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Press Release 28 outubro 2022 
 

10ª Conferência Passivhaus Portugal 2022 

Aveiro, 25 e 26 outubro 2022 

 

 

 

 

Decorreu nos dias 25 e 26 de outubro de 2022, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, a 10ª 

Conferência Passivhaus Portugal 2022 com a organização da Passivhaus Portugal e da Homegrid. No 

primeiro dia decorreram 43 workshops Passive House e no segundo dia tiveram lugar as quatro sessões 

da conferência. A exposição de produtos e soluções adequadas à Passive House ocorreu em ambos os 

dias com a participação de mais de 50 expositores. Nesta décima edição da conferência recebemos no 

total dos dias cerca de 600 participantes. 

 

Veja a reportagem fotográfica completa aqui. 

Todas as apresentações e intervenções estão disponíveis aqui. 

A audiência da Conferência 

Um dos sectores da exposição Uma das sessões da conferência 

Um dos workshops 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552708386858063&type=3
http://www.passivhaus.pt/download/10conf_APRESENTACOES.pdf
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WORKSHOPS 

A 10ª Conferência Passivhaus Portugal 2022 teve início com um dia inteiramente dedicado a workshops 

práticos conduzidos por especialistas nacionais e internacionais que decorreram em quatro de salas em 

simultâneo e com a presença de mais de 250 participantes. Os 43 workshops abordaram os seguintes 

temas: 

• Ventilação com recuperação de calor; 

• Sistemas e equipamentos para a Passive House; 

• Soluções para a envolvente opaca; 

• Janelas Passive House; 

• Estanquidade ao ar; 

• Geração e armazenamento de energia; 

 

Sessão 1 - PENSAR 

Na abertura da conferência foram dadas as boas-vindas a todos os presentes no evento pela moderadora 

da sessão Margarida Gamboa. De seguida, o presidente da Passivhaus Portugal João Marcelino fez o 

balanço dos primeiros 10 anos de actividade da Passivhaus Portugal e apresentado o plano para os 

próximos 10 anos. Foi dado o destaque ao projecto pioneiro do Passive House Center, cuja apresentação 

foi complementada pelo contributo do Ricardo Vieira, da Reynaers, e do Hélder Vilaça, da Soudal. 

Workshop sobre sistemas de ventilação 

Workshop sobre a instalação de janelas Workshop sobre janelas Passive House 

Workshop sobre sistemas e equipamentos 
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Seguiu-se um ciclo de conversas que teve início com os donos de obra (presente: João Vivas Ferreira; 

via vídeo: Valter Vale / Joana Teixeira e Gil Alves) tendo sido referido, entre outros importantes 

testemunhos que “o projecto começou com o desenho e vai perdurar com a utilização da casa”. 

De seguida na conversa com construtores Gonçalo Bento revelou que a principal mais valia em construir 

Passive House é o descanso proporcionado pela qualidade do padrão. Na conversa com os arquitectos 

Gil Ferreira da Silva deu o seu testemunho sobre a sua entrada no mundo Passive House e as mais 

valias da aplicação do padrão, enquanto arquitecto, e João Gavião apresentou o trabalho feito pela 

Passivhaus Portugal na relação com a arquitectura, nomeadamente com a academia e com a ordem dos 

arquitectos. Por fim, na conversa com os professores João Paulo Cardielos e Clara Vale, foi apresentado 

o enquadramento das temáticas do desempenho dos edifícios no percurso académico dos futuros 

arquitectos e no que ainda há por fazer para dotar os estudantes de conhecimento e ferramentas para 

se capacitarem e aumentarem a sua consciência. No final da sessão Margarida Gamboa sintetizou os 

contributos desta sessão com as seguintes ideias: Consciência + Comunidade + Rigor + Confiança.  

 

A Sessão de Abertura da Conferência 

A Sessão 1 - conversas A Sessão 1 - participantes 
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Sessão 2 - INOVAR 

A sessão 2 INOVAR teve como moderadora a professora Clara Vale e teve no arquitecto canadiano 

Lloyd Alter o destaque da sessão. Lloyd Alter, que tem partilhado connosco a sua visão, quer nas 

participações anteriores quer através do seu trabalho de comunicação como design editor do 

Treehugger, apresentou os desafios que vivemos actualmente e o papel da Passive House na necessária 

transformação da realidade que vivemos. 

 

Sessão 3 - FAZER  

A Sessão 3 FAZER, que foi moderada por Margarida Gamboa, contou com a apresentação de projectos 

inovadores, em certificação ou em construção. Pedro Ribeiro apresentou o edifício de escritórios da sede 

da Danosa, em Pombal, cuja obra irá iniciar-se no início de 2023, e os desafios que envolvem a 

certificação Passive House. 

 

De seguida Gil Ferreira da Silva apresentou um projecto de reabilitação e ampliação duma habitação 

unifamiliar em Vila Nova de Gaia, em fase avançada da construção. João Pedro Quaresma apresentou 

um projecto concluído em Cascais. Trata-se duma habitação unifamiliar que está em fase final de 

certificação, tem já sido concluído o ensaio de estanquidade ao ar.  

A Sessão 2 - Lloyd Alter 

A Sessão 3 - participantes A Sessão 3 - Pedro Ribeiro 
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Catarina Pinto apresentou um projecto de habitação unifamiliar em Salir do Porto, em fase de conclusão 

do projecto, com a construção em elementos pré-fabricados com palha e madeira Ecococon, componente 

com certificação Passive House. Por fim Joana Cortinhas apresentou o projecto de reabilitação duma 

habitação bifamiliar em Ílhavo, que está em fase final da construção e será a primeira Passive House 

certificada em Portugal resultado dum processo de reabilitação. 

 

Sessão 4 - SABER  

A sessão 4 SABER foi moderada por João Paulo Cardielos e foi destinada à apresentação de trabalhos 

de investigação. A sessão iniciou-se com a apresentação de Joana Cortinhas que apresentou o resultado 

da sua tese de mestrado na FAUP sobre o papel do factor de forma no desempenho energético dos 

edifícios. Por fim, Joaquim Teixeira apresentou o resultado do seu trabalho realizado na pós-graduação 

na FCT NOVA sobre o caso de estudo com a aplicação da Passive House nos Açores e dos desafios 

colocados por um clima quente e húmido. 

A Sessão 3 - João Pedro Quaresma A Sessão 3 - Gil Ferreira da Silva 

A Sessão 3 - Joana Cortinhas A Sessão 3 - Catarina Pinto 
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Encerramento   

No encerramento da Conferência, João Marcelino divulgou os próximos eventos e o trabalho que segue 

para 2023. Por fim foi feito o agradecimento à organização, aos media partners, ao apoio institucional e 

aos parceiros estratégicos. 

 

  

A Sessão 4 - participantes A Sessão 4 - Joaquim Teixeira 

O encerramento A apresentação da 11ª edição da conferência 
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