INSPEÇÃO DE

ESPAÇO DE JOGO
E RECREIO
NP EN 1179-7

O QUE É A

INSPEÇÃO?
Os Parques Infantis das nossas cidades são lugares de encontros onde as crianças disfrutam de
brincadeiras, desenvolvem as suas habilidades motoras e socializam.
A segurança destes espaços é essencial. Os acidentes não têm de acontecer !!
A segurança das nossas crianças não depende apenas do projeto inicial e da escolha dos equipamentos. Para evitar que acidentes mais ou menos perigosos aconteçam os parques devem ser
submetidos a um programa de inspeções de rotina rigorosos.
Os técnicos da eiC inspecionam os parques infantis e seus equipamentos em escolas, creches,
condomínios privados e serviços públicos. Identificamos os possíveis riscos de forma a eliminar
perigos e oferecer segurança ao espaço.
Avaliamos as condições de segurança associadas à instalação ou exploração dos espaços de jogo
e recreio – parques infantis, de acordo com o Decreto-Lei 203/2015, o Decreto-Lei 309/2002 e o
Decreto-Lei 268/2009 e as normas europeias.

ESCOLHER A
A eiC é uma sociedade anónima, que na sua génese resultou das
vontades e saberes de entidades de referência e especialista com
larga experiência na atividade de certficação em Portugal e na
Europa.
Acreditada desde 2001 para a certificação de Sistema de Gestão da
Qualidade, Produtos e Serviços, a eiC tem-se pontuado pelo sólido
acompanhamento dos clientes, destacando-se de entre diversas
características, quer o alargamento sistemático dos serviços certficados disponíveis, quer do mercado dos países onde vai marcando
presença.
Atualmente a eiC está presente em países africanos de expressão
portuguesa como Angola, Cabo Verde, moçambique numa perpetiva de suporte ao tecido empresarial daqueles mercados emergentes.
Decorrente da acreditação IPAC e conseuquente reconhecimento
IAF, os nossos certificados são, a nível nacional e internacional
sinónimos de confiança e credibilidade.
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SISTEMAS DE GESTÃO
Qualidade | Ambiente | Seg. e Saúde no Trabalho | Seg. Alimentar |
Gestão de Acessibilidades | Responsabilidade Social | Gestão da Seg. de
Informação | Gestão da Energia | Gestão da Investigação, Desenvolvimento
e Inovação (IDI) | Gestão da Tec. de Informação | Gestão de Rec. Humanos
| Gestão de Formação Profissional

SERVIÇOS
Franchising | Respostas Sociais | Serviços Funerários | Manutenção de
Extintores | Prest. de Serviços de Manutenção | Turismo de Habitação e
Turismo no Espaço Rural | Serviços de Tradução | Gases Fluorados | Controlo
de Pragas

PRODUTOS
Alimentar | Electrónico | Mat. de
Construção (Betão) | Cabo p/ Uso
Marítimo | Comb. e Derivados de
Resíduos

CONSULTE-NOS!

CONTROLO
DE PRODUÇÃO
EM FÁBRICA
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FAQs
INSPEÇÃO PÓS INSTALAÇÃO
Após a instalação de um novo espaço de jogo e recreio, deverá ser realizada uma inspeção, por uma pessoa competente, a fim de avaliar
a segurança do espaço, Inspeção Pós Instalação
O Decreto-Lei n.o 309/2002, de 16 de Dezembro, que regula a instalação e funcionamento dos recintos de espetáculo e divertimentos
públicos, incluindo os espaços de jogo e recreio (no art.o 2o), prevê a realização de uma vistoria para efeitos de emissão de licença de
utilização (art.o 10o). Esta destina-se a “comprovar, para além da conformidade da obra concluída com o projeto aprovado, a adequação
do recinto ao uso previsto, bem como a observância das normas técnicas e de segurança aplicáveis e ainda relativas às condições
sanitárias e à segurança contra riscos de incêndio”.
De acordo com este diploma, o funcionamento do EJR depende da emissão desta licença de utilização e a vistoria necessária assemelha-se
a uma inspeção pós-instalação

INSPEÇÃO ANUAL PRINCIPAL
A inspeção anual principal é efetuada com o objetivo de verificar o nível geral de segurança do equipamento, das fundações e superfícies,
p. ex a conformidade com a(s) parte(s) relevantes da EN 1176, incluindo todas as alterações feitas em resultado da avaliação das medidas
de segurança, efeito das intempéries, sinais de deterioração ou corrosão, e qualquer alteração no nível de segurança do equipamento, em
resultado de reparações efetuadas, ou de componentes adicionados ou substituídos.
A inspeção Anual como o nome indica tem uma periodicidade anual ou sempre que a entidade responsável pelo parque o entender.

METODOLOGIA

INSPEÇÃO

RIGOR

ORGANIZAÇÃO DO

PROCESSO

APRESENTAÇÃO DA

CANDIDATURA

É UMA CONSTANTE DO NOSSO
MÉTODO DE TRABALHO!
O Rigor é parte integrante da simplicidade que
queremos oferecer aos Clientes.

AGENDAMENTO DA

É o Rigor que permite obter soluções descomplicadas
mas que atendem a todas as exigentes solicitações
de um processo de Cerrificação.
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