
O que muda na prática?

Novas Normas 

Europeias para 

Espaços de Jogo 

e Recreio

O Decreto-Lei nº 203/2015, de 17 de Setembro, que regulamenta a segurança nos Espaços de Jogo e Recreio, abrange os parques infantis 

públicos ou privados, os espaços de recreio de creches, jardins de infância e estabelecimentos de ensino, as pistas de skate, as paredes de 

escalada, os trampolins e equipamentos insufláveis, entre outros. Este regulamento remete sistematicamente para as normas aplicáveis no 

que se refere às exigências técnicas. 

As Normas Europeias para os equipamentos de parques infantis e superfícies de impacto foram revistas e entram em vigor em outubro de 

2018. O que muda na prática?

Nesta ação, vamos clarificar as principais mudanças com influência no projeto e gestão dos espaços de jogo e recreio e dar resposta a questões 

frequentes:

? Há novas obrigações para as Entidades Responsáveis? 

? Quais as principais exigências das novas normas europeias? 

? Quando colocar vedações e quais as exigências? Os baloiços devem ser isolados? A marcação das idades é obrigatória? A areia, a terra e a 

relva são permitidas como superfície de impacto? Pode-se usar elementos soltos naturais, pneus ou outros de desperdício? 

? A certificação é obrigatória? E é para os equipamentos ou para o espaço como um todo?

? Qual a diferença entre inspeção e fiscalização? 

? Quais os diferentes tipos de inspeção? São obrigatórias? Quem pode fazê-las?

? Quais as competências necessárias para ser inspetor?

? Quem faz o programa de manutenção? O livro de inspeção e manutenção é obrigatório? Como se elabora? Que formação é necessária para o 

pessoal técnico?

Enquadramento

Uma parceria

Traga as suas próprias questões para o debate.

Apoio

Inscrição:  

www.apsi.org.pt | www.facebook.com/apsi.org.pt

sornelas@apsi.org.pt | 218844100

Inscrição obrigatória e limitada às vagas existentes
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