FICHA DE INSCRIÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS DE SURF DE PORTUGAL
A Associação de Escolas de Surf de Portugal foi criada para dar resposta ao atual
contexto nacional de rápido crescimento dos operadores de ensino de surf, através da
aplicação de princípios de sustentabilidade na gestão e regulamentação desta atividade. É
uma associação sem fins lucrativos, criada e dirigida por treinadores e proprietários de
escolas de surf e surf camps, que pretende ser a voz deste sector, em Portugal continental
e insular. Numa altura de constantes alterações ao contexto legislativo e regulamentar desta
atividade, a AESP surge como a primeira entidade a atuar de forma profissional e a tempo
inteiro, investida em defender os interesses destes operadores. A sua atuação centra-se
numa constante articulação com as entidades responsáveis pela regulamentação desta
atividade em todo o país, com o intuito de garantir um contexto justo e equilibrado, centrado
no fornecimento de serviços de qualidade e em segurança.
Para se associar à AESP, deve preencher esta ficha, assiná-la e enviá-la para
info@associacaoescolasdesurf.pt, acompanhada de comprovativo do pagamento da quota.
Nome da Escola de Surf

Nome completo do/a
responsável

Data de Nascimento

Morada completa

Contacto Telefónico

E-mail*

NIF

Praias nas quais operam e Capitanias/Municípios junto dos quais estão licenciados:

* Todas as comunicações oficiais serão feitas para o endereço de e-mail indicado nesta ficha.
Qualquer alteração ao mesmo deverá ser comunicada à AESP.

A inscrição na AESP pode ser feita por Escolas de Surf / Surf Camps ou por Treinadores
individualmente (ou ambos). Dependendo da modalidade escolhida, deverá enviar a
seguinte documentação em formato digital, anexada juntamente com esta ficha:
Associar Escola de Surf / Surf Camp:
•
•
•
•
•

Registo de Atividade Comercial;
Registo Nacional dos Agentes de Animação Turística (RNAAT);
Comprovativo de Licenciamento;
Seguros;
Logótipo (formato .png).
Associar-se individualmente como treinador/a:

•
•
•
•
•

Cédula de Treinador de Desporto emitida pelo IPDJ;
Registo de Atividade Comercial (caso se aplique);
Registo Nacional dos Agentes de Animação Turística (RNAAT) (caso se aplique);
Seguros (caso se aplique);
Logótipo (caso se aplique).

Uma vez enviada toda esta documentação, poderá proceder ao pagamento da quota anual,
válida por um período de 12 meses.
Valor da quota 2022
Escola de Surf / Surf Camp | 120 €
Treinador/a | 20 €
NIB: 0007.0000.00235952695.23

IBAN: PT50.0007.0000.0023.5952.6952.3

Entidade Bancária: Novo Banco

Um comprovativo do pagamento da quota deverá ser enviado para a AESP via e-mail. Após
receção do pagamento, será emitido o respetivo Recibo e o Certificado de Associado, válido
por 12 meses.

Desde já o nosso sincero agradecimento pelo interesse na AESP.

Atentamente,
A Direção.

