
WORKSHOPS PASSIVHAUS 2021

Pela participação em cada workshop serão atribuídos 2 créditos*

VIDEOCONFERÊNCIA | ENTRADA LIVRE
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 JUNHO 2021

sempre às 17:00h, sempre às segundas e terças
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07 JUN Inscrição W01 W01

08 JUN Inscrição W02 W02

14 JUN Inscrição W03 W03

15 JUN Inscrição W04 W04

21 JUN Inscrição W05 W05

22 JUN Inscrição W06 W06

28 JUN Inscrição W07 W07

29 JUN Inscrição W08 W08

Entrada livre
*Número de créditos necessários para a renovação dos títulos:

Certified Passive House Tradesperson : 30 créditos

Certified Passive House Designer/Consultant: 100 créditos

Soluções para uma habitação unifamiliar

Nestes 8 workshops os parceiros estratégicos apresentam as suas

soluções adequadas à Passive House para um caso concreto em

diferentes localizações em Portugal.

Programa sujeito a alterações

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcsgl-tJrE5ZUJ-XtoCHdr9snPwo4PHsT68s9LsnZnGgg0Nw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_xm9HGk03N0wCF-ppBEqBvgl2eWCx_20oZx_aKXSYYbwYQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS8d2v5Gk3Flq9Hq-XaBzl9eL7r5Uhi2dzC0YeA7gU1zCd0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoZVXQR_SZ-QRDRVwRR8yECLGCVqqFmWedYXRJ3Kn6nZelmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvCdjpdjxIFSf106YSyKA1m6yXTA1RHTZIcpVhQLEwye4sIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8gNTl7ntawSP7xs-gKNp9IYUT8TkxAXqFS6ni3-GQIztxOg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxWE3B6MJAfY-SPwBtLDKWBa8Yot-k1TcRfoNVR4ywkXFHVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9apLxZqnxpNwVBtpJ8zFyFkiJs2ZNWlnAqJ-LY5wQM-dr2Q/viewform
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Saint-Gobain – soluções para a envolvente opaca e para a 

envolvente transparente

Zehnder – soluções para a ventilação com recuperação de calor
Inscrição W01

Schluter – soluções para o aquecimento e arrefecimento

Panasonic – soluções para o aquecim. e arrefecim., para AQS e 

para a ventilação com recuperação de calor

Reynaers – soluções para a envolvente transparente

Soudal – soluções para a estanquidade ao ar

Inscrição W02

Inscrição W03

Inscrição W04

Inscrição W05

Inscrição W06

Inscrição W07

Inscrição W08

BMI – soluções para a envolvente opaca

Danosa – soluções para a envolvente opaca

Artebel – soluções para a envolvente opaca

Knauf Insulation – soluções para a envolvente opaca

Gealan – soluções para a envolvente transparente

Sto – soluções para a envolvente opaca

Fibran – soluções para a envolvente opaca

Rockwool – soluções para a envolvente opaca

Preceram – soluções para a envolvente opaca

Amorim Cork Insulation – soluções para a envolvente 

opaca

Programa

Programa sujeito a alterações

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcsgl-tJrE5ZUJ-XtoCHdr9snPwo4PHsT68s9LsnZnGgg0Nw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_xm9HGk03N0wCF-ppBEqBvgl2eWCx_20oZx_aKXSYYbwYQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS8d2v5Gk3Flq9Hq-XaBzl9eL7r5Uhi2dzC0YeA7gU1zCd0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Ziw9FJ-d4w-s-Ljy3N9WEju3Fts3ioZCzQRwt2kC0Ik/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoZVXQR_SZ-QRDRVwRR8yECLGCVqqFmWedYXRJ3Kn6nZelmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Ziw9FJ-d4w-s-Ljy3N9WEju3Fts3ioZCzQRwt2kC0Ik/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvCdjpdjxIFSf106YSyKA1m6yXTA1RHTZIcpVhQLEwye4sIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Ziw9FJ-d4w-s-Ljy3N9WEju3Fts3ioZCzQRwt2kC0Ik/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8gNTl7ntawSP7xs-gKNp9IYUT8TkxAXqFS6ni3-GQIztxOg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxWE3B6MJAfY-SPwBtLDKWBa8Yot-k1TcRfoNVR4ywkXFHVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9apLxZqnxpNwVBtpJ8zFyFkiJs2ZNWlnAqJ-LY5wQM-dr2Q/viewform


www.passivhaus.pt | www.homegrid.pt | Avenida 25 de Abril, nº33, 3ºesq-frente, 3830-044 Ílhavo | 234 096 309

Pela participação em cada workshop serão atribuídos 2 créditos*

WORKSHOPS PASSIVHAUS 2021

VIDEOCONFERÊNCIA | ENTRADA LIVRE
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 JUNHO 2021

sempre às 17:00h, sempre às segundas e terças

Acesso

Funcionamento

Os participantes deverão ter a câmara ligada de modo a facilitar o 

reconhecimento de quem participa.

A intervenção oral só será permitida a quem tiver a câmara ligada.

A intervenção dos participantes durante a apresentação decorrerá 

apenas através do chat do Zoom.

Os participantes deverão estar na sessão com o microfone

desligado, ligando-o apenas quando pretenderem intervir no 

período de debate e discussão.

A intervenção dos participantes que acompanham via streaming

será através da caixa de comentários.

A sessão será transmitida via streaming na página do Facebook 

da Associação Passivhaus Portugal.

• As sessões e workshops irão decorrer através da plataforma Zoom;

• Após realizar a inscrição, cada participante irá receber os dados de 

acesso às sessões e workshops;

• No início dos workshops serão dadas breves instruções de 

funcionamento do Zoom;

• Só terão acesso às sessões e workshops os nomes registados na ficha 

de inscrição.
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Parceiros estratégicos

Media partners

Apoio institucional

Organização

http://passivhaus.pt/index
http://www.archinews.pt/home
https://edificioseenergia.pt/
https://www.diarioimobiliario.pt/
http://www.construcaomagazine.pt/
http://homegrid.pt/
https://www.novoperfil.pt/
http://www.rnae.pt/
https://www.apcmc.pt/
https://www.anpq.pt/
http://www.anfaje.pt/
https://www.greenroofs.pt/
https://www.oinstalador.com/
https://passivehouse.com/
https://passivehouse-international.org/index.php
https://www.adene.pt/
https://www.classemais.pt/
https://www.ahkrs.com.br/pt/
https://www.saint-gobain.pt/
https://www.zehnder.es/
https://www.reynaers.pt/
http://www.soudal.eu/soudalweb/news.aspx?w=250&p=623
https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?cmd=volverHome&lng=4&site=3
https://www.bmigroup.com/pt
https://www.schluter.pt/
https://www.artebel.pt/
https://preceram.pt/
https://www.knaufinsulation.pt/
https://www.gealan.de/pt
https://www.sto.es/
https://fibran.pt/
https://www.rockwoolgroup.com/
https://www.aircon.panasonic.eu/pt_pt/
https://www.amorimcorkinsulation.com/en/
http://homegrid.pt/

