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Press Release 03 Dezembro 2013 
 

1ª Conferência Passivhaus Portugal 2013 

Aveiro, 30 Novembro 2013 

 

Decorreu no dia 30 de Novembro de 2013, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, a 

1ª Conferência Passivhaus Portugal 2013 com a organização conjunta da Associação 

Passivhaus Portugal e da Homegrid. Esta primeira edição do evento contou com a 

participação de 125 pessoas. A conferência teve quatro blocos de apresentações e uma 

exposição que decorreu no foyer do auditório, que contou com a participação de oito empresas 

que expuseram os seus produtos e soluções adequadas à Passive House. 

   

 

BLOCO 1 

Os trabalhos tiveram início com a abertura da conferência, no bloco 1, em que foram dadas as 

boas vindas a todos os presentes no evento e apresentado o trabalho efectuado até à data 

pela Associação Passivhaus Portugal pela voz do presidente da direcção, João Marcelino. 

O bloco 1 prosseguiu com as seguintes intervenções: do Dr. Jorge Campino, Vice-presidente 

da Câmara Municipal de Aveiro, manifestando o interesse do município em receber esta 

iniciativa; do Eng.º Filipe Vasconcelos, Director Geral da ADENE, dando a conhecer o que 

tem sido e o que será feito em termos da eficiência energética em Portugal; do Dr. Vitor 

Ferreira, que apresentou o Cluster Habitat Sustentável, as suas actividades e o 

enquadramento da Passive House no seu espaço; da Arq.ª Ana Neto Vieira em representação 

da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos, que apresentou a actividade recente 

da OA no que diz respeito à sustentabilidade; e do Eng.º António Canas, em representação da 

Ordem dos Engenheiros – Região Centro. 

Após o almoço A zona da exposição 
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BLOCO 2 

O bloco 2 teve como objectivo apresentar a evolução da Passive House noutras partes do 

mundo. Tivemos o orgulho de presenciar uma apresentação gravada propositadamente para 

este evento do Dr. Wolfgang Feist, director do Passivhaus Institut, em que foram realçados os 

desenvolvimentos da norma Passive House, as particularidades da aplicação da Passive 

House em Portugal e a próxima 18ª Conferência Internacional Passive House 2014 em 

Aachen na Alemanha. 

Foram ainda apresentados os exemplos da implementação da Passive House em Espanha e 

em Itália, com apresentações da Arq.ª Anne Vogt da PEP e do Dr. Francesco Nesi do ZEPHIR, 

respectivamente. Em ambas as apresentações foram mostrados exemplos recentes de Passive 

Houses e a evolução das respectivas organizações. 

   
A apresentação de Anne Vogt 

A sessão de abertura Os participantes no Bloco 1 

A apresentação de Francesco Nesi 



 

 
 
 
 
Passivhaus Portugal is the Portuguese affiliate of the International Passive House Association (iPHA) 
 

 

Uma Passive House: confortável, acessível, sustentável 
 

www.passivhaus.pt | passivhausportugal@gmail.com | Avenida 25 de Abril, nº27, 3ºACX, 3830-044 Ílhavo | 234 324 710 

BLOCO 3 

O bloco 3 iniciou-se com a apresentação das Primeiras Passive Houses em Portugal. João 

Gavião, da Homegrid e da Associação Passivhaus Portugal, deu a conhecer o processo 

que levou à certificação das Primeiras Passive Houses, o seu desempenho relativo ao conforto 

e consumos através da análise dos resultados da monitorização e o trabalho futuro. De seguida 

o Eng.º Nuno Simões, do ITeCons, apresentou o desempenho das Primeiras Passive Houses 

e o trabalho desenvolvido pelo ITeCons e o Dr. Manuel Duarte Pinheiro, do IST, apresentou o 

Sistema LiderA e de que modo as Primeiras Passive House criam valor e contribuem para um 

meio mais sustentável. No final deste bloco 3, João Marcelino apresentou um estudo 

económico que revela os potenciais de poupança na disseminação da Passive House, tendo 

este estudo sido analisado e comentado pela economista Suhita Osório-Peters, da CEIFA 

ambiente. Pretende-se que este estudo sirva de base a uma discussão mais alargada para 

sustentar a rápida implementação da Passive House em Portugal. 

   

 

BLOCO 4 

No bloco 4 foram apresentadas algumas soluções construtivas e a sua adequação à norma 

Passive House. A Associação Passivhaus Portugal pretende ter o contributo das empresas e 

fomentar o desenvolvimento de produtos e soluções Passive House. Este modelo, de bloco 

destinado às empresas, será mantido em futuras conferências. 

O Eng.º Vasco Pereira, da Weber, apresentou o conceito Paredes Eficientes (disponível em: 

www.paredeseficientes.com), em representação da Isover, Carlos Reis apresentou 

exemplos de obras Passive House com soluções Isover e, da Placo, José Carlos Pereira 

apresentou soluções Placo e a sua adequação à Passive House.  

A apresentação de Manuel Duarte Pinheiro A apresentação de Suhita Osório-Peters 
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No encerramento da 1ª Conferência Passivhaus Portugal 2013, João Marcelino divulgou o 

plano de formação para o 1º semestre de 2014, bem como anunciou da 2ª Conferência 

Passivhaus Portugal 2014, que se irá realizar em Aveiro a 29 de Novembro de 2014 (mais 

informações em www.passivhaus.pt). Foram também distinguidas algumas das empresas que 

participaram na construção das primeiras Passive Houses em Portugal com um certificado que 

valida a sua participação neste processo construtivo. 

   

 

 

A apresentação de Carlos Reis Os participantes no Bloco 4 

 

A sessão de encerramento Os parceiros nas Primeiras Passive Houses 

O logótipo da 2ª Conferência Passivhaus Portugal 2014 
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