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A arquitectura e o urbanismo 
têm uma influência determi-
nante na qualidade de vida 
das populações com particular 
destaque para as mais vulne-
ráveis ou mais dependentes 
do ambiente para assegurar 
a sua autonomia e autode-
terminação. A humanização 
do ambiente urbano e dos 
espaços construídos em geral 
sempre foi reconhecida como 
uma necessidade incontorná-
vel à qual os projectistas têm 
que dar resposta adequada. 
Essa humanização passa pela 
acessibilidade e mobilidade 
independente, segurança físi-
ca (individual e colectiva, real 
e percebida), conforto e mais 
oportunidades de contacto 
com a natureza.
Alguns destes factores são já 
abrangidos por regulamen-
tação específica, apesar de 
dispersa e, por vezes, contra-
ditória e desactualizada, mas 
outros ainda dependem for-
temente dos conhecimentos 
e da prática responsável do 
projectista. Frequentemente, 
os projectistas salvaguardam 
a sua responsabilidade civil 
através da simples observân-
cia a esses regulamentos em 
detrimento de um olhar mais 
atento às reais necessidades 
dos utilizadores do espaço 
consubstanciado num pensa-
mento crítico e responsável.

Uma tomada de decisão infor-
mada e consciente do grau de 
influência de cada escolha e de 
cada opção de projecto na vida 
dos utilizadores do espaço 
constitui um factor crítico para 
o sucesso da arquitectura.
O novo Regulamento Europeu 
sobre os Produtos de Constru-
ção veio revogar a Directiva 
de 88 e encontra-se em vigor 
também em Portugal; esta-
belece 7 requisitos básicos 
para as obras de construção 
que definem as característi-
cas essenciais a observar nos 
produtos de construção: um 
deles, a segurança e acessibi-
lidade na utilização (dos espa-
ços construídos), será um dos 
temas de base presentes em 
todos os seminários de espe-
cialização que constituem este 
ciclo. Este factor é indissociá-
vel do conceito de construção 
sustentável, tão em voga mas 
mais frequentemente conota-
do com a economia da energia 
e dos recursos naturais.

O Ciclo de Seminários de especialização 
Avaliação do risco no projecto 
resulta de uma iniciativa dA 
H.MENEZES Risk Vision com o apoio do 
Departamento de Arquitectura e 
Urbanismo do ISCTE-IUL.
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Apresentação Objectivos

O ciclo de formação sobre Ava-
liação do Risco no Projecto teve 
início em Novembro de 2011 com 
a 1ª edição do Módulo 1: Avaliação 
do risco no projecto: conceitos, 
metodologias e relevância no uso 
dos espaços. 

Neste primeiro módulo, é desen-
volvido um tema central – avalia-
ção de risco e tomada de decisão 
– que é posteriormente aprofun-
dado noutros módulos dedicados 
a equipamentos específicos, tais 
como Estabelecimentos de ensino 
(módulo 2 - 1ª edição em Março de 
2012), Espaços de jogo e recreio 
(módulo 3 - 1ª edição em Abril 
de 2012), Espaço Público, Zonas 
verdes e de transporte (módulo 4, 
previsto para Dezembro de 2012), 
Espaços residenciais, Edifícios pú-
blicos, entre outros.
O primeiro módulo é de frequên-
cia obrigatória para inscrição nos 
módulos seguintes. 

Desenvolver competências de 
avaliação de risco com vista 
a escolhas mais informadas e 
responsáveis no projecto de 
arquitectura e urbanismo.

Desenvolver uma abordagem 
crítica em relação a regula-
mentos e normas, de forma 
a avaliar a sua abrangência, 
compreender o propósito dos 
requisitos e a dimensão e o im-
pacto das suas insuficiências a 
fim de poder tomar iniciativas 
para as suprir.

Adquirir conhecimentos e desen-
volver competências de avaliação 
das necessidades de grupos de 
população mais vulneráveis a fim 
de eliminar ou reduzir barreiras à 
inclusão, físicas ou sociais, criadas 
pelo projecto.

Público-alvo

Estes seminários destinam-se a arquitectos e arquitectos paisagistas, ur-
banistas, designers, engenheiros, outros projectistas, coordenadores de 
projecto, técnicos autárquicos das áreas de urbanismo e licenciamento 
de edifícios e estudantes nestas áreas; profissionais de saúde pública, 
segurança e higiene no trabalho ou saúde ocupacional (avaliação do 
risco na visita domiciliária ou outras deslocações na comunidade); pro-
fissionais de educação com funções de administração e gestão; profis-
sionais do sector imobiliário ou do turismo, sociólogos e antropólogos.

