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 REGRAS GERAIS 

Estas regras são válidas para todos os eventos nacionais ou internacionais organizados, 
promovidos e ou tutelados pela APPDSI. 

A APPDSI reserva-se o direito de impor regras adicionais ou permitir exceções em eventos 
pontuais ou sempre que sejam necessários.  

 

1. REGRAS GERAIS  

 
a) O Código de Indumentária descrito é VÁLIDO PARA TODOS OS ESCALÕES ETÁRIOS, 

categorias e secções nas respetivas disciplinas de dança de salão; 

 

b) A indumentária tem de respeitar o estilo característico de cada disciplina, Modernas 
ou Latinas, nas respetivas categorias, secções e escalão etário; 

 
c) Os vestidos têm de ser adequados ao corpo da dançarina, tem de adequadamente 

cobrir as partes pessoais do corpo. Parte do corpo que têm que estar coberta por 
materiais não transparentes; 

 
d) A indumentária, cabelos e maquilhagem devem respeitar o escalão e categoria do 

dançarino;  

 
e) O Presidente de Júri pode solicitar ao competidor para retirar um adereço de 

bijutaria/joia ou roupa que não respeite o código de indumentária, que representa 
perigo para o dançarino ou para os demais em competição. 
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1. ELEMENTO MASCULINO – MODERNAS 

 
1.1. Pré-NOVICE / NOVICE 

 Calças pretas e meias pretas. 

 Camisa branca de colarinho normal e mangas compridas, opcional o uso de 
colete preto.  

 Obrigatório o uso de gravata ou laço preto. 

 Não são permitidas camisas com mangas tipo "balão" e/ou golas altas. 

 Não são permitidos bodys masculinos que não tenham efeito de camisa. 

 Não é permitida a utilização de qualquer forma de joalharia ou qualquer tipo de 
adornos nos fatos. 

 
1.2. INTERMÉDIO - JUVENIL 

 Calça preta, camisa branca com laço ou gravata preta. 

 Calça pela cintura ou cintura elevada. 

 Material: polyester, algodão, etc. 

 Camisas brancas de mangas compridas com colarinho. 

 Material: algodão, lycra, ou quaisquer materiais não brilhantes 

 Não é permitido as camisas arregaçadas. 

 Obrigatório o uso de gravata preta ou laço preto. 

 É permitido o uso de cinto estreito e com pequeno fecho. 

 Opcional o uso de colete. 

 Não é permitida a utilização de qualquer forma de joalharia ou qualquer tipo de 
adornos nos fatos. 

 
1.3. INTERMÉDIO – JUNIOR/JUVENTUDE/ADULTOS/SENIORES 

 Os dançarinos da secção de Intermédio têm a opção de respeitar o código de 
indumentário aplicado aos Novice ou, em alternativa, fraque, dokman ou casaco 
preto (ANEXO 1), com camisa branca e laço branco.  

 Não é permitido camisa e laço de cor, nem faixa colorida. 

 Não é permitido camisas com mangas tipo "balão" e/ou golas altas. 

 Não é permitido body masculino que não tenham efeito de camisa. 
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1.4. ACIMA DE INTERMÉDIO - JUNIOR/JUVENTUDE/ADULTOS/SENIORES 

 Fraque, dokman ou casaco Preto (ANEXO 1), Cinza escuro ou azul-marinho, com 
camisa branca, cinza ou azul escura e laço branco. A parte da camisa que fica à 
mostra “bibe” terá que ser branca, ver exemplo ANEXO 1. 

 Não é permitido camisa e laço de cor que não as apresentadas anteriormente, 
nem faixa de outra cor. 

 Não é permitido camisa com mangas tipo "balão" e/ou gola alta. 

 Não é permitido body masculino que não tenha efeito de camisa. 

 

2. ELEMENTO FEMININO – MODERNAS 
 

2.1. Pré-NOVICE / NOVICE 

 Maillot/Body e saia rodada de tipo chapéu-de-sol ou vestido simples de lycra ou 
malha-elástica.  

 Os maillot/body aceites, são de mangas curtas, compridas ou cavada.  

 A saia não deverá, em comprimento, impedir a total visualização dos tornozelos 
e pés e nunca ser mais curta do que 5 cm ABAIXO do joelho. 

