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1) Introdução  

2) Troféu  

3) Campeonato All Girls 

4) Open regional 10 danças 

5) Campeonato Solo 

6) Forum On Line 

7) Apoio aos atletas selecionados pela FPDD para representar Portugal em 

campeonatos Internacionais    

8) Apoio a Equipas Técnicas em Funções nos Regionais  

9) Apoio aos custos dos Júris dos Regionais  

10) Team Match  

11) Gala Final 2022 

12) Representação da ADDS em Campeonatos Nacionais   

13)  Formas de comunicar com a ADDS 

14) Dorsais e cadernetas 

15) Atribuição de campeonatos 

16) Taça de Portugal 

17) Quotas na época 2022 

18) Escrutinador Nacional 

19) Breaking 
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1- Introdução  

O plano de atividades para 2022 foi elaborado num contexto de grande incerteza, 

persistindo muitos riscos que afetam a atividade das escolas, da associação dança 

desportiva de Santarém e da própria FPDD. 

 As medidas de contenção impostas pela situação pandémica, são riscos e incertezas 

que condicionam a vida desta nossa atividade desportiva no corrente ano.   

No entanto, sinais positivos se poderão apontar, dadas as perspetivas de evolução da 

atual situação pandémica para uma endemia.  

É neste contexto que, em 2022, a ADDS continuará a defender e apoiar os nossos 

atletas e escolas associadas, mantendo um diálogo regular com as entidades oficiais de 

forma a minimizar os constrangimentos atrás referidos e melhor adequar as várias 

medidas e instrumentos de apoio a implementar pelo Governo e pela FPDD às reais 

necessidades da nossa atividade. 

Estaremos empenhados em oferecer, com a maior qualidade, todo um conjunto 

alargado de apoio e soluções aos associados, relativamente a todas as áreas importantes 

para a atividade desportiva. 

É neste enquadramento que estaremos focados em apoiar, promover e desenvolver 

soluções para todos os associados, afim de que reforcem a sua competitividade ao longo 

deste ano. 

Como tal e indo de encontro aos regulamentos em vigor vimos apresentar o nosso 

“Plano de Atividades” para o ano 2022. 

2- Troféu  

O troféu "Regional do Ribatejo" irá manter na sua essência, a mesma configuração 

que dos anos anteriores salvo algumas propostas que apresentamos neste plano de 

atividades. 

Iremos tentar realizar 5 Troféus Regionais tentando buscar as melhores soluções 

estruturais e financeiras afim de que os mesmos sejam uma realidade 
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Iremos manter “Prémio José Casebre”, galardão esse a atribuir ao melhor par da nossa 

associação com maior distinção Nacional no ano 2022 e melhor par Internacional com 

maior distinção no ano 2022 desde que participe no mínimo em todas as provas menos 

uma do nosso Troféu 

 Os regulamentos não sofrem alterações salvo pequenos complementos derivados 

deste plano de atividades 

Além das competições normais de Standard e Latinas iremos efetuar, se possível, em 

todos os Troféus, competição All Girls, Solo, 10 danças e introduzir apresentação de 

atletas de Breaking 

3- Campeonato All Girls 

Enquadrado no Nacional ALL GIRLS, cremos que serão realizadas, no nosso Troféu, 

duas competições nacionais desta disciplina, a nomear pela FPDD. O nosso campeonato 

regional All Girls decorrerá em simultâneo com o nacional sendo o resultado regional 

apurado da classificação nacional 

Manter-se-á a dispensa do pagamento de 3.00 €uros/atleta á ADDS nos Troféus em 

que haja competição Nacional ás equipas regionais em competição. 

Para competirem para o troféu da “Melhor Equipa All Girls do Ribatejo” as equipas 

terão obrigatoriamente de participar no mínimo em todas as provas menos uma do nosso 

Troféu regional. Este troféu só será atribuído á equipa em que exista uma real competição 

(não participem sozinhas no troféu) 

4- Open Troféu 10 danças 

Iremos realizar o Open Troféu 10 Danças nos moldes similares ao efetuado nos anos 

anteriores  

A inscrição nesta competição terá um custo de 3.00€uros por par 

Para competirem para o Troféu “Campeão Regional Open 10 danças” os pares terão 

de obrigatoriamente de participar no mínimo em todas as provas menos uma do nosso 
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Troféu regional e nos escalões onde exista uma real competição (mais de um par a 

competir). Aos restantes atletas serão entregues medalhas de participação. 

