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SESSÃO de ESCLARECIMENTO sobre ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO 
 

• A NOVA NORMA EN 1176-7: 2020 – INSTALAÇÃO, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO: 
o O QUE MUDA NA PRÁTICA? 

 
Data: 14/12/2020  Horário: 14h - 17h30   Online (plataforma ZOOM) 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO (*1) Investimento 

Até dia 10/12 70€ + IVA 

Após dia 10/12 85€ + IVA 

(*1) A inscrição só é efetiva após o pagamento e preenchimento do formulário de inscrição 

Taxa de IVA: 23% 

Estes valores incluem: 

• Acesso à gravação da sessão, por tempo determinado; 

• Condições especiais na inscrição para as Acções de Formação que terão lugar no início de 2021; 

• Declaração de participação, a pedido. 
 
Requisitos: 

• Computador/ tablet, de preferência (ou telemóvel) com microfone, som e imagem; 

• Internet estável e acesso à plataforma ZOOM (download prévio da aplicação); 

• Email válido e personalizado para aceder à sessão online; o acesso é pessoal e intransmissível. 
 
Condições gerais: 

● As inscrições são confirmadas com o pagamento do valor total; 
● As faturas são emitidas a pronto pagamento. 

 
Desistências: Não haverá lugar a qualquer reembolso, uma vez que a inscrição dá acesso posterior à gravação. 
 
Reservamo-nos o direito de cancelar ou adiar esta ação, caso não haja um número suficiente de inscrições que a 
viabilizem ou outros motivos alheios à nossa organização; nesse caso, os valores pagos serão devolvidos ou 
afetados a outra ação de formação (a acordar com o cliente). 
 

Dados de pagamento: IBAN PT50 0010 0000 4450 6070 0013 0 - SWIFT/BIC BBPIPTPL 
 
Enviar o comprovativo de pagamento para: formacao@h-menezes.pt 
 

Inscrições: 
Ler atentamente as Condições de Participação e enviar as informações abaixo (em letra de imprensa ou 
computador) para formacao@h-menezes.pt ou preencher a Ficha de Inscrição disponível em: https://h-
menezes.pt/pt/formacao-2/ 

Dados do participante: 
Nome: 
Entidade: 
Cargo / função que ocupa: 
Habilitações / Formação 
Telefone fixo: 
Telemóvel: 
Email directo / pessoal: 
Acções de Formação frequentadas anteriormente e/ou 
experiência no 
âmbito dos EJR: 

Dados para facturação:  
Nome da Entidade:  
Nome do interlocutor:  
NIF : 
Morada :  
Código postal:  
Telefone: 
Email: 
Valor da Inscrição: 

  


