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Conteúdo e estrutura do CD do Passive-On 

 

 

CD Conteúdo 

O presente CD contêm cinco produtos do projecto EIE Passive-On: 

 

1. A norma Passivhaus em climas Quentes da Europa – Revisão de casas confortáveis de 
baixo consumo energético 

 

2. Na direcção de casas passivas – Mecanismos de apoio ao desenvolvimento do Mercado 
de casa passivas 

 

3. O módulo de formação do Passive-On 
 

4. A descrição Longa do Passive-On  
 

5. O programa Pacote de Planeamento de Casa Passiva – Versão demonstrativa   
 
 
 

A norma Passivhaus em climas Quentes da Europa – Revisão de casas confortáveis de baixo 
consumo energético é composta por três documentos separados. 

 

Parte 1: Revisão de casas confortáveis de baixo consumo 

Parte 2: Propostas nacionais para atingir a norma Passivhaus 

Parte 3: Conforto, clima e soluções passivas  

 

Cada um dos outros quatro produtos está associado um ficheiro único.  

 

 

Todos os produtos são fornecidos em Inglês. Os primeiros quatro produtos (i.e todos os produtos 

excepto o PHPP) são também traduzidos, até determinado nível em Francês, Italiano, Português e 

Espanhol.  

 

 

CD estrutura 

Existem cinco directorias de nível de topo que estão relacionadas com os cinco principais produtos. 

As traduções para as línguas nacionais podem sem encontradas em sub-directorias de cada uma das 

directorias principais. 

 



O Projecto Passive-On 

O Passive-On (EIE-04-091) foi um projecto financiado pela EIE com a duração de 33 meses 

(Janeiro 2005 – Setembro 2007) para a promoção e disseminação de Casa Passivas em Climas 

Quentes. O Consorcia do projecto é composto por: 

Itália: eERG (coordinador de projecto), Provincia di Venezia, Rockwool Italia 

França: International Conseil Energie (ICE)  

Alemanha: Passivhaus Institut 

Portugal: Natural Works e Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI) 

Reino Unido: School of the Built Environment, Nottingham University 

Espanha: Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA) 

 

Responsabilidade da Comissão Europeia  

A responsabilidade pelo conteúdo deste CD é exclusiva dos seus autores. As opiniões expressas 

podem não representar a opinião da Comunidade. A Comissão Europeia não é responsável por 

qualquer uso indevido da informação aqui contida. 

 

 

 

 

 


