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Acção de Formação      

Espaços de Jogo e Recreio (EJR) 

- Inspecções Periódicas e Manutenção   

 

 

 

Datas: 4 a 7 de Novembro de 2017     Duração: 28h 

Horário: 9h30 - 17h30 (a ajustar com os participantes) 

Local: Faro – Instalações da AMAL 

Coordenação Técnica: Helena Menezes  

Parceria:

 

 

Objectivos, Programa, Notas biográficas da formadora 

 

1. Objectivos  

- Conhecer o enquadramento legal dos espaços de jogo e recreio com as respectivas actualizações em relação às 

normas aplicáveis 

- Promover a familiarização com as normas de segurança para equipamentos e superfícies de impacto em espaços 

de jogo e recreio, bem como outros equipamentos na sua envolvente 

- Contribuir para o desenvolvimento de competências em avaliação do risco, a fim de possibilitar tomadas de 

decisão mais responsáveis durante as inspecções técnicas, tendo em conta, em particular, as múltiplas situações 

não previstas nas normas ou as situações-limite, sem perder de vista o interesse supremo do desenvolvimento e 

bem-estar das crianças e jovens; 

- Fornecer ferramentas para a boa gestão dos espaços de jogo e recreio no que toca às inspecções técnicas e seu 

seguimento, nomeadamente a influência nas intervenções de manutenção; 

- Demonstrar a importância de possuir experiência e competências adequadas para efectuar inspecções iniciais e 

periódicas com vista a assegurar a conservação das condições de segurança dos espaços;  

- Contribuir para a compreensão dos ensaios previstos nas normas e o seu papel na identificação de riscos, tanto 

nos equipamentos como nas superfícies amortecedoras de impacto 

  

2. Conteúdos Programáticos*: 

- Breve enquadramento legal e normativo, no âmbito do Decreto-Lei nº 203/2015, de 17/9 

- Conceitos gerais sobre EJR – finalidades, diferentes tipos e características 

- Conceitos gerais sobre segurança e risco; O processo de gestão do risco; Acidentes e lesões em EJR 

- As Normas técnicas para equipamentos e superfícies de parques infantis (série NP EN1176:2010 e a 

NPEN1177:2010): filosofia e conceitos-chave; principais exigências de segurança e suas implicações no projecto e 

na manutenção; alterações a publicar em Novembro de 2017 (entrada em vigor em 2018) 

- Requisitos associados aos riscos de lesão e aos diferentes ensaios (e sondas correspondentes) – regras gerais 

(EN1176-1), requisitos adicionais e excepções (EN1176 partes 2 a 6 e 11) 

 Nota: a parte 10 da EN1176 não será abordada no âmbito desta acção  

- Breve abordagem de outras Normas para equipamentos e instalações de recreio e lazer de acesso livre, na 

proximidade dos parques infantis, a considerar na avaliação do risco: principais requisitos (parques de skate, 

campos de jogos, parkour, fitness,...) 

- Mobiliário urbano e sinalização 

- Documentação Técnica (Manual de Instruções e Livro de Inspecção e Manutenção) 

- Elaboração, Implementação e Monitorização do Plano de Inspecções e programa de Manutenção 

- As diferentes fases de uma inspecção técnica (Inspecção pós instalação, inspecções periódicas), desde o 

planeamento ao relatório 

- Processo de tomada de decisão quanto a prioridades de intervenção necessárias  

- O Sistema de Gestão da Segurança nos EJR previsto nas normas (EN1176-7) 

 

*Estes conteúdos poderão ser mais ou menos aprofundados, de acordo com as necessidades dos participantes, e serão 

abordados ao longo dos 4 dias de formação, não forçosamente na ordem apresentada. Esta acção inclui teoria e prática, em 

sala e no terreno, com visitas de estudo, demonstrações e exercícios de observação e experimentação. 
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3. Notas Biográficas da Formadora 

 

*Helena Cardoso de Menezes (selecção com relevância para o tema em foco) 

 

- Directora-geral da empresa H.Menezes Risk Vision 

- Consultora e Formadora Internacional em Avaliação do Risco, Segurança e Inclusão no uso de espaços 

construídos: o impacto da Arquitectura e do Urbanismo na Saúde 

- Formadora certificada pelo IEFP e pelo programa FOCO 

- Membro do Grupo de Trabalho sobre Segurança Infantil da ANEC (Consumidores Europeus na 

Normalização www.anec.eu) desde 1995; 

- Representante dos Consumidores Europeus na Normalização (ANEC) na Comissão Técnica do Comité 

Europeu de Normalização para os equipamentos e superfícies de impacto em parques infantis (CEN 

TC136 SC1), desde 2000, e perita em diversos grupos de trabalho desta CT (WG1 superfícies de impacto; 

WG13 e WG14 Revisão das exigências de segurança (EN1176 partes 1 a 7 e 11); WG17 Competências 

dos Inspectores de parques infantis; IP Painel de Interpretação das normas) bem como no Grupo de 

Trabalho para Equipamentos de Fitness ao ar livre (CEN TC136 WG26); 

- Perita e ex-Presidente (entre 2005 e Outubro 2013) da Comissão Técnica Nacional CT166 (Espaços de 

jogo e recreio, instalações e equipamentos desportivos, e piscinas)  

- Membro da Comissão Técnica Nacional CT181 (Produtos reciclados de pneus).  

