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ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO (Sessão de Esclarecimento) 

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

 
 
Data: 14/12/2021    Horário: 09h30 - 13h00 Online (plataforma ZOOM) 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

 

Acresce Taxa de IVA: 23% 

A inscrição só é efetiva após o pagamento e preenchimento do formulário 
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 2022; 

• 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 
 

  
 
 
 

ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO

A Norma EN 1176-7: 2020 – Instalação, 

Inspeção e Manutenção: O que muda 

na prática?

(Sessão de Esclarecimento)

14/dez

As obrigações das Entidades Responsáveis pelos Espaços de Jogo e Recreio no 

âmbito do Decreto-Lei nº 203/2015, de 17/9; Exigências legais e normativas quanto 

ao desenvolvimento e implementação dos procedimentos necessários ao Sistema 

de Gestão da Segurança previsto na EN1176-7; Requisitos da EN 1176-7:2020 sobre 

instalação, funcionamento, inspeção e manutenção dos EJR e outras normas 

associadas; Competência do pessoal envolvido no processo, em particular dos 

inspectores de acordo com o novo relatório Técnico que enquadra os níveis de 

competência destes profissionais; Critérios para a avaliação do risco dos 

equipamentos auxiliares (mobiliário urbano) e envolvente dos EJR (parques de 

fitness, campos de jogos, parques de skate, ...; Outros documentos normativos 

complementares publicados no âmbito da EN1176-1:2017 (em vigor desde 2018)

3,5h 

Das 09h30/13h00
85,00 €     

Ação de Formação Data Conteúdos Programáticos Duração/ h Valor