5- Campeonato Solo 

Será realizada competição de solo nas duas vertentes latinas e clássicas em todos os 

regionais  

A inscrição terá um custo de 3.00 €uros por Atleta, podendo competir em latinas e em 

standard 

Será permitido competirem em solo atletas que competem em pares 

No Troféu em que exista competição Nacional os resultados para “Troféu melhor 

atleta solo Regional” serão apurados da classificação nacional, tendo os atletas de 

obrigatoriamente de participar no mínimo em todas as provas menos uma do nosso Troféu 

regional. Aos restantes atletas serão entregues medalhas de participação 

6- Forun ON LINE 

Esta crise pandémica abriu-nos as portas ás atividades on line.  

Cremos que este tipo de forun tem uma maior abrangência que os Forun nos troféus 

Assim sendo pretendemos manter viva a troca de opiniões e proximidade a diretores, 

atletas e familiares, propondo assim a realização de alguns fóruns On Line . 

Nestes Fóruns pretende-se realizar reuniões criativas com as direções das escolas 

assim como com pais, encarregados de educação, atletas, professores e diretores técnicos. 

Os mesmos serão convocados via plataforma Teams seja para discussão e troca de 

opiniões, seja para troca das mesmas em face de alguma situação critica ou alteração 

forçada do normal decurso da nossa atividade.  

7- Apoio aos atletas selecionados pela FPDD para representar Portugal em 

campeonatos Internacionais    

No seguimento dos anos anterior manter a nossa modalidade de apoio na formação 

dos atletas através da participação na contratação de professores que permitam a melhoria 
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das suas prestações desportivas até um máximo 150.00 euros /par sendo o mesmo só 

apoiado no máximo em 2 competições. Este apoio e só para os atletas que participem nos 

nossos campeonatos regionais no número de campeonatos obrigatórios para pontuar pelas 

escolas.  

Chamamos á atenção que os professores selecionados ou as escolas dos atletas terão 

de passar recibo do valor apresentado pela ADDS. 

8- Apoio a Equipas Técnicas em Funções nos Regionais  

Manter a mesma modalidade de apoio ao corpo técnico através de um subsídio 

individual de 40 euros ao presidente, apresentador, escrutinador, tesoureiro e delegado 

quando presentes e em exercício das suas funções. Este subsídio será da responsabilidade 

da ADDS e das escolas organizadoras de campeonatos regionais em partes iguais do seu 

custo.  

9- Apoio aos custos dos Júris dos Regionais  

A ADDS manterá a mesma modalidade de apoio, suportando o Júri mais oneroso do 

campeonato, assim como o custo do Presidente de Juri no campeonato com All Girls 

Regional 

Nos campeonatos com AllGirls Nacional as escolas organizadoras terão de 

comparticipar com 50% do custo do Presidente de Juri 

10- Team Match 

Na eventualidade de existir uma competição de Team Match nacional é nossa intenção 

nos últimos 3 regionais prepara uma equipa para essa competição. Assim sendo após 1º 

Regional abrimos as candidaturas aos atletas que pretendam representar a ADDS na sua 

seleção ao campeonato de Team Match. Caso não haja inscrições a ADDS reserva-se o 

direito a convidar atletas para o mesmo. Dos atletas inscritos, para a preparação e 

competição final será tomada em conta a sua prestação em campeonatos nacionais e 

regionais, cabendo á direção a seleção final 

11- Gala Final 2022 
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 Em assembleia geral será definido a realização ou não desta gala onde serão entregues 
os troféus 
 
 

12-Representação da ADDS em Campeonatos Nacionais   

Manteremos a mesma modalidade de representação da ADDS e na impossibilidade 

de nenhum membro dos corpos gerentes estar presente em campeonatos a ADDS irá 

recorrer aos Srs. Diretores das escolas para se fazer representar.  

