
 
 

 

 

 

PDA  TRAINING CAMP 
04/05 SETEMBRO 2021 

ORGANIZAÇÃO 

Portugal Dance Academy 

LOCAL 

Pavilhão Gimnospdesportivo da Nazaré 

Complexo Desportivo Municipal, Areal, Estrada Nacional Nº242, Nazaré 

Website: https://www.cm-nazare.pt/ 

PROFESSORES CONVIDADOS 

Bruno Tomás, Ricardo Silva, Ricardo Marques, Vadim Potapov, Cristina 

Carvalho e Diogo Soares 

NOTAS DE INSCRIÇÃO 

 As inscrições são individuais; o Training Camp apresenta aulas 

diferenciadas para Dançarinos Syllabus e Dançarinos Open 

 Não é obrigatório ter par, o Estágio está aberto para elementos Solo dos 

diferentes níveis. 

 O valor apresentado para Associado só se aplica a dançarinos com filiação 

atualizada na PDA, de acordo com os Regulamentos Internos. 

 O valor da inscrição inclui Seguro de Acidentes Pessoais 

PRAZOS E PAGAMENTOS 

1. A inscrição deverá ser submetida a partir do site pda.com.pt 

2.A inscrição só será aceite mediante pagamento IBAN PT50 0035 0054 

00142853530 52 e upload do comprovativo atendendo aos valores na tabela 

seguinte: 

 

  

      PREÇOS POR PESSOA 

 ASSOCIADO PDA N/ASSOCIADO 

TRAINING CAMP 2 DIAS 55€ 70€ 

TRAINING CAMP 1 DIA 40€ 55€ 

https://www.cm-nazare.pt/


 
 

 

REGULAMENTO GERAL 

Agradecemos o cuidado nas seguintes regras aplicadas: 

 

 Só poderão aceder ao Pavilhão Gimnodesportivo dançarinos e staff 

técnico diretamente envolvidos neste Traning Camp 

 É OBRIGATÓRIA a colocação de protectores nos sapatos das senhoras 

 Em contexto de não-realização de exercício físico, a utilização de 

máscara é obrigatória 

 Não é permitido o derrame de água ou qualquer substância aderente 

no solo. Existirão recipientes próprios colocados para o efeito. 

 Pequenos snacks poderão ser consumidos nos espaços reservados ao 

evento, mas é proibida a utilização dos mesmos para refeições 

volantes trazidas pelos dançarinos. 

 

REGULAMENTO COVID-19  

 
INTRODUÇÃO  

Pretende-se definir orientações específicas que possibilitem um 

regresso aos encontros de dança em segurança, minimizando o risco de 

transmissão do SARS-CoV-2. 

O Regulamento aqui apresentado é aberto e dinâmico e poderá ser 

adaptado e atualizado se a evolução da situação assim o exigir, em 

função de possíveis orientações que vão sendo divulgadas pela DGS e 

demais entidades públicas.  

 

MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DA COVID-19  

1. Lavar as mãos com frequência (durante cerca de 20 segundos) 

utilizando sabão e água, ou esfregar as mãos com gel alcoólico se não 

for possível lavar as mãos. Se as mãos estiverem visivelmente sujas, 

devem ser usados preferencialmente sabão e água;  

2. Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que 

for necessário assoar, tossir ou espirrar. O lenço de papel deverá ser 

descartado num caixote de lixo e, em seguida, deverão ser lavadas as 

mãos. Na ausência de lenços de papel descartável, poder-se-á tossir ou 

espirrar para a prega do cotovelo. Nunca se deve tossir nem espirrar 

para o ar ou para as mãos;  

3. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos;  

4. Utilizar máscara individual;  

5. As pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória devem 

permanecer em casa e não se deslocar para o seu local de trabalho, 

escolas dos filhos ou estabelecimentos de saúde;  

6. Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade 

respiratória;  

7. Manter a distância social, no mínimo de 2 metros;  



 
 

 

8. Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de 

utilização comum;  

9. Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 

24. Não se deve deslocar diretamente para nenhum estabelecimento de 

saúde;  

10. Qualquer pessoa que tenha regressado de áreas afetadas há menos de 

duas semanas, que apresente sintomas sugestivos de doença respiratória, 

durante ou após a viagem, deve permanecer em casa e ligar para a Linha 

SNS24: 808 24 24, informando sobre a sua condição de saúde e história 

de viagem e seguindo as orientações que vierem a ser indicadas;  

11. Nos 14 dias seguintes à sua chegada de locais onde o vírus está 

disseminado, deve avaliar a temperatura corporal duas vezes ao dia e, 

no caso de ter febre, informar a Linha SNS24: 808 24 24 24, mantendo-se 

na sua residência. Mesmo não tendo febre, deve ser promovido um 

distanciamento social responsável, nomeadamente, não permanecendo em 

locais muito frequentados e fechados.  

