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1 Entidade que comenta: nome da entidade (pessoa singular ou colectiva) ou acrónimo 

2 Secção ou Parte do documento: Identificar a parte do documento que se comenta 

3 Tipo de comentário: G = Genérico ou Estratégico; T = Técnico;  E = Editorial 

4 Comentário: Justificar a alteração proposta 

5 Alteração: Identificar tipo: NR = Nova Redacção / EL = Eliminação / AD = Adição - Apresentar 
o(s) texto(s) alternativo(s) nos casos de nova redacção e/ou adição. 

   

001 4. Definições  Incluir a definição de: 
“Espaço de jogo e recreio — área destinada à 
actividade lúdica das crianças, delimitada física ou 
funcionalmente, em que a actividade motora 
assume especial relevância.“ 

Incluir a definição  
Sugestão aceite 

001 5. Descrição do âmbito 
de acreditação 

 Penso que é expectável que ocorra alguma confusão 
relativamente aos equipamentos alvo de inspeção 
entre as linhas 1 e 2, assim como em relação aos 
respetivos âmbitos. Ainda que exista sobreposição, 
talvez a exemplificação dos equipamentos no campo 
“objeto de inspeção” ajude.   
 

Confesso que não tenho uma proposta 
concreta, mas temo que gere confusão… 

Procurou-se reforçar a clareza do texto 
com a indexação dos elementos 
introdutórios a posições concretas da 
tabela de âmbitos. 
 

001 5. Descrição do âmbito 
de acreditação 

  Desformatações do quadro (NOTA: poderá ser 
exclusivamente na minha visualização) 

 Não foram identificados os problemas de 
formatação referidos. 

002 3.  Não existe este ponto  Numeração das seções consolidada. 

Grupo revisor 
interno 

É conveniente que o 
documento aborde a 
inspeção de documentos 
similares no quadro 
voluntário. 

   Aceite. 
Contemplado na parte final do Campo de 
aplicação. Foi introduzido um par de 
exemplos na tabela de âmbito. 

 


