalogue after evaluating approximately 1200
thermal bridges. The catalogue is available in two
versions. Every iPHA member can access the full
version of the catalogue.

Conferência Roca workplaces
Conference Rock workplaces 

A conferência de apresentação do nZEBoffice+, o
primeiro escritório Passive House em Portugal.

Conference to present the nZEBoffice+, the first
Passive House office in Portugal.

Local: Roca Lisboa Gallery - Lisboa
Data: 28 de Fevereiro

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

http://passivhaus.pt/index
http://www.passivhaus.pt/
http://passivhaus.pt/index?m=1
http://passivhaus.pt/events-1-Certified-Passive-House-Tradesperson
http://passivhaus.pt/solucoes/anexos/Ventilaci%C3%B3n%2520de%2520Confort_Portugal_08-2018.pdf
http://passivhaus.pt/noticias/anexos/20190204_noticia.pdf
https://passipedia.org/basics/building_physics_-_basics/thermal_bridges/thermal_bridges_catalogue
http://bit.ly/2UGwobB
https://www.facebook.com/pg/passivhausportugal/photos/?tab=album&album_id=2124401154488245


Formação Passive House
Passive House training

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

Inscreva-se na próxima edição

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

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

 

 102 formandos desde 2014
11º lugar a nível mundial (per capita)

Inscreva-se na próxima edição

Videoconferência - início em Abril
10 dias (1 dia por semana)
70 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."

Certificação Passive House em curso
Ongoing Passive House certification

 nZEBoffice+, Ílhavo  

http://passivhaus.pt/events-1-Certified-Passive-House-Tradesperson
http://passivhaus.pt/events-1-Certified-Passive-House-Tradesperson
https://www.youtube.com/watch?v=-TfZViHZEdU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-TfZViHZEdU&feature=youtu.be
http://passivhaus.pt/events-2-Certified-Passive-House-Designer
http://passivhaus.pt/events-2-Certified-Passive-House-Designer
https://www.youtube.com/watch?v=LggflEPP9Ps&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LggflEPP9Ps&feature=youtu.be


O nZEBoffice+ é o primeiro escritório e a primeira

reabi l i tação Passive House em Portugal .  O

nZEBoffice+ tem um balanço positivo de energia

com apenas 4 painéis fotovoltaicos instalados.

The nZEBoffice+ is the first Passive House retrofit

and the first non residential Passive House unit in

Portugal. The nZEBoffice+ has a positive balance

with only 4 PV panels.

Certified Passive House Designer:

Ana Gamelas, Homegrid

A plataforma de monitorização do nZEBoffice+ já está em funcionamento e os dados já podem ser

consultados em tempo real. O acesso livre à plataforma irá ocorrer a partir do próximo mês e divulgado na

próxima newsletter.

The nZEBoffice+ monitoring platform is already in operation and the data can be checked in real time.

The open access to the platform will occur during next month and announced in the next newsletter.

Soluções Passive House - mais de 40 soluções já disponíveis

Passive House solutions - more than 40 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

http://homegrid.pt/galerias.aspx?action=all&id=6&menu=Portf%C3%B3lio
http://passivhaus.pt/register?m=8
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
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


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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