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Formação Avançada  

Segurança e avaliação do risco em Espaços de Jogo e Recreio (EJR) 

- Normas de segurança – obrigações, recomendações e boas práticas 

 

Tema do dia:   Avaliação do Risco na prática: Segurança e Riscos dos equipamentos de fitness de 

acesso público (Ginásios de ar livre, Circuitos de manutenção) 

 

Lisboa: 10 de Setembro de 2013, das 9h30 às 17h30 (ponto de encontro a combinar com os participantes) 

 

Coordenação Técnica: Helena Cardoso de Menezes 

Formadora e consultora internacional sobre avaliação do risco, segurança e inclusão no uso dos ambientes 

construídos; Presidente da CT166 – Comissão Técnica “Espaços e Equipamento de desporto, recreio e lazer” 

 

Enquadramento: 

Os equipamentos de fitness ao ar livre estão cada vez mais espalhados pelas nossas cidades, nos parques, jardins e 

passeios públicos. 

 

Apesar de alguns lhes chamarem “parques geriátricos”, de outros indicarem que são para adultos ou maiores de 

12 ou 14 anos, a realidade é que estes "Ginásios ao Ar Livre" são utilizados por todas as idades e das formas mais 

criativas que se possa imaginar. 

 

Em Portugal, não existem normas de segurança nem enquadramento legal específicos. No entanto, os riscos são 

reais, não só em termos de acidentes com ferimentos mais ou menos graves (e evitáveis) como de lesões que 

poderão afectar temporária ou definitivamente a saúde, inclusive dos mais velhos e das crianças, se não forem 

respeitadas algumas regras básicas e implementadas boas práticas de gestão nestes espaços. 

 

No seio da Comissão de Normalização Europeia CEN TC136, acompanhada em Portugal, pela Comissão Técnica 

CT166, existe já um projecto de norma Europeia (prEN 16630:2013) que propõe os requisitos mínimos de 

segurança no design, construção, instalação, funcionamento, inspecção e manutenção destes equipamentos bem 

como os respectivos ensaios. Este projecto de norma encontra-se em fase de inquérito público até Novembro. 

 

Nesta acção, vamos observar, experimentar e analisar equipamentos e espaços, conhecer e debater os requisitos 

de segurança previstos, efectuar alguns ensaios e ainda, definir boas práticas de projecto, construção, manutenção 

e gestão, para que sejam oferecidas às comunidades oportunidades de actividade física ao ar livre e promovidos 

estilos de vida saudáveis de forma inclusiva, ou seja, com segurança para todos, sem riscos inaceitáveis de lesão. 

 

Uma oportunidade a não perder para conhecer, em primeira mão, os requisitos de segurança previstos para os 

equipamentos de fitness e para participar activamente no processo de desenvolvimento da norma técnica 

Europeia, através de uma avaliação do risco realista e objectiva e proposta de alterações ao projecto de norma. 

 

Objectivos: 

- Desenvolver competências de avaliação do risco de equipamentos formalmente ainda não abrangidos pela 

EN1176 mas instalados no espaço público, frequentemente na envolvente de espaços de jogo e recreio. 

- Desenvolver um maior sentido crítico e uma maior capacidade de participação nas actividades de normalização a 

nível Nacional e Europeu para uma melhor protecção da saúde dos utilizadores 

- Adquirir competências para efectuar inspecções, 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 acompanhamento na escolha e instalação destes espaços bem como na 

sua gestão 

 

Programa 

- Visitas de Estudo a espaços públicos (circuito de manutenção na vizinhança de parque infantil ou zonas de lazer)  

• Equipamentos de manutenção (fitness) no espaço público  
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• Associação a outros equipamentos na envolvente do espaço (equipamentos lúdicos em parques infantis e 

mobiliário urbano) 

• Observação e utilização dos equipamentos 

• Identificação e caracterização de riscos para a saúde 

• Inspecção do espaço e realização de ensaios com utilização das sondas previstas na EN1176 para despiste do 

risco de prisão de partes do corpo 

• Análise do projecto de norma prEN 16630, de Junho 2013, Permanently installed outdoor fitness equipment - 

Safety requirements and test methods, e comparação com requisitos previstos noutras normas Europeias em 

vigor 

• Tomadas de decisão sobre a aceitabilidade do risco e boas práticas 

 

Serão utilizadas dinâmicas de grupo para exercícios de avaliação do risco (influência das possíveis decisões na 

saúde e segurança dos utilizadores e noutros factores) 

 

Público alvo: 

- Fornecedores, instaladores, inspectores e entidades responsáveis pela gestão de espaços públicos (espaços 

verdes, espaços de jogo e recreio, circuitos de manutenção) 

- Profissionais que acompanham os trabalhos de normalização a nível nacional (vogais da CT166) 

- Profissionais do sector do desporto que desejem obter um melhor enquadramento dos processos normativos e 

melhorar ou expandir as suas prestações 

 

Condições de participação 

Investimento Data da Inscrição ** 

 Até 10 de Agosto A partir de 11 de Agosto 

- Participação pela primeira vez: 130 € + IVA***  145 € + IVA 

- Participação pela 2ª ou mais vezes *:  90 € + IVA  105 € + IVA 

*Válido para quem tenha participado em pelo menos uma sessão em 2012 ou 2013; caso contrário, será cobrado o valor 

correspondente a participação pela 1ª vez 

**A inscrição só será considerada com o pagamento do valor total 

***Taxa de IVA: 23% 

 

Para colaboradores da mesma entidade: desconto de 10% na inscrição do 2º participante (não cumulativo com outros 

descontos) 

 

Desistências: até 10 dias úteis antes da data da acção: reembolso de 70% do valor pago; 5 a 9 dias úteis antes: reembolso 

de 40%; 5 dias úteis ou menos de pré-aviso, não haverá lugar a qualquer reembolso 

 

NIB para pagamento (H.Menezes Consultoria e Formação): 0010 0000 44506070001 30 (Banco BPI) 

Inscrições: Enviar o comprovativo de pagamento e os dados abaixo para info@h-menezes.pt  
 

Refª da Acção: 12ª s/Lisboa 

Dados do participante: 
 

Nome:  

Entidade: 

Cargo / função que ocupa: 

Habilitações / Formação 

Telefone fixo: 

Telemóvel: 

Email directo / pessoal: 

Acções de Formação frequentadas anteriormente e/ou experiência no 

âmbito dos EJR: 

 

 

Dados para facturação: 
 

Nome da Entidade: 

Nome do interlocutor: 

NIF : 

Morada : 

Código postal: 

Telefone:     Email: 

 

Comprovativo de pagamento em anexo:  
Sim e solicito o envio do respectivo factura/recibo  

Não e solicito envio prévio de factura a pronto pagamento 


