
 
 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

DECLARAÇÃO DE ADESÃO 

 

__________________________________________________ (Nome do/a responsável), com o cartão de 

cidadão número _________________________ e NIF _________________________, na qualidade de 

representante legal da __________________________________________________________________ (Nome 

legal da Escola de Surf / Surf Camp), NIF _____________________________________________, com sede 

em _____________________________________________ e morada para correspondência (para envio do 

kit de Escola Certificada) ________________________________________________________________________, 

declara sob compromisso de honra, para efeito de obtenção do Certificado de Qualidade 

da Associação de Escolas de Surf de Portugal (AESP), que esta Escola de Surf / Surf Camp 

preenche a totalidade dos seguintes requisitos: 

1. É membro associado da Associação de Escolas de Surf de Portugal (AESP) e tem as quotas 

em dia; 

2. Cumpre integralmente com o disposto no Código de Conduta e Segurança da Associação de 

Escolas de Surf de Portugal (AESP); 

3. Está licenciada pela entidade local responsável (Capitania e/ou Município), para operar 

serviços de ensino de surfing durante todo o ano; 

4. Tem um vínculo laboral com pelo menos um/a Treinador/a detentor/a de Título 

Profissional de Treinador de Desporto (TPTD) válido emitido pelo IPDJ, para as 

modalidades a desenvolver; 

5. Tem e faz cumprir um Plano de Contingência atualizado, relativo à contenção da 

propagação da doença da COVID-19; 

6. Tem e faz cumprir um Plano de Emergência atualizado, relativo à atuação de todos os seus 

membros em situações de emergência; 

7. Tem pelo menos um membro da equipa de Treinadores com formação em resgate aquático, 

primeiros socorros e/ou Suporte Básico de Vida realizada nos últimos 3 anos, garantindo 

a segurança de todos os alunos e restantes utentes da praia, e irá preencher o Relatório de 

Salvamento Surf & Rescue da Associação de Escolas de Surf de Portugal (AESP) e Instituto 

de Socorros a Náufragos (ISN), sempre que participar numa situação de salvamento 

aquático. 

 

________________________, ______ de ____________ de 2022 


