Plano de Formação 2017
Data e Local*
17 de Maio - Lisboa

Iniciativa

Acidentes Graves em Espaços de Jogo e Recreio: Gerir o Risco através do Estudo de casos
reais
- Acidentes graves recentes: Análise e Avaliação do Risco, Medidas de Controlo do Risco na fase de
projecto e pós ocupação, Inspecções e Recomendações ao cliente, influência na alteração de normas
• Acção de Formação
Equipamentos de fitness ao ar livre – Requisitos de segurança: a nova norma Europeia (em
vigor desde Outubro 2015)
• Acção de Formação (com componente prática, sempre que possível)
Espaços de Jogo e Recreio: Manutenção e Inspecções Técnicas (Pós-Instalação e Periódicas)
• Acção de Formação para Gestores e Inspectores de Parques Infantis, com forte
componente prática

18 de Maio – Lisboa

24 a 26 de Maio
- Lisboa

Superfícies Amortecedoras de Impacto (SAI) em Parques Infantis: Materiais, Projecto e
Execução, Inspecção e Manutenção, Segurança e Inclusão (inclui as alterações nas novas

30 de Maio – Lisboa

normas, a publicar no final de 2017)
• Acção de Formação
2 de Junho - Lisboa
Ou a pedido, em
qualquer ponto do País
A agendar

Normas de Segurança para Parques Infantis: Revisão e Alterações com influência no
projecto, inspecção e manutenção (revisão da serie EN1176 e da EN1177; publicação de novas
normas no 2º semestre de 2017)
• Acção de Formação Avançada

Equipamentos de recreio “fechados” e insufláveis: Lei, Normas de Segurança e Gestão do
Risco (piscinas de bolas, equipamentos de recreio confinados, trampolins, no interior ou exterior)
Acção de Formação

A pedido, em qualquer
ponto do País

Espaços de Jogo e Recreio: Nova Lei, Novas Normas e Gestão do Risco

A agendar

Projecto de Espaços de Jogo e Recreio: Avaliação do Risco e Boas Práticas para a Inovação
e Inclusão (inclui a influência das opções de projecto na manutenção)

- parques infantis interiores e exteriores, recreios escolares, pistas de skate, campos de jogos multiusos, paredes de escalada, insufláveis, trampolins e, até, equipamentos de fitness ao ar livre
- Novo Decreto-Lei em vigor desde 15 de Janeiro 2016; remete para diversas normas técnicas
• Sessão de Esclarecimento e Formação

•

Acção de Formação, com visitas de estudo

A pedido

Avaliação e Gestão do Risco em Estabelecimentos de Ensino (edifícios e espaços exteriores)
• Acção de Formação (inclui relações interpessoais e prevenção do bullying)
A pedido, em qualquer Avaliação do Risco e Inspecção Técnica no terreno
ponto do País
1 ou 2 dias

- Parques Infantis, Espaços Escolares, Recreativos ou de Tempos Livres, instalações para prática de
desporto recreativo; 1 dia de prática, mais 1 dia em sala, opcional, para estruturar a informação,
exercícios de avaliação do risco, preenchimento de relatórios, prioridades e recomendações
• Acção de Formação prática

A pedido, em qualquer
ponto do País
Manhã ou Tarde

Gestão do Risco em Equipamentos de desporto recreativo ou escolar: lei, normas técnicas
e boas práticas
- espaços de desporto recreativo (campos de jogos, balizas, tabelas,...), parques de skate e de fitness
ao ar livre e outros espaços de lazer de acesso livre
• Sessão de esclarecimento e consultoria colectiva: perguntas e respostas
*datas e locais podem variar; consulte o nosso site

☺ Registe-se em www.h-menezes.pt para estar sempre a par dos acontecimentos ☺
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Consultoria e Formação
Avaliação do Risco, Segurança no uso de espaços construídos e Cidadania
- O impacto da Arquitectura e do Urbanismo na Saúde -

Em Destaque
Plano de Formação 2017
Objectivos Gerais:
- Desenvolvimento de competências em termos de avaliação do risco, para tomadas de decisão mais
informadas e responsáveis, cientes do impacto na saúde e bem-estar das comunidades
- Promoção de uma visão crítica e construtiva sobre leis, regulamentos e normas e de atitudes
interventivas, participativas e inclusivas, próprias de uma cidadania activa e socialmente responsável.
A pedido, em qualquer ponto do País:
- Sessões de esclarecimento (formação e consultoria colectiva) sobre temas específicos, a pedido, em
local a determinar pelo cliente ou parceiro (inscrições individuais ou de grupo)
- Sessões práticas de Avaliação do Risco e Inspecções técnicas no terreno, a pedido de Autarquias ou
Comunidades Intermunicipais, Empresas e outras entidades, com deslocação ao local

H.Menezes Risk Vision - Serviços de Consultoria Técnica
- Apoio Técnico a equipas de Projecto - Avaliação do Risco em projectos de design, arquitectura e
arquitectura paisagista, na fase de concepção e elaboração, execução e/ou recepção da obra.
- Avaliação Pós-Ocupação – Avaliação de equipamentos existentes, em funcionamento, para apoio a
projectos de remodelação, implementação de programas de manutenção ou de sistemas de gestão do
risco.
(estabelecimentos de ensino, espaços de jogo e recreio, hotéis, centros comerciais e outros espaços públicos)

- Gestão do Risco - Análise ou apoio à elaboração de procedimentos e implementação de práticas de
gestão do risco na perspectiva da saúde e segurança dos utentes
- Avaliação do Risco e apoio a Inspecções técnicas em Parques Infantis e outros espaços de recreio e
lazer
Flexibilidade: Prestamos serviços de consultoria pelo telefone, teleconferência ou email;
Deslocamo-nos a qualquer ponto do País e além-fronteiras.

H.Menezes Risk Vision – Serviços de Formação
- Formação interna, à medida, para empresas e outras entidades, com ou sem componente de
consultoria, direccionada para as necessidades locais específicas
- Formação para grupos, a pedido de empresas e outras entidades (por ex., para oferta a clientes)
- Formação programada, com inscrições individuais
Acções de formação programadas no verso
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