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Sessão de Esclarecimento e Consultoria colectiva 

 ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO e EQUIPAMENTOS DE FITNESS 
 

Um espaço para perguntas e respostas sobre o Enquadramento Legal e Normas 
aplicáveis a Espaços de Jogo e Recreio e Equipamentos de Fitness ao Ar livre 
 

Data: 12/10/2022   Horário: 09h30 - 13h00 Online (plataforma ZOOM) 
 
 
Descrição: O Decreto-Lei nº 203/2015, de 17/9 veio publicar o Regulamento sobre a Segurança 
dos Espaços de Jogo e Recreio (EJR) e estabelece, no artº 26º, as obrigações das Entidades 
Responsáveis em termos de projecto, instalação, inspeção e manutenção desses espaços; este 
Regulamento remete sistematicamente para as normas aplicáveis, no que se refere a detalhe 
técnico para procedimentos e requisitos de segurança. 
Estes incluem a avaliação de risco nos espaços envolventes, o que inclui o mobiliário urbano, o 
ambiente rodoviário e também outras estruturas, nomeadamente equipamentos de fitness, 
campos de jogos, ou outras atividades de lazer de acesso livre, instalados na proximidade do 
espaço de jogo e recreio. 
  

Após uma breve introdução sobre o tema, poderá partilhar casos concretos do seu dia-a-dia 
para esclarecimento: projetos, fotografias, relatórios ou outros documentos para análise. 
  
Público-alvo: Esta ação é fundamental para as Entidades Responsáveis por Espaços de Jogo e 
Recreio e todos os intervenientes no processo de Gestão da Segurança para um melhor 
desempenho no cumprimento das suas obrigações no que se refere a parques infantis públicos 
ou privados, parques de skate, ginásios ao ar livre, espaços de recreio de creches, jardins de 
infância, estabelecimentos de ensino, hotéis e outros locais.  
 

Não perca esta oportunidade de participar numa sessão dinâmica, que inclui consultoria 
coletiva, num ambiente multidisciplinar, onde poderá trazer casos concretos, colocar as suas 
questões e esclarecer dúvidas com especialistas bem como interagir e partilhar experiências 
com outros profissionais.  
 

Pode colocar desde já as questões que gostaria de ver esclarecidas no formulário de inscrição. 
 
Coordenação Técnica: Helena Cardoso de Menezes  
- Consultora técnica e formadora internacional, com uma experiência de 30 anos única em Portugal, em avaliação do 
risco, segurança infantil e inclusão no uso dos ambientes construídos, com foco no impacto do Urbanismo e 
Arquitectura na Saúde. Representa os Consumidores Europeus (ANEC) na Comissão Técnica CEN TC136 SC1 (normas 
para parques infantis, incluindo insufláveis) desde o ano 2000 e perita em diversos grupos de trabalho desta CT (WG1 
superfícies de impacto; WG12 espaços inclusivos; WG13 e WG14 Revisão das exigências de segurança; WG17 
Competências dos Inspectores de parques infantis; IP Painel de Interpretação das normas EN1176 e EN1177; WG9 
equipamentos insufláveis, e outros) bem como no Grupo de Trabalho para Equipamentos de Fitness ao ar livre (CEN 
TC136 WG26); Ex-Presidente (2005 a Outubro 2013) e actual perita na Comissão Técnica de Normalização Nacional 
CT166 (parques infantis, instalações e equipamentos desportivos e piscinas).  
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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
 

INVESTIMENTO: 90 € + IVA (23%) 
 

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

• Participação na Sessão de Esclarecimento e/ou acesso à gravação durante as 2 semanas seguintes 

• Condições especiais na inscrição para as Ações de Formação que terão lugar entre Outubro e 
Dezembro 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 / Política de cancelamento: 
- 15 dias úteis ou mais antes da data da acção: reembolso de 70% do valor pago / faturado;  
- 7 a 14 dias úteis antes da data da acção: reembolso de 40%;  
- 6 dias úteis ou menos de pré-aviso: não haverá lugar a qualquer reembolso. 

Em qualquer dos casos, reservamo-nos o direito de reter até 50€ para cobrir despesas administrativas já 

ocorridas ou necessárias devido ao cancelamento da inscrição. 

Reservamo-nos o direito de cancelar ou adiar esta ação, caso não haja um número suficiente de inscrições que a 
viabilizem ou outros motivos de força maior; nesse caso, os valores pagos serão devolvidos ou afetados a outra 
iniciativa ou ação de formação (a acordar com o cliente). 
 

Dados de pagamento:  

 H.Menezes Consultoria e Formação;  

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

 


