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2019 em revista 

Este foi um ano cheio de actividade e muito importante para a afirmação da Passive 

House como uma solução essencial para construir o futuro que queremos, senão 

vejamos: 

• Realizamos a maior Conferência Passivhaus Portugal de sempre com mais de 

550 participantes nos dois dias do evento...e queremos mais e melhor em 2020 

ver mais; 

• Organizámos 6 Workshops práticos de norte a sul do país com a participação de 

mais de 200 participantes ver mais; 

• Elaborámos e apresentámos aos partidos políticos o Manifesto "Passive House 

Para Todos!" ver mais; 

• Foi elaborado o documento técnico "Reivindicar a Norma Passive House" 

ver mais; 

• Tomámos uma posição em relação a um empreendimento falsamente promovido 

como Passive House ver mais; 

• Foi elaborado, em parceria com a Homegrid e a Deco Proteste, o Checklist 

"Verificar se é uma Passive House" ver mais; 

• Foi elaborado, em parceria com a Homegrid e a Deco Proteste, e apresentado na 

Conferência anual o vídeo "Como reconhecer uma casa passiva" ver mais; 

• Estão a ser desenvolvidos muitas dezenas de Passive House em todo o país 

ver mais; 

• A rede Passive House está em crescimento com mais pessoas certificadas e 

mais parceiros com soluções adequadas a Passive Houses ver mais; 

• Criámos o BLOG, de modo a comunicarmos de um modo mais informal e 

descontraído, com a produção de 2 artigos por mês ver mais; 

• Participámos em 12 eventos nacionais e internacionais apresentando o conceito e 

o trabalho desenvolvido até agora em Portugal ver mais; 

• Foi apresentado e disponibilizado o acesso à plataforma de monitorização de 

Passive Houses ver mais; 
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