 A saia deve ter a mesma distância do chão, em todo o seu perímetro. 

 Maillot/body e saias têm de ser de material simples e de apenas uma cor, sem 
padrões, desenhos ou aplicações. 

 Os seios têm que estar cobertos.  

 Não é permitido cueca estilo ”fio dental” e a totalidade das nádegas tem que 
estar cobertas. 

 Não são permitidos lamés ou outros materiais prateados, dourados ou com 
qualquer tipo de brilho. 

 Não sé permitido cetins, veludos, folhos, franjas ou redes. 

 Não é permitido a utilização de qualquer forma de joalharia ou qualquer tipo de 
adornos nos fatos. 

 
2.2. INTERMÉDIO – JUVENIL 

 O vestido é de modelo simples rodado com godé ou plissado.  

 O vestido não pode ser decorado com motivos florais, fitas ou qualquer tipo de 
brilho, etc..  

 Modelo de vestido para menina encontra-se ilustrado no ANEXO 2 

 O vestido de cor única e os tecidos têm de ser no material de: Lycra, Renda, 
Cetim, Chiffon, Veludo ou similar. 

 O Conjunto de Body e Saia: Tem de ser do mesmo material e da mesma cor.  

 A altura do body pela linha da cintura ou ancas.  
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 Faixa não superior a 5cm para cobrir a ligação entre body e saia. 

 Apenas são permitidas transparências nos ombros e braços. 

 Modelo: ver ilustrações no ANEXO 2: Costas, decotes e mangas longas (justas 
ou em pequeno balão), curtas ou pela altura do cotovelo. 

 Especificidades: um pequeno laço só poderá ser usado no cinto ou na faixa 
como fecho. 

 A saia não deverá, em comprimento, impedir a total visualização dos 
tornozelos e pés e nunca ser mais curta do que 5 cm ABAIXO do joelho. 

 A saia deve ter a mesma distância do chão, em todo o seu perímetro. 

 É permitido o uso de uma saia por baixo. 

 Não é permitido, bandas para braços, pescoços e/ou luvas; 

 Os seios têm que estar cobertos.  

 Não é permitido cueca estilo ”fio dental” e a totalidade das nádegas tem que 
estar coberta. 

 Não é permitido a utilização de qualquer forma de joalharia ou qualquer tipo 
de adornos nos fatos. 

 
2.3. INTERMÉDIO - JUNIOR/JUVENTUDE/ADULTOS/SENIORES 

 Os dançarinos da categoria de Intermédio têm a opção de respeitar o código 
de indumentária aplicada aos Novice ou em alternativa, qualquer modelo de 
vestido de Dança de Salão Modernas que se encontre em voga. 

 Os seios têm que estar cobertos.  

 Não é permitido cueca estilo ”fio dental” e a totalidade das nádegas tem que 
estar coberta. 

 
2.4. ACIMA DE INTERMÉDIO - JUNIOR/JUVENTUDE/ADULTOS/SENIORES 

 Qualquer figurino/modelo de Dança de Salão Modernas que se encontre em 
voga  

 Os seios têm que estar cobertos.  

 Não é permitido cueca estilo ”fio dental” e a totalidade das nádegas tem que 
estar coberta. 
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LATINAS 
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1. ELEMENTO MASCULINO – LATINAS 
 

1.1. Pré-NOVICE / NOVICE 

 Calça preta e meias pretas.  

 A camisa tem de ter manga comprida e pode ser utilizada aberta (no máximo os 
dois botões do topo) ou fechada com gravata ou laço.  

 Não é permitido, as mangas arregaçadas. 

 É opcional o uso de colete preto.  

 É opcional o uso de gravata ou laço. 

 A cor da camisa pode ser branca, preta ou da cor da roupa do par. 

 A cor da gravata ou laço podem ser preta ou da cor da roupa do par.  

 A camisa tem de ser de apenas de uma cor, sem qualquer tipo de padrões.  

 Não é permitido lenço ao pescoço ou qualquer tipo de faixa.  

 Não é permitido quaisquer efeitos de brilho. 

 Não é permitido lamés ou outros materiais prateados, dourados ou com 
qualquer tipo de brilho. 

 Não é permitido cetins, veludos, folhos, franjas ou redes. 

 Não é permitido camisa com mangas tipo "balão" e/ou gola alta. 

