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ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO - 2 CURSOS ONLINE - FORMAÇÃO CERTIFICADA 
 
 
 

 
 

*  Requisitos: Para frequentar o Curso 2 é necessária a frequência no Curso 1 ou frequência anterior de outra formação 
sobre EJR e/ou experiência em EJR e ter conhecimento da legislação e normas da série EN1176; recomenda-se ter as 
normas para consulta e anotações durante o curso; será fornecida uma lista das normas necessárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/set Enquadramento legal e normas aplicáveis

16/set
Introdução à EN1176: Princípios, pressupostos e documentos 

técnicos de apoio

21/set
Equipamentos e superfícies de amortecimento de impacto: 

conceitos principais para o projeto e implantação

23/set

Equipamentos: Principais requisitos e recomendações; 

exigências adicionais e excepções para tipos de equipamento 

específicos

28/set
Superfície de amortecimento de Impacto: Principais 

requisitos e recomendações; os diversos tipos de materiais

30/set
Documentação: Obrigações do fabricante e da Entidade 

Responsável; Livro de inspecção e Manutenção

A nova EN1176-7:2020 e a sua relação com outras normas;

Programas de manutenção, subcontratação, peças de 

substituição, registos

Os vários tipos de inspeção e competência dos inspetores;

Sistema de Gestão da Segurança: Da concepção à pós 

ocupação - Um processo dinâmico

CURSO 2*

Formação Avançada
Dia Módulos Duração / Horário

26/out

28/out

04/nov

09/nov

11/nov

16/nov

Espaços de Jogo e Recreio 

Interpretação das 

Normas Europeias, 

Inspecção Técnica e 

Avaliação do Risco na 

prática

Inspecção Técnica e Avaliação do Risco na prática com 

estudos de caso concretos (análise de acidentes reais e de 

casos trazidos pelos participantes, esclarecimento de 

dúvidas, consultoria) - inclui trabalho assíncrono

Duração: 28 horas

8 sessões síncronas de 

3h30

Horário: Das 9h30/13h

Duração: 28 horas

6 sessões síncronas de 

3h30 + 7h assíncronas

Horário: - Das 9h30/13h

A série EN 1176:2017 - Metodologias e Recursos para 

interpretação das normas e tomadas de decisão informadas 

na fase de projecto, execução e inspecção;

Análise de casos concretos: equipamentos de apoio único, 

'clusters', sobreposição de áreas de segurança em 

equipamentos com movimento forçado,...

12/out

CURSO 1 Dias Módulos Duração / Horário

Espaços de Jogo e Recreio 

Compreender as Normas 

Europeias desde a 

concepção à inspecção e 

manutenção

07/out

Parceria 
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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
 

Investimento: Valor* 

Inscrição Curso 1 560€ 

Inscrição Curso 2 700€ 

Inscrição Curso 1 + Curso 2 em simultâneo (equivale a 10% de desconto) 1.134€ 

*a estes valores acresce o IVA à taxa de 23% 
 

A inscrição só é efetiva após o pagamento e preenchimento do formulário 
Estes valores incluem: 

● Documentação de apoio 
● Certificado de formação. 

 
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. 
 
 
Para colaboradores da mesma entidade, será feito um desconto de 5% sobre o valor de inscrição normal, na inscrição 
do 2º participante, e a partir do 3º inscrito um desconto de 10% (não cumulativo com outros descontos). 
 
Reservamo-nos o direito de cancelar ou adiar esta ação, caso não haja um número suficiente de inscrições que a 
viabilizem; 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: info@h-menezes.pt 
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