ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO (EJR)
- FORMAÇÃO CERTIFICADA, ONLINE – 2022
•

3 cursos:

- 16 novembro a 14 dezembro
- 1º trimestre 2023 (datas a definir)
- 28 novembro, 5 e 12 dezembro

ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO - 3 CURSOS ONLINE - FORMAÇÃO CERTIFICADA
Parceria:

CURSO 1 – Formação fundamental:
Espaços de Jogo e Recreio: Compreender as Normas Europeias desde a concepção à inspecção e manutenção
Formação Fundamental

Normas Europeias para Espaços de
Jogo e Recreio: DL e normas
aplicáveis

Dia
16/nov
18/nov
21/nov
23/nov
25/nov
30/nov
07/dez

Requisitos de Manutenção e Inspeção
14/dez

Conteúdos Programáticos
Normas Europeias para Espaços de Jogo e Recreio: DL e normas aplicáveis
Introdução à EN1176: Principios, pressupostos e documentos técnicos de apoio
Equipamentos e superficies de amortecimento de impacto: conceitos principais
para o projecto e implantação
Equipamentos: Principais requisitos e recomendações
Superfície de amortecimento de Impacto: Principais requisitos e recomendações
Documentação: Obrigações do fabricante e entidade responsável
Nova EN1176-7:2020 e a sua relação com outras normas
Programas manutenção, subcontratação, peças de substituição, registos
Vários tipos de inspeção e competencia dos inspetores
Sistema de gestão da segurança: Da concepção à pós ocupação - Um processo
dinâmico

Duração/ horário

Duração: 28h
8 sessões de 3,5h
Das 09h30 às 13h00

CURSO 2 – Formação avançada:
Espaços de Jogo e Recreio: Interpretação das Normas Europeias, Inspecção Técnica e Avaliação do Risco na prática
Formação Avançada

Dia

Espaços de Jogo e Recreio
Interpretação das Normas Europeias,
Inspecção Técnica e Avaliação do
Risco na prática

1º
Trimestre
(datas a
definir)

Conteúdos Programáticos
A série EN 1176:2017 - Metodologias e Recursos para interpretação das normas e
tomadas de decisão informadas na fase de projecto, execução e inspecção;
Inspecção Técnica e Avaliação do Risco na prática com estudos de caso concretos
(análise de acidentes reais e de casos trazidos pelos participantes, esclarecimento
de dúvidas, consultoria) - inclui trabalho assíncrono

Duração/ horário
Duração: 28 horas
6 sessões síncronas de
3,5h + 7h assíncronas
Das 9h30 às 13h00

* Requisitos (Curso 2 – Formação Avançada): Frequência anterior de formação sobre EJR e/ou experiência em EJR, ter
conhecimento da legislação e normas da série EN1176; recomenda-se ter as normas para consulta e anotações durante
o curso; será fornecida uma lista das normas necessárias.

CURSO 3 – Formação fundamental:
Espaços de Fitness ao ar livre: enquadramento legal e normativo – segurança desde a concepção, à inspecção e manutenção
Formação Fundamental

Datas

28/nov
Equipamentos de Fitness ao Ar Livre:
Conhecer os requisitos da norma de
segurança Europeia; Avaliação de
risco e boas práticas

05/dez

(Ginásios de ar livre, Circuitos de
manutenção)
12/dez

Conteúdos Programáticos
Enquadramento legal e normativo
Desenvolver competências de avaliação do risco nos ginásios de ar livre com
equipamentos de fitness instalados no espaço público, frequentemente na
envolvente de espaços de jogo e recreio destinados a crianças;
Adquirir conhecimentos sobre os requisitos de segurança dos equipamentos de
fitness a nível Europeu e desenvolver um maior sentido crítico para uma melhor
protecção da saúde dos utilizadores;
Adquirir competências para efectuar inspecções técnicas, classificar o nível e tipo
de risco bem como para definir prioridades de intervenção com melhor
conhecimento e capacidade de interpretação das normas de segurança;
Adquirir competências para um melhor desempenho no acompanhamento do
projecto de espaços de desporto informal e na escolha e instalação dos
equipamentos destes espaços bem como na sua gestão.

Duração/ horário

Duração: 9h
3 sessões de 3h
Das 09h30 às 12h30
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ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO (EJR)
- FORMAÇÃO CERTIFICADA, ONLINE – 2022
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3 cursos:

- 16 novembro a 14 dezembro
- 1º trimestre 2023 (datas a definir)
- 28 novembro, 5 e 12 dezembro

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Valor*

Investimento:
Inscrição Curso 1 – Formação Fundamental (C1)
Inscrição Curso 2 – Formação Avançada (C2)
Inscrição Curso 3 - Espaços Fitness ao Ar Livre (C3)
Inscrição Simultânea C1 + C2
Inscrição simultânea C1 + C3
Inscrição simultânea C2 + C3
Inscrição Simultânea C1 + C2 + C3

590,00€ + IVA (23%)
740,00€ + IVA (23%)
240,00€ + IVA (23%)
1265,00€ + IVA (23%)
790,00€ +IVA (23%)
930,00€ +IVA (23%)
1490,00€ + IVA (23%)

A inscrição só é efetiva após o pagamento e preenchimento do formulário
Estes valores incluem:
● Frequência na ação de formação;
● Documentação de apoio;
● Certificado de formação.
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
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