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Primeira Passive House 
no Sector do Turismo em Portugal

1 – introdução

A Passive House é um conceito construtivo que define um
padrão que é energeticamente eficiente, confortável, economi-
camente acessível e sustentável. trata-se de um conceito que
surgiu no centro da europa mas que já está presente em todo
mundo, onde existem cerca de 55.000 edifícios Passive House,
sendo que 5.500 são certificados pelo Passivhaus institut,
sediado em darmstadt, na Alemanha.

em Portugal a Passive House é também já uma realidade. A
estratégia para a implementação do conceito em Portugal foi
definida pela Homegrid, em conjunto com o Passivhaus institut,
e passou pelo seguinte [Marcelino & Gavião, 2014]:

1 - Construção do primeiro edifício certificado (figura 1);
2 - Monitorização do seu desempenho; 
3 - Criação da Associação Passivhaus Portugal - PHPt.
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Figura 1: Vista exterior das primeiras Passive Houses 
Certificadas em Portugal (esq: moradia A; dir: moradia B) 
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estas etapas foram concluídas e foi criada a Associação
Passivhaus Portugal em novembro de 2012 com os seguintes
objetivos: disseminar (promover e desenvolver) o conceito
Passive House em Portugal; definir um caminho credível que
contribua para a independência energética e sustentabilidade
de Portugal. A Associação Passivhaus Portugal é filiada no
international Passive House Association possibilitando aos
seus membros o acesso à rede mundial Passive House.

Atualmente já há capacidade instalada para dar resposta às
exigências do mercado, do que diz respeito à vertente de pro-
jeto, de obra, de produtos e soluções Passive House. em rela-
ção a novos projetos Passive House em Portugal estão em
desenvolvimento entre 15 e 20 projetos de norte a sul, tanto
em construção nova como na reabilitação.

A Passive House é uma solução técnica testada, com provas
dadas e que constitui uma solução eficaz para os edifícios com
necessidades quase nulas de energia (nZeB - nearly Zero
energy Building), obrigatórios a partir de 1 de Janeiro de 2019
para edifícios públicos e a partir de 1 de Janeiro de 2021 para
edifícios particulares, de acordo com a diretiva europeia sobre
o desempenho energético dos edifícios [ePBd, 2011].

em Portugal a definição do nZeB é a seguinte [dl 118/2013]:
“são edifícios com necessidades quase nulas de energia os
que tenham um elevado desempenho energético e em que a

satisfação das necessidades de energia resulte em grande
medida de energia proveniente de fontes renováveis, designa-
damente a produzida no local ou nas proximidades.” no entan-
to, não existe ainda uma definição quantitativa no que diz res-
peito ao desempenho energético dos edifícios novos e existen-
tes.

na Passive House as fontes de energia renováveis são o com-
plemento ideal da eficiência energética do edifício. nesse sen-
tido e respondendo perfeitamente à definição geral do nZeB,
foi definida pelo Passivhaus institut, a classe Passive House
Plus que entra em consideração com a produção local de ener-
gia renovável. A Passive House Plus apresenta-se assim como
uma solução ótima em termos de custo benefício e perfeita-
mente adequada ao nZeB em Portugal, seguindo o exemplo de
alguns parceiros europeus [PHPt, 2015].

2 - Projeto

A mais recente Passive House, certificada pelo Passivhaus
institut, localiza-se na Costa nova, no concelho de Ílhavo, e
encontra-se próxima da sua conclusão. trata-se da primeira
Passive House no sector do turismo em Portugal, uma unidade
de alojamento local de dois pisos, com 4 quartos, e que permite
a sua divisão em duas unidades totalmente independentes (um
apartamento por piso) conforme mostra a figura 2.

