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“A Passive House apresenta um grande potencial no setor do turismo, um importante setor  
económico, em particular nos climas mais quentes.”

A primeira Passive House certificada no setor do 
turismo em Portugal foi desenvolvida pala Home-
grid e foi concluída em finais de 2015. Esta Passive 
House é o resultado de um projeto de reconstru-
ção localizado na Costa Nova, concelho de Ílhavo 
(Figura 1).

O edifício existente foi demolido porque já não 
assegurava a adequada resistência estrutural. De 
modo a preservar a identidade histórica do local, 

a nova construção teve de manter as áreas e vo-
lumetria e recuperar as características essenciais 
do edifício antigo. O edifício já havia sofrido di-
versas modificações na configuração da fachada, 
nas cores dos revestimentos, nos materiais, bem 
como no seu interior, como mostra a Figura 2.

Em unidades turísticas, os custos de energia são 
o segundo maior custo operacional a seguir aos 
custos com pessoal. Este edifício não terá pes-

A primeira Passive House certificada 
no setor do Turismo em Portugal

Figura 1 A primeira Passive House certificada no setor 
do Turismo em Portugal ©Gonçalo Miller.

Figura 2 Vista do edifício existente antes da reconstru-
ção ©Homegrid.
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soal permanente, uma vez que se trata de uma 
unidade de alojamento local com 2 apartamentos 
separados e 4 quartos no total. Deste modo, a 
fatura energética torna-se no maior custo ope-
racional para o promotor. É por isto que a Passive 
House é crucial neste setor em geral e neste edi-
fício em particular.

Descrição do projeto

Projeto
O edifício está organizado em dois apartamentos 
independentes, um por cada piso, tendo cada um: 

dois quartos com acesso ao pátio e quartos de 
banho privativos e uma cozinha integrada na sala 
comum, como mostra a Figura 3. A fachada prin-
cipal está orientada a oeste e o edifício é muito 
sombreado devido a um edifício mais alto loca-
lizado a sul. As dimensões e características das 
janelas e os dispositivos de sombreamento foram 
definidos através do uso da ferramenta Passive 
House Planning Package (PHPP), para assim al-
cançar o ótimo balanço energético das janelas.

Envolvente do edifício
A Tabela 1 mostra os componentes de envolvente 
opaca e transparente do edifício. 

Figura 3 Plantas da Cestaria – rés-do-chão, 1º andar e coberturas ©Homegrid.
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Os valores do coeficiente de transmissão térmica 
(U) dos componentes da envolvente opaca do edi-
fício são inferiores em cerca de 30 por cento em 
relação aos valores máximos exigidos de acordo 
com a atual regulamentação em Portugal [REH, 
2015]. Em relação ao pavimento térreo os valores 
são de referência. Se fosse adicionado mais isola-
mento térmico à envolvente opaca, isso permitiria 
reduzir as necessidades de aquecimento, mas iria 
aumentar também a possibilidade de ocorrer so-
breaquecimento no verão, em especial no caso de 
definir mais isolamento na laje térrea, impedindo a 
dissipação de calor pelo terreno. 

É, no entanto, possível atingir os padrões de de-
sempenho Passive House em Portugal com os va-
lores de U máximos exigidos, não havendo neces-
sidade de colocar mais isolamento do que aquele 
que já é obrigatório colocar. Para este desempe-
nho o edifício deverá ter uma orientação otimizada 
para que seja possível tirar o máximo partido da 
radiação solar [Gavião, 2016].

Em relação às janelas, elas têm o papel mais im-
portante na envolvente em climas quentes em 

Componente 
do edifício Composição Valor de U

W/(m2K)

Valor de U
máx. - REH 

W/(m2K)
Variação

Parede Blocos de betão leve e ETICS com 100 mm de isolamento 
em EPS 0,285 0,40 -29%

Cobertura Estrutura de madeira com 200 mm de isolamento em XPS 0,231 0,35 -34%

Pavimento 
térreo Laje maciça de betão sobre 60 mm de isolamento em XPS 0,408 0,50 -18%

Janela Caixilho de madeira com isolamento  (Uf: 0,82) e vidro triplo 
(Ug: 0,60; g: 0,50) 0,85 2,40 -65%

Janela de 
Cobertura Caixilho de madeira  (Uf: 1,35) e vidro duplo (Ug: 1,15; g: 0,66) 1,53 2,40 -36%

Tabela 1 Soluções da envolvente do edifício.

Para além da 
Passive House, a 
Cestaria obteve 

ainda a classificação 
A++, a mais elevada, 

no sistema de 
certificação 

LiderA, sistema de 
certificação da 

sustentabilidade 
do ambiente 

construído
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geral e nesta Passive House em particular, uma 
vez que a utilização de energia solar para aqueci-
mento tem um maior potencial nos países do sul 
da Europa do que nos países do centro da Europa 
[Schnieders, 2009].