Consultoria: Presta apoio técnico a equipas de projecto, várias empresas, autarquias e outras 

instituições no design de equipamentos para EJR, no projecto de parques infantis exteriores e interiores, 

de recreios escolares e outros EJR bem como na avaliação do risco pós ocupação em equipamentos 

existentes. No início de 2013, deu apoio técnico no desenvolvimento de projectos de arquitectura e 

paisagismo em 11 creches, ao projecto de espaços de recreio e lazer numa grande unidade hoteleira e à 

remodelação dos espaços de jogo e recreio (EJR) interiores e exteriores de 8 hotéis na Alemanha e na 

Suíça, pertencentes a uma cadeia de hotéis Alemã.  

Foi consultora, enquanto especialista em avaliação do risco e segurança infantil no 

desenvolvimento do livro “Turismo Acessível em Portugal – lei, oportunidades económicas, 

informação”, publicado em Janeiro de 2011.  

Foi também conselheira da ANEC no projecto de investigação “Round robin test on impact 

absorbing playground surfaces” (2007) para a 1ª revisão da EN1177 (superfícies de amortecimento de 

impacto).  

Acompanha, desde 1994, os trabalhos de normalização de equipamentos para parques infantis a 

nível Europeu e foi convidada a ser membro da ANEC (Associação Europeia de Consumidores para a 

Harmonização da Normalização), em representação da APSI, em 1995; desde 2000, representa a ANEC 

na Comissão Técnica de Normalização de equipamentos para Parques Infantis (CEN TC136/SC1); nessa 

Comissão, integrou a Task Force responsável pela preparação da 1ª revisão das normas EN1176 e 

EN1177 (entre 2002-2005) e actualmente, participa activamente no 2º processo de revisão destas 

normas através dos Grupos de Trabalho WG13, WG14, WG15 e WG1; é membro do Painel de 

Interpretação dessas normas há mais de 16 anos e ainda perita em vários grupos de trabalho 

(Superfícies de impacto, EJR inclusivos, Exigências de Segurança e Revisão das Normas, Qualificação de 

inspectores de parques infantis).  

 

Formação: Desenvolve e promove acções de formação técnica sobre avaliação do risco e tomadas 

de decisão informadas e responsáveis, a nível nacional e internacional.  
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Em Novembro de 2016 e Março e Novembro de 2017, no âmbito do projecto SAFERPLAY 

(www.saferplay.eu), participou em três Workshops: “Challenging play, safety and risks in public spaces 

for children”: 

- Na República Checa (em Praga), com a comunicação: Design of play areas: The influence of laws 

and standards  

- no Reino Unido, com a comunicação Design of Play areas: are standards a creativity killer or a 

helpful tool? e 

- na Croácia (Vinkovci), com a comunicação Equipamentos de recreio exteriores em madeira: 

oportunidades e desafios para a gestão do risco 

Em Maio de 2017, participou na Conferência Internacional “Landscape and Life – from Youth to 

Old Age: The impact of Landscape on our Lives”, em 3 momentos distintos:  

� Como oradora, apresentou uma comunicação sobre o tema: As normas como 

ferramenta de gestão do risco em espaços públicos urbanos de recreio e lazer;  

� Participou na Mesa Redonda “A Landscape of Mobility and Affordances from the City to  

the Natural School Playground”, a convite do Prof. Carlos Neto, e 

� Apresentou um Poster do projecto SAFERPLAY. 

Em Portugal, concebeu e coordenou várias acções de formação sobre Espaços de Jogo e Recreio, 

promovidas pela H.Menezes, com destaque para:  

� Sessões de Esclarecimento e Formação “Espaços de Jogo e Recreio: Nova Lei, Novas  

Normas – o que vai mudar?” (7 edições, 6 das quais promovidas em parceria com a APSI, 

entre Dezembro 2015 e Dezembro 2016, em Lisboa, Coimbra, Porto, Barcelos e Estremoz) 

� Equipamentos de recreio “fechados”, insufláveis e outros itinerantes: Lei, Normas de 

Segurança e Gestão do Risco, em Dezembro de 2016  

� Equipamentos de fitness ao ar livre: a nova norma (de segurança) Europeia (4 edições  

entre Junho de 2015 e Novembro de 2016, em Lisboa e no Porto) 

� Inspecções Técnicas e Manutenção em Espaços de Jogo e Recreio (acção prática de 3 

dias com 9 edições entre 2010 e Outubro 2016: 7 em Lisboa, 1 no Porto e 1 para a CIM-

Cávado, em Barcelos). 