Figura 2: Plantas: rés-do-chão, 1º andar e cobertura

01 átrio
02 sala comum
03 cozinha
04 i.s.
05 arrumo
06 quarto banho
07 quarto
08 quarto banho
09 quarto
10 logradouro
11 circulação
12 zona técnica
13 sala comum
14 varanda
15 cozinha
16 i.s.
17 quarto banho
18 quarto
19 arrumo
20 quarto banho
21 quarto
22 circulação
23 varanda
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o edifício foi construído de raiz com a condição de manter a
área de construção, volume, cérceas, alinhamentos e caracte-
rísticas da fachada da construção existente que se encontrava
extremamente degradada, impossibilitando a sua reabilitação.
tendo em conta a especificidade do conceito Passive House,
este projeto tinha como principais condicionantes:

• A existência de vielas a norte e a sul que impossibilitam a
abertura de novos vãos para além dos existentes;

• A exposição solar do edifício e o forte sombreamento provoca-
do pela envolvente;

• A predefinição dos limites, volume e alinhamentos do projeto;

• os requisitos e exigências municipais tendo em vista a conser-
vação da identidade do local.

na abordagem ao projeto procurou-se seguir as seguintes
estratégias, tendo em vista a construção de Passive Houses
com soluções simples e de baixo custo [theumer et al, 2012]:
definir uma arquitetura compacta, com um baixo fator de forma
e evitar locais não aquecidos no interior do edifício; garantir sis-
temas de janelas e portas adequadas e escolher as soluções de
maior eficiência energética; ter em consideração as estratégias
solares passivas. este último aspeto é de crucial importância,
tendo em conta que o uso passivo de energia solar para aque-
cimento é mais promissora no sul da europa do que na europa
central [schnieders, 2009].

Para além destas, procurou-se obviamente dar resposta à
implementação daqueles que são considerados os princípios
Passive House:

• Bons níveis de isolamento nos elementos da envolvente
opaca do edifício;

• Janelas e portas adequadas à Passive House;

• definir um sistema de ventilação com recuperação de calor;

• Garantir a estanquidade ao ar da envolvente do edifício;

• evitar pontes térmicas na envolvente do edifício.

Conforme mostra a figura 3, a fachada principal está orientada
a nascente, por onde é feito o acesso ao edifício e para onde
estão orientados a zona social, com sala comum e cozinha. os
quartos comunicam para o pátio definido a tardoz. o pátio per-
mitiu ajustar o dimensionamento das janelas orientadas a sul
tendo em conta a otimização dos ganhos solares para o melhor
desempenho na estação de aquecimento e na estação de arre-
fecimento.

A construção do edifício está prevista ficar concluída no mês de
setembro, estando neste momento na fase de acabamentos
conforme mostra a figura 4 e a figura 5.
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Figura 3: imagem 3d: estudo do alçado da Passive House

Figura 4: Alçado Principal

Figura 5: Alçado tardoz

3 - resultados do balanço energético

o balanço energético na Passive House é obtido através da fer-
ramenta Passive House Planning Package (PHPP). A tabela 1
mostra os resultados obtidos nesta Passive House, tendo sido
atingidos os requisitos Passive House.



4.2 - envolvente tranSparente

As janelas são o mais importante componente de uma
Passive House por vários motivos:

• são o elemento da envolvente com menor proteção térmica,
ou seja, com um coeficiente de transmissão térmica mais eleva-
do, quando comparado com os elementos da envolvente opaca;

• Para além de perderem energia, como qualquer outro com-
ponente da envolvente, as janelas permitem obter ganhos de
energia através da radiação solar;

• são essenciais para garantir o conforto na estação de arre-
fecimento, através do controlo e limitação dos ganhos solares
indesejados.

As janelas utilizadas nesta Passive House são produzidas em
Portugal, pela Carpintaria Casanova, e são o único compo-
nente nacional certificado pelo Passivhaus institut até ao
momento. 

o sombreamento é feito através de palas no pátio tardoz. o
valor médio de u da janela instalada é de 0,77 w/(m²K) tendo
em conta os parâmetros apresentados na tabela 3.
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4 - soluções Passive House

4.1 - envolvente opaca do edifício

nesta Passive House foram definidos níveis adequados de iso-
lamento térmico e minimizadas as pontes térmicas, tendo em
vista o ótimo desempenho do edifício na estação de aqueci-
mento e na estação de arrefecimento. A tabela 2 apresenta as
soluções construtivas utilizadas nos diferentes elementos da
envolvente opaca do edifício.

