Acção de Formação

Risco e Acidentes Graves em Espaços de Jogo e Recreio (EJR): Estudo e análise de casos reais
Lisboa: 17 de Maio de 2017, das 9h30 às 17h30
1. Coordenação Técnica: Helena Cardoso de Menezes
Formadora e consultora internacional sobre avaliação do risco, segurança e inclusão no uso dos ambientes construídos: o
impacto da Arquitectura na Saúde. Membro do Grupo de Trabalho sobre Segurança Infantil da ANEC (Consumidores Europeus
na Normalização www.anec.eu) desde 1995; Representante dos Consumidores Europeus (ANEC) na Comissão Técnica CEN
TC136 SC1 (normas para parques infantis) desde 2000 e perita em diversos grupos de trabalho desta CT (WG1 superfícies de
impacto; WG13 e WG14 Revisão das exigências de segurança; WG17 Competências dos Inspectores de parques infantis; IP
Painel de Interpretação das normas) bem como no Grupo de Trabalho para Equipamentos de Fitness (CEN TC136 WG26); Perita
e ex-Presidente (2005 a Outubro 2013) na Comissão Técnica nacional CT166 (parques infantis, instalações e equipamentos
desportivos e piscinas).

2. Público alvo:
- Profissionais no sector dos espaços de jogo e recreio e outros equipamentos de lazer no espaço público
- Entidades responsáveis, inspectores, instaladores e técnicos de manutenção de EJR e espaços fitness
- Arquitectos paisagistas, Arquitectos, designers de equipamento e outros projectistas
- Gestores / Coordenadores da Segurança em estabelecimentos de ensino, parques públicos, hotéis,…
- Profissionais que desejem desenvolver a aplicação de técnicas de avaliação do risco
3. Objectivos
3.1 Gerais:
- Desenvolver competências de avaliação do risco, para tomadas de decisão mais informadas e
responsáveis, cientes do impacto na saúde e bem-estar de terceiros
- Promover uma visão crítica e construtiva sobre leis, regulamentos e normas bem como atitudes
interventivas, participativas e inclusivas próprias de uma cidadania activa e socialmente responsável.
- Contribuir para a oferta de espaços de jogo e recreio seguros, estimulantes e inclusivos
3.2 Específicos:
- Analisar casos reais de forma a identificar as possíveis falhas em todo o ciclo de vida da obra, desde a
concepção à utilização, passando pelo desenho, pela estrutura, obra de construção civil, instalação,
inspecção e manutenção
- Identificar factores de risco na ocorrência de acidentes graves em EJR desde a fase de projecto
- Aprofundar competências para efectuar inspecções técnicas e operações de manutenção
- Sensibilizar para a importância da detecção precoce de sinais de alerta que permitam a adopção de
medidas de prevenção
- Adquirir ferramentas para antecipar (e controlar / agir sobre) situações que possam constituir risco
grave para a saúde dos utilizadores de equipamentos lúdicos no espaço público
4. Programa*
- Acidentes graves recentes: apresentação e estudo (reportagens, fotografias, filmes, projectos)
- Avaliação do Risco: Análise da situação, identificação dos perigos, caracterização dos utilizadores,
caracterização dos riscos
- Tratamento do risco: Selecção e implementação de medidas de redução do risco de forma a evitar
a ocorrência de acidentes com consequências graves para a segurança dos utilizadores
- Comunicação do Risco: Recomendações ao cliente / aos utilizadores
- As normas Europeias (e Portuguesas) como ferramenta para a implementação de um sistema de
gestão da segurança nos EJR
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5. Condições de participação
Investimento
Data de Pagamento *

Pagamento antecipado *

Inscrição Normal

Até 21 de Abril

A partir de 22 de Abril

Participação pela 1ª vez

130 + IVA

150 + IVA

Participação pela 2ª vez ou
repetentes **

110 + IVA

130 + IVA

Taxa de IVA: 23%
Estes valores incluem almoço, café no intervalo da manhã, documentação de apoio e certificado de participação.
* Data de recepção do comprovativo de pagamento.
** Válido para participantes em pelo menos uma acção de formação promovida pela H.Menezes Risk Vision em
2013, 2014, 2015 ou 2016; caso contrário, aplica-se o valor correspondente a participação pela 1ª vez.
As inscrições são consideradas por ordem de chegada e confirmadas com o pagamento do valor total.
As facturas são emitidas a pronto pagamento.
Para colaboradores da mesma entidade, será feito um desconto de 10% na inscrição do 2º participante apenas
quando a inscrição for recebida, acompanhada do comprovativo do pagamento, até uma semana antes da data
do início da acção (não cumulativo com outros descontos)
Desistências: 15 dias úteis ou mais antes da data da acção: reembolso de 70% do valor pago; 6 a 14 dias úteis
antes: reembolso de 40%; com 5 dias úteis ou menos de pré-aviso, não haverá lugar a qualquer reembolso.
Reservamo-nos o direito de cancelar ou adiar esta acção caso não haja um número suficiente de inscrições que a
viabilizem; nesse caso, os valores pagos serão devolvidos ou afectados a outra acção 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

6.

Inscrições:

Enviar nome, morada, profissão, telefone directo, email, bem como dados de facturação (entidade,
morada, nif) e comprovativo de pagamento para info@h-menezes.pt , identificando a data e a acção em
que se inscreve
Ou
Preencher a Ficha de inscrição no site www.h-menezes.pt
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