 

MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DA COVID-19- PARA TRAINING 

CAMP 

 

1.Todos os espaços, materiais e equipamentos utilizados no decorrer da 

prática de desporto serão submetidos a limpeza e desinfeção, nos termos 

da Orientação 014/2020 e 030/2020 da DGS. Assim, todas as áreas do 

recinto serão alvo de limpeza profunda  

2. Promover a informação e sensibilização para o cumprimento das regras 

de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos, da utilização 

correta de máscara, assim como das outras medidas de higienização e 

controlo ambiental;  

3. Todos os funcionários/colaboradores, devem lavar as mãos à entrada e 

à saída das instalações ou de outros locais onde decorra o evento e 

após contacto com superfícies de uso comum, com recurso a água e sabão 

ou, em alternativa, desinfetar as mãos, usando dispensadores de solução 

antisséptica de base alcoólica (SABA = ou solução à base de álcool).  

4. Em todos os espaços fechados e abertos, será promovido o 

distanciamento físico mínimo de, pelo menos 2 metros entre pessoas em 

contexto de não realização de exercício físico (receção, bar/cafetaria, 

espaços de circulação, etc);  

5. A circulação faz-se exclusivamente pelos percursos devidamente 

sinalizados, sendo proibidas socializações dentro das instalações. As 

deslocações devem ser realizadas cumprindo o distanciamento social e 

com máscara cirúrgica;  

6. Em todos os espaços fechados, ou abertos em situações que envolvam 

proximidade entre pessoas, em cumprimento da legislação em vigor, a 

utilização da máscara é obrigatória para: pessoal técnico; 

colaboradores e funcionários e demais staff logístico e de limpeza; 

atletas em situações de não realização de exercício físico e, apenas 

quando a utilização de máscara não comprometa a segurança do atleta.  

7. Nos pontos de entrada definidos, serão montados postos de controlo, 

para verificação da temperatura e sintomas de todos os utilizadores das 



 
 

 

instalações. Estes postos de controlo, devem estar equipados com 

termómetro e desinfetante de mãos (solução de base alcoólica) 

 

PARTICIPANTES 

 1. É obrigatória a apresentação de certificado digital ou resultado 

negativo num teste ao SARS-CoV-2, realizado nos termos da norma 

019/2020 da DGS até 48 horas antes do dia do evento.  

2. Este teste deverá ser preferencialmente um teste rápido de pesquisa 

de antigénio (TRAg). Caso o resultado seja positivo, deve ser repetido 

com PCR – em articulação com as Autoridades de Saúde competentes ou 

através da linha SNS24, e no prazo de 48 horas.  

3. É obrigatória a apresentação do Termo de Responsabilidade 

considerado em anexo 

 

PROFESSORES / MONITORES 

É gratuita a frequência dos professores/monitores associados na PDA que 

se fizerem representar com um mínimo de 4 dançarinos para o estágio 

 

ALOJAMENTOS RECOMENDADOS 

  

ALOJAMENTO FONTE MAR alojamentofontemar@gmail.com 

CHAMBRES D HOTES https://www.chambres-hotes.fr/chambres-

hotes_nazare_172096.html 

HOTEL ANCORA MAR https://ancoramar.com/ 

VINA´S PLACE http://vinas-place.accoportugal.pt/ 

HOTEL DA NAZARÉ https://www.hoteldanazare.com/ 

NAZARÉ HOSTEL http://www.nazarehostel.com/ 



 
 

 

 

 

PDA  TRAINING CAMP 
04/05 SETEMBRO 2021 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, ________________________________________, portador do documento de 

identificação n.o 

___________________, dançarino associado da Portugal Dance Academy – 

Associação de todos para todos, declaro por minha honra, que: 

1. Adotarei um comportamento socialmente responsável, cumprindo de 

forma exemplar as medidas gerais recomendadas pela Direção-Geral da 

Saúde, na minha vida em sociedade e durante o evento, designadamente, a 

etiqueta respiratória, a higienização frequente das mãos, e, sempreque 

aplicável, o distanciamento físico e a utilização de máscara; 

2. Comprometo-me a utilizar máscara em todas as situações previstas e 

recomendadas pelas autoridades de saúde; 

3. Monitorizarei os meus sinais e sintomas, nomeadamente febre, tosse e 

dificuldade respiratória, durante a prática física, quer em contexto de 

treino quer em exibição, em particular, nas vésperas e no dia do 

evento; 

4. Informarei o meu professor e a PDA, de imediato, relativamente a 

eventuais contactos com indivíduos suspeitos de COVID-19 ou com casos 

confirmados de infeção por SARS-CoV-2, bem como da manifestação de 

sinais e sintomas de COVID-19, nomeadamente febre, tosse, ou 

dificuldade respiratória. Aplicarei esta mesma regra a todos os 

elementos do meu agregado familiar; 

5. Aceito submeter-me aos testes antigénios para SARS-CoV-2 

determinados pela organização do evento; 

 

____ de _____________ de 202__ 

 

Assinatura: 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do Encarregado de Educação 

(no caso de menores de idade): 

__________________________________________________________________ 
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