� Projecto de Espaços de Jogo e Recreio (acção de 2 dias com 4 edições entre 2010 e 2013, 

em Lisboa, Cascais e Faro)  

� Em 2011, concebeu e dinamizou um modelo inovador de Formação Avançada e  

Contínua sobre parques infantis e outros espaços de lazer públicos, tais como os circuitos 

de fitness, com uma componente de consultoria colectiva, para profissionais nessa área. 

Esta iniciativa, lançada em Abril de 2011, obteve uma adesão entusiasta e contou com 15 

sessões sobre temas diversos, realizadas até Dezembro 2013.  

Em 2011 e 2012, numa parceria com o Departamento de Arquitectura e Urbanismo do ISCTE-IUL, 

desenvolveu o Ciclo de Seminários de Especialização sobre Avaliação do Risco no Projecto, que incluiu 

um módulo de dois dias exclusivamente dedicado aos espaços de jogo e recreio e outro, aos 

Estabelecimentos de Ensino.  

Em 2012, organizou a conferência “Risky Play to Learn Risk Management – where to draw the line 

for acceptable risk” com Ellen Sandseter (Noruega), integrada no Mestrado de Desenvolvimento da 

Criança da Faculdade de Motricidade Humana, em Lisboa. Coordenou e participou ainda no Encontro 

promovido pelo Departamento de Arquitectura e Urbanismo do ISCTE-IUL sobre “Arquitectura Inclusiva: 

Avaliação do Risco e Sustentabilidade”. 

Em 2009, enquanto formadora independente, concebeu para a APSI e dinamizou o Workshop 

“Espaços de Jogo e Recreio - as Novas Normas de Segurança” que, entre 2009 e 2010, contou com 12 

edições (em Lisboa, Porto, Braga e Faro) e o Seminário “Arquitectura, Construção e Segurança Infantil” 

com 5 edições (em Lisboa, Porto e Faro).  
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Ainda a nível Europeu, entre Maio de 2013 e Novembro de 2017, foi convidada 5 vezes para dar 

formação interna aos membros da Associação Checa de inspectores e instaladores de parques infantis e 

outros espaços de recreio e desporto (Sotkvo): entre Abril de 2016 e Novembro de 2017, dinamizou seis 

dias de formação em sala, em Praga, nos quais deu resposta a mais de 200 questões (casos práticos e 

concretos) colocadas previamente pelos participantes sobre parques infantis, campos de jogos e 

equipamentos de fitness ao ar livre; em Outubro de 2013, em Viena, coordenou um dia de formação 

prática sobre parques infantis, para um grupo de profissionais oriundos da República Checa, Moldávia e 

Eslováquia (inspectores, fornecedores e instaladores de parques infantis e equipamentos desportivos); 

e, em Maio de 2013, dinamizou um dia em sala, em Praga, sobre instalações de recreio e de desporto 

informal para crianças e jovens. 

Em Outubro de 2013, foi co-organizadora e participou enquanto oradora na Conferencia 

Internacional “Playground fall impacts: are our standards providing adequate safety”, em Viena, uma 

iniciativa conjunta da TUV Austria e da ANEC.  

Em Maio de 2013, foi convidada pela Associação de Consumidores Checa para apresentar, em 

representação da ANEC, uma comunicação na Conferência Internacional sobre Saúde e Segurança em 

espaços de lazer e desporto recreativo, promovida em conjunto com o Ministério da Saúde Checo, em 

Praga. 

Colabora com a APSI, Associação para a Promoção da Segurança Infantil, desde a sua fundação 

(1992); foi membro da Direcção de 1994 a 2007 e Presidente a partir de 2001. Na APSI, foi responsável 

pela concepção e desenvolvimento das acções de formação sobre EJR desde 1996. Estas incluíram a 

concepção e coordenação do programa de formação dos inspectores do Instituto do Desporto, 

responsáveis pela fiscalização dos espaços de jogo e recreio, entre 2004 e 2007. Foi responsável pela 

organização de 3 Congressos sobre Espaços de Jogo e Recreio, promovidos pela APSI, em 1996, 1999 e 

2006, tendo coordenado a Comissão Técnico-científica do último. Coordenou e foi co-autora do estudo 

“Espaços de Jogo e Recreio, Estudo sobre a aplicação da Legislação”, publicado pelo Instituto do 

Consumidor em 2005 e do “Estudo para a Avaliação do impacto do decreto-lei nº379/97 de 27/12 na 

segurança dos espaços de jogo e recreio”, apresentado no Congresso da APSI “Espaços de Jogo e 

Recreio – Lei, Inovação e Boas Práticas”, em 2006.  

Em 2002 foi convidada a fundar o European Play Safety Forum, no qual foi co-autora de um 

Manifesto tornado público em Outubro de 2004, na Conferência “Child in the City”, em Londres. 


