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Enquadramento 
normativo e 
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para o projecto e 
gestão

A Paisagem como suporte para o recreio é um dos pilares 
para a promoção da qualidade de vida sustentável. Na 
concepção, construção e manutenção destas paisagens, 
entre outros aspectos, somos particularmente chamados 
a uma gestão cuidada dos recursos hídricos e a ter 
especial atenção às necessidades dos seus utilizadores. 
Numa sociedade em acelerada transformação 
sociológica, com “novos” desa�os e carências, temos 
obrigação de nos mantermos actualizados e munidos de 
todas as ferramentas disponíveis, tecnológicas e 
normativas, para a promoção de dinâmicas sociais 
inclusivas e estilos de vida saudáveis. É neste contexto 
que promovemos este seminário com oradores de 
comprovada experiência. 

Acreditamos que a interactividade e participação aberta 
durante o Seminário será um factor decisivo para a sua 
produtividade e interesse. Desa�amos todos os 
participantes a trazerem questões e contributos, tirando 
o máximo partido do painel convidado, no âmbito dos 
debates promovidos no �nal da manhã e da tarde. 
  
Esta iniciativa é fruto da organização da Associação 
Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas e Instituto 
Superior de Agronomia, tem o apoio das empresas 
FL GASPAR e RAIN BIRD e a colaboração do Núcleo de 
Arquitectura Paisagista do Instituto Superior de 
Agronomia .
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 12:15 
Debate 
Moderador - Vasco Costa Simões, Arquitecto Paisagista, 
Director da Divisão de Mobiliário Urbano e Paisagismo da
FL Gaspar, S.A.
  
13:00 
Intervalo para Almoço (será servida uma refeição ligeira 
oferecida pela organização) 
  
14:15 
Orador  – Miguel Tavares

Caso de estudo
 
               -   Gestão de água nos espaços 
                    verdes e hortas urbanas da Cascais Ambiente, E.M
  
15:15 
Co�ee break 
  
15:30 
Orador – Helena Cardoso de Menezes 

Tema: Segurança e Gestão do Risco
 no Projecto de EJR

               -   Conceção e Organização funcional 
               -   Opções de projeto com in�uência na inspeção 
                   e manutenção à luz das novas normas: materiais 
                   e tipos de equipamentos 
               -   Equipamentos e Superfícies de Impacto 

16:30 
Debate 
Moderador - Rita Cabral, Engenheira Agrónoma, Responsável 
da marca Rain Bird em Portugal.  
  
17:00
Final

PROGRAMA

9:30 
Boas vindas 
Professor António Guerreiro de Brito, Presidente do ISA
Arquitecto Paisagista Jorge Cancela,  Presidente da APAP

10:00 
Orador – Helena Cardoso de Menezes, H.Menezes RiskVision, 
Consultora, Formadora internacional e representante dos 
Consumidores Europeus (ANEC) na comissão técnica do CEN 
sobre Espaços de Jogo e Recreio (EJR). 

Tema: As novas normas como ferramenta promotora da 
qualidade de vida 
  
              -  Enquadramento legal e normativo dos EJR
                    O que muda com as novas normas?
                          Obrigações das entidades responsáveis.
              -  O valor do recreio na paisagem: necessidades e  
                 comportamentos intergeracionais
              -  Acessibilidade e inclusão
  
11:00 
Co�ee break 
  
11:15 
Orador – Miguel Tavares, Engenheiro Agrícola, Especialista 
em Gestão de Espaços Verdes e Agricultura, Projectista e 
Consultor em projectos paisagísticos e agrícolas 

Tema: O Uso Inteligente da Água em Espaços Públicos

              -  Princípios básicos para poupar água
              -  Principais causas do uso excessivo de água 
                  em espaços verdes
              -  Gastos directos e indirectos de um sistema de rega
              -  Importância do projecto de rega em Arquitectura 
                 Paisagista
              -  Erros mais comuns na instalação de um sistema 
                 de rega  