de modo a cumprir os requisitos Passive House e para otimizar
o balanço energético do edifício, é fundamental assegurar que
a envolvente do edifício é estanque ao ar, evitando infiltrações
e exfiltrações. Para obter a certificação, uma Passive House
terá de ter um valor do teste de estanquidade n50 igual ou infe-
rior a 0,6 renovações por hora (h-1), a uma pressão de 50 Pa.
o teste n50 foi realizado, como mostra a Figura 6, e o resultado
obtido foi de 0,41 h-1.

necessidades de aquecimento

Carga de aquecimento

necessidades de arrefecimento

Carga de arrefecimento

necessidades de energia primária

Frequência do excesso de temperatura

teste de pressurização n50

requisitos

tabela 1: reSultadoS obtidoS no pHpp

13

10

1

5

52

3,1

0,41

Valores 
obtidos

≤15 kwh/(m2)

≤10 w/m2

≤15 kwh/(m2)

≤10 w/m2

≤120 kwh/(m2)

≤ 10 %

≤ 0,6 h-1

Valores 
limite

parede

descrição da solução 
construtiva

tabela 2: SoluçõeS conStrutivaS para a envolvente opaca do

edifício

etiCs (ePs) 100mm; reboco 10mm;
Bloco térmico 200mm; reboco 20mm;

Valor de u
w/(m²K)

0,285

cobertura telha Cerâmica; ripado de madeira;
Membrana transpirante; XPs 200mm
entre barrotes de madeira 80x200 mm;
Placa osB 9 mm; Barreira de vapor;
Forro de madeira 12mm;

0,231

laje térrea Betão de limpeza; XPs 60mm; laje de
betão armado 250mm; enchimento e
regularização 100mm; revestimento final
(variável);

0,408

Figura 6: realização do teste de estanquidade n50
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Com esta solução de janela o balanço das janelas, na estação
de aquecimento, é positivo em 410 kwh/a, com ganhos solares
de 1384 kwh/a e perdas por transmissão de 874 kwh/a.

4.3 - SiStemaS de ventilação

no que respeita à ventilação, foram definidos dois sistemas de
ventilação com recuperação de calor, um para cada piso, per-
mitindo assim uma melhor diferenciação das necessidades dos
diferentes sectores do edifício e garantindo sempre uma boa
qualidade do ar interior. num edifício certificado, o único com-
ponente que tem de ser certificado é o sistema de ventilação,
para se garantir uma eficiência da recuperação de calor no
mínimo de 75%.

o princípio geral para a definição do sistema de ventilação numa
Passive House passa por definir os espaços de maior permanên-
cia (sala, quarto, escritório, etc.) como zonas de insuflação de ar,
os espaços de circulação (corredores, escadas, etc.) como zonas
de transferência, e os espaços com maior humidade e produção
de cheiros (cozinhas, quartos de banho, zona de tratamento de
roupa, etc.) como zonas de extração de ar.

A unidade selecionada é a nilan Ct 300, apresentada na figura
7, que tem uma eficiência da recuperação de calor de 85%.

5 - Conclusão

Com a conclusão desta primeira Passive House certificada no
sector do turismo em Portugal está dado mais um importante
passo na implementação e disseminação da Passive House em
Portugal. A experiência de viver e usufruir duma Passive House
poderá ser feita agora por qualquer pessoa.

A Passive House continua a demonstrar a sua versatilidade, pela
sua aplicação no sector do turismo, e adequabilidade à realidade
nacional, pelo desempenho que proporciona ao nível do conforto,
qualidade do ar interior e necessidades de energia.

A Passive House apresenta-se como uma solução eficaz para os
edifícios com necessidades quase nulas de energia em Portugal.

Caixilho de madeira com isolamento

Vidro triplo com árgon

Fração envidraçada da janela (média)

solução de janela

tabela 3: Solução conStrutiva para

a envolvente tranSparente do edifício

u = 0,83 w/(m²K)

u = 0,60 w/(m²K); g = 0,50

71%

Figura 7: unidade de ventilação com recuperação 
de calor nilan Ct 300 certificada pelo Passivhaus institut
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