 Não é permitido body masculino que não tenha efeito de camisa. 

 Não é permitido a utilização de qualquer forma de joalharia ou qualquer tipo de 
adornos no fato. 

 
1.2. INTERMÉDIO – JUVENIL 

 Calça preta, camisa branca com laço ou gravata preta. 

 Calça pela cintura ou cintura elevada. 

 Material de polyester e/ou algodão, etc. 

 Camisa branca de mangas compridas com colarinho. 

 Material de algodão, lycra, ou quaisquer materiais não brilhantes. 

 Não é permitido a camisa arregaçada. 

 Obrigatório o uso de gravata preta ou laço preto. 

 É permitido o uso de cinto estreito e com pequeno fecho. 

 Não é permitido a utilização de qualquer forma de joalharia ou qualquer tipo de 
adornos no fato. 
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1.3. INTERMÉDIO - JUNIOR/JUVENTUDE/ADULTOS/SENIORES 

 Os dançarinos da categoria de Intermédios têm a opção de respeitar o código de 
indumentária aplicada aos Novice ou em alternativa, qualquer tipo de modelo 
masculino de competição Latino-Americanas que se encontre em voga.  

 A camisa poderá ser utilizada por fora da calça, mas deverá permitir ver os 
movimentos do corpo e anca. 

 
1.4. ACIMA DE INTERMÉDIO 

 Qualquer tipo de roupa masculina de competição Latino-Americanas que se 
encontre em voga.  

 

2. ELEMENTO FEMININO – LATINAS 
 

2.1. Pré-NOVICE / NOVICE 

 Maillot/body e saia rodada ou vestido simples de lycra ou malha-elástica.  

 Maillot/body e saia têm de ser do mesmo material simples e de uma cor, sem 
padrões, desenhos ou aplicações. 

 Os maillot/body aceites podem ter mangas curtas, compridas ou sem mangas.  

 Não são permitidos maillot/body sem costas ou com apenas uma manga.  

 Não é permitido qualquer forma de alças.  

 A saia não pode ser mais curta do que 5 cm acima do joelho, nem mais longa do 
que 5 cm abaixo do joelho.  

 A saia deve ter a mesma distância ao chão em todo o seu perímetro. 

 Não é permitido saia com rachadas.  

 Os seios têm que estar cobertos.  

 Não é permitido cueca estilo ”fio dental” e a totalidade das nádegas tem que 
estar coberta. 

 Não é permitido lamés ou outros materiais prateados, dourados ou com 
qualquer tipo de brilho. 

 Não é permitido cetins, veludos, folhos, franjas ou redes. 

 Não é permitido a utilização de qualquer forma de joalharia ou qualquer tipo de 
adornos no vestido/figurino. 

 

2.2. INTERMÉDIO – JUVENIL 
 O vestido é de modelo simples rodado com godé ou plissado.  

 O vestido não pode ser decorado com motivos florais, fitas ou qualquer tipo de 
brilho, etc..  

 O modelo do vestido para meninas encontra-se ilustrado no ANEXO 02 
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 O vestido tem de ser de cor única e o tecido em material de: Lycra, Renda, 
Cetim, Chiffon, Veludo ou similar. 

 O Conjunto de Body e Saia: Tem de ser do mesmo material e da mesma cor.  

 A altura do body pela linha da cintura ou anca.  

 Faixa não superior a 5cm para cobrir a ligação entre body e saia. 

 É permitido tecido transparente nos ombros e nos braços.  

 O modelo/figurino, ver as ilustrações no ANEXO 02: Costas, decotes e mangas 
longas (justas ou em pequeno balão), curtas ou pela altura do cotovelo. 

 Especificidades: um pequeno laço só poderá ser usado no cinto ou na faixa 
como fecho. 

 A saia deve ter a mesma distância do chão, em todo o seu perímetro. 

 A saia não pode ser mais curta do que 5 cm acima do joelho, nem mais longa 
do que 5 cm abaixo do joelho.  

 É permitido o uso de uma saia por baixo. 

 Não é permitido, bandas para braços, pescoços e/ou luvas. 

 Os seios têm que estar cobertos. 

 Não é permitido cueca estilo ”fio dental” e a totalidade das nádegas tem que 
estar coberta. 

 Não é permitida a utilização de qualquer forma de