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2020 em revista 

2020 foi um ano muito complicado por todos os motivos e mais alguns. No entanto, foi também 

um ano muito importante para a afirmação da Passive House como uma solução essencial para 

construir o futuro que queremos, senão vejamos: 

• Realizámos em novembro a maior Conferência Passivhaus Portugal de sempre, desta vez 

inteiramente virtual com conferência, workshops e exposição, com uma assistência média 

em contínuo de 190 participantes, tendo passado pela plataforma Zoom mais de 600 

pessoas ver mais; 

• Organizámos durante o mês de junho, por videoconferência, 12 Workshops Passive House 

com 31 apresentações (24 horas de conteúdo) e uma audiência de mais de 250 participantes 

ver mais;  

• Realizamos em maio a Conferência Passive House Para Todos, por videoconferência, 

com uma audiência média em contínuo de 150 participantes, tendo passado pela plataforma 

Zoom cerca de 240 pessoas ver mais; 

• Participámos na 24ª Conferência Internacional Passive House 2020, este ano virtual, com 

3 posters apresentados ver mais; 

• Contribuímos com a nossa visão para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 

2020-2030 ver mais; 

• Participámos no documentário “É p’ra amanhã” da Sic (ver mais) e no programa “Sociedade 

Civil” da RTP2 (ver mais) e foram dadas entrevistas ao Jornal Construir, Revista Smartcities, 

Idealista News ver mais; 

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

com soluções adequadas a Passive Houses ver mais; 

• Continuámos com a produção de artigos para o BLOG, de modo a comunicarmos de um 

modo mais informal e descontraído ver mais; 

• Participámos em 8 eventos nacionais e internacionais apresentando o conceito e o 

trabalho desenvolvido até agora em Portugal ver mais; 

• Foi melhorada o optimizada a plataforma de monitorização de Passive Houses ver mais; 

 

A revista do ano de 2019: ver mais; 
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