Sistemas e equipamentos

Foram instalados dois sistemas de ventilação in-
dependentes, um por cada apartamento. Isto 
permite diferentes tipos de operação de acordo 
com diferentes números de ocupantes em cada 
unidade. Ambos os sistemas, com eficiência na 
recuperação de calor de 85 por cento, estão em 
funcionamento todo o ano de modo a assegurar a 
adequada taxa de renovação de ar com o máximo 
de eficiência energética.

Foram instalados dois coletores solares sobre as 
janelas no pátio, orientadas a sul, para a produ-
ção de água quente sanitária (AQS). A disposição 
dos coletores solares permite ainda o sombre-
amento das janelas. A geração de calor é feita 
através de uma bomba de calor que cobre as 
necessidades remanescentes de AQS e também 
as reduzidas necessidades de aquecimento am-
biente.

Construção

O construtor e alguns dos subempreiteiros fre-
quentaram o curso Certified Passive House 
Tradesperson antes do desenvolvimento desta 
Passive House. Durante a construção, a maior 
preocupação foi a procura da máxima estanqui-
dade ao ar da envolvente do edifício. A estan-
quidade ao ar é avaliada através de um teste de 
pressurização n50, o blower door test, cujo resul-
tado, para cumprir os requisitos Passive House, 
tem de ser igual ou inferior a 0,6 h-1, para uma 
pressão de 50 Pa. O resultado do blower door 
test foi de 0,41 h-1 (Figura 4).

Certificação Passive House

Resultados do balanço energético com PHPP
Os requisitos Passive House Classic foram alcan-
çados, como mostra a Figura 5. 

A certificação Passive House foi conduzida pelo 
Passivhaus Institut e obtida no início de 2016. Para 
além da Passive House, a Cestaria obteve ainda a 
classificação A++, a mais elevada, no sistema de 
certificação LiderA, sistema de certificação da 
sustentabilidade do ambiente construído [Pinheiro 
e Urbano, 2016].

Figura 4 Realização do blower door test ©Homegrid.
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Operação do edifício

A primeira Passive House certificada no setor do 
Turismo está concluída e em operação (Figura 6). 

O verão de 2016 foi a primeira temporada turística 
na Cestaria. A monitorização da primeira utilização 
do edifício, em meados de julho no apartamento 
do primeiro andar, apresenta os seguintes resul-
tados (Figura 7):
– A temperatura de cerca de 25oC sem variações 

significativas;
– A humidade relativa entre 56 e 66 por cento;
– A concentração de CO2 sempre abaixo dos 900 

ppm;

Figura 5 Resultados obtidos através do PHPP ©Homegrid.

O feedback por parte dos utilizadores desta uni-
dade turística tem sido excelente, manifestando 
o seu agrado com a experiência de “viver” numa 
Passive House, como mostra a Figura 8.

Conclusões

A primeira Passive House no setor do Turismo em 
Portugal obteve a certificação pelo Passivhaus 
Institut e está em operação. O seu desempenho 
tem sido o expectável e claramente satisfatório. 
A Passive House apresenta um grande poten-

Figura 6 Vista da Cestaria em operação ©Gonçalo Miller.

Figura 8 O feedback dos utilizadores a partir da platafor-
ma Booking ©Booking.

Figura 7 Os resultados da monitorização da primeira ope-
ração do edifício ©Homegrid.

Temperature Relative humidity CO2 concentration

CO2 concentration
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cial no setor do turismo, um importante setor  
económico, em particular nos climas mais quen-
tes. Esta Passive House enquadra-se na definição 
do nZEB (nearly Zero Energy Building), compro-
vando que a Passive House é uma solução viável  
e custo eficiente para os nZEB em Portugal 
[PHPT, 2015]. 

Referências

– [Gavião, 2016]

 Gavião, João, Níveis de isolamento para Passive Houses 

em Portugal, Workshop Envolvente do Edifício, 4ª Con-

ferência Passivhaus Portugal, Aveiro, 2016

– [PHPT, 2015]

 Associação Passivhaus Portugal, comunicado A Passi-

ve House como solução para os edifícios com necessi-

dades quase nulas de energia (NZEB), Ílhavo, 2015

– [Pinheiro e Urbano, 2016]

 Pinheiro, Manuel e Urbano, Daniela, Cestaria Nova – 

Avaliação de Posicionamento do Desempenho Am-

biental – Relatório Final LiderA, Instituto Superior Téc-

nico, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2016.

– [REH, 2015]

 Requisitos de conceção para edifícios novos e interven-

ções, Anexo da Portaria N.º 379-A/2015 de 22 de Outubro.

– [Schnieders, 2009]

 Schnieders, Jürgen, Passive Houses in South West Eu-

rope, 2nd ed., Passivhaus Institut, Darmstadt, 2009