Candidaturas 
e processo de selecção

Recomenda-se experiência 
profissional no projecto ou na 
análise e verificação de projecto 
de edifícios ou espaço público. 

As candidaturas deverão ser 
formalizadas através do envio 
do formulário de inscrição 
devidamente preenchido e 
enviado por correio electrónico 
para info@h-menezes.pt.

O curso funcionará com um 
número mínimo de oito inscritos 
e máximo de 18.

Será emitido um certificado 
de formação a todos os 
participantes cuja taxa de 
presença seja igual ou superior 
a 80 %.

Créditos

Ordem dos Arquitectos

8 créditos de Formação 
em Temáticas Opcionais 
de ingresso na Ordem dos 
Arquitectos na frequência de 
cada módulo.



É também representante da ANEC 
(consumidores europeus) na Comis-
são Técnica Europeia que desenvolve 
as normas para parques infantis, 
processo que acompanha de forma 
activa desde 1994. 
Com uma formação inicial na área 
da Saúde, especializou-se na área da 
avaliação do risco e a sua influência 
na segurança, mobilidade, inclusão 
e bem-estar, com particular desta-
que para as questões do urbanismo, 
arquitectura e espaço público dada a 
sua importância para a saúde global 
do Ser Humano. 
Ao longo dos anos, colaborou em di-
versos licenciaturas, mestrados e dou-
toramentos e pós-graduações, nomea-
damente no Instituto Superior Técnico, 
Faculdade de Arquitectura e Faculdade 
de Motricidade Humana da Universidade 
Técnica de Lisboa, Faculdade de Belas Ar-
tes da Universidade de Lisboa, Curso de 
Arquitectura da Universidade Autónoma 
de Lisboa, Faculdade de Ciências Médi-
cas, Escolas Superiores de Enfermagem 
e de Educação, Direcção Geral da Saúde, 
entre outros. 
É autora de artigos técnicos e de 
opinião em diversas publicações nas 
áreas da arquitectura, construção 
e outras. Deu igualmente inúme-
ras entrevistas em que o tema da 
Arquitectura, construção e manuten-
ção, foi abordado, publicadas tanto 
na imprensa generalista, como em 
revistas técnicas, de organizações 
profissionais e de empresas. 
Publicou e apresentou, em co-autoria 
com Sara Eloy, duas comunicações sobre 
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Arquitectura, Construção e Segurança 
infantil, no 7º Congresso da Construção 
(Coimbra, Dezembro de 2007) e no Coló-
quio promovido pela AdUrbem sobre os 
Dez Anos do RJUE (LNEC, Lisboa, Novem-
bro 2009). No âmbito dos seus serviços 
de consultoria, é solicitada por diversas 
entidades para efectuar a avaliação de 
risco de instalações (em projecto, fase 
de obra ou pós ocupação), no que toca 
a segurança na utilização de espaços 
construídos. Foi igualmente convidada 
como consultora para o desenvolvimento 
do livro “Turismo Acessível em Portugal”, 
publicado em 2011.
É também solicitada para apoio téc-
nico a equipas de projecto respon-
sáveis pelo design de equipamentos 
lúdicos, pelo projecto de parques 
infantis (interiores e exteriores), de 
recreios escolares, de lares para aco-
lhimento de famílias, entre outros. 
Além da participação activa na elabora-
ção, revisão e interpretação de normas 
europeias e nacionais - nomeadamente 
sobre parques infantis e outros espaços 
ou equipamentos de jogo e recreio, 
guardas para edifícios (NP já publicada) e 
vedações para piscinas (NP já publicada), 
entre outros -, coordenou e colaborou 
em projectos de investigação nacionais 
e europeus relacionados com segurança 
na construção, edifícios e espaço público, 
desenvolveu programas de formação e 
organizou congressos sobre espaços de 
jogo e recreio, no âmbito da sua colabo-
ração com a APSI (Associação para a Pro-
moção da Segurança Infantil) desde 1992, 
na qual ocupou vários cargos de Direcção 
a partir de 1994, inclusive a Presidência 
entre 2001 e Março de 2007.

Helena Cardoso de Menezes é uma experiente consultora e 
formadora em avaliação de risco e segurança infantil, direc-
tora geral da empresa H.Menezes Risk Vision, Presidente da 
Comissão Técnica Nacional responsável pelas normas de segu-
rança para espaços de jogo e recreio, equipamentos desporti-
vos e piscinas.
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