13-Formas de comunicar com a ADDS 

Necessitamos atualizar as informações nosso Site assim como no site da FPDD 

Agradecemos ás escolas que enviem para presidenteadds@adds.pt as informações já 

varias vezes pedidas 

Mantemos os 3 endereços a fim de facilitar a comunicação com a nossa equipa de 

trabalho 

presidenteadds@adds.pt - comunicação direta com o presidente desta associação 

tesoureiraadds@adds.pt - comunicação direta com a tesoureira desta associação 

campeonatosadds@adds.pt comunicação direta para envio de inscrições para campeonatos regionais. 

Agradecemos que respeitem o dia de segunda-feira anterior a cada competição para o 

envio das inscrições utilizando os impressos enviados pela ADDS 

14- Dorsais e Cadernetas 

Para evitar problemas de atletas que não se encontram com a sua situação 

regularizada e afim de aferir do mesmo será sempre enviada uma lista de inscritos por 

campeonato á FPDD. Caso a situação não seja regularizada o atleta não poderá competir.  
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Manteremos as regras da FPDD no que concerne aos Dorsais e cadernetas em que todos 

os Pares têm de apresentar as suas cadernetas de atleta no início da prova desportiva 

recebendo em troca o seu dorsal. 

No final da prova as cadernetas só serão devolvidas com a entrega do dorsal. 

Chamamos a atenção que a Adds reserva o direito de poder alterar a atribuição de 

números diferentes de dorsal em diferentes campeonatos 

Se algum dos elementos não possuir a sua caderneta o dorsal só será entregue 

deixando uma caução de 5 euros por caderneta e só assim lhe será permitido competir. 

15- Atribuição de campeonatos 

Pretendemos manter ativo o regulamento para atribuição de campeonatos 

internacionais, nacionais e regionais caso não sejamos ultrapassados pela situação 

pandémica ou por ações da própria FPDD 

Todas as escolas podem candidatar-se em igualdade de oportunidade aos 

campeonatos internacionais, nacionais e regionais. 

Somos a realçar os seguintes pontos: 

. No ato da inscrição será tomado em conta a célere apresentação da candidatura mal 

as mesmas sejam abertas  

. As escolas que tenham organizado um campeonato na época anterior será tomada a 

sua inscrição como 2ª,3ªou 4ª opção caso se tenham candidatado outras escolas que não 

tenham organizado nenhum campeonato similar em épocas anteriores, independente da 

ordem de chegada da inscrição. 

. A atribuição de campeonatos regionais será primeiro entregue ás escolas que não 

tenham campeonatos nacionais/internacionais nesse ano e que não tenham organizado 

campeonatos regionais no ano anterior. 

 . A escola organizadora da final do regional só poderá candidatar-se 2 anos 

seguidos, caso não exista mais escolas interessadas na organização da mesma 
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16- Taça de Portugal 

Gostaríamos de trazer um grande evento para a região de Santarém. 

 Assim sendo iremos aguardar o novo caderno de encargos da FPDD para a 

organização da final da Taça que após sua análise a direção tomará a decisão de se 

candidatar em conjunto com escola ou escolas  

17- Quotas época 2022 

Após uma análise aos resultados financeiros da ADDS 2021 a direção decidiu manter 

os valores já aprovados no anterior plano de atividades: 

O valor das quotas para os atletas é de 1.50€ por atleta/mês 

A quota das Escolas é de 8.00€ mês. 

As quotas são devidas a partir da inscrição modelo 2 na FPDD na época corrente. 

Em caso de desistência da competição, dos atletas, será tomada em conta a data de 

anulação da inscrição pela escola. 

18- Escrutinador Nacional 
 

Manteremos o apoio ao nosso escrutinador Nacional o Senhor José Martins 
 
O mesmo aguarda as últimas decisões pela parte da FPDD sobre o plano de  

Formação 

 
 
19- Breaking 
 
Pretendemos realizar um campeonato nacional de Breaking com apoio da nossa escola 
de Leiria. 

Para tal foi efetuada uma candidatura á FPDD para a realização da mesma em Setembro 

Continuamos a aguardar a decisão do departamento de Breaking da FPDD  

 

"O ponto de partida de qualquer conquista é o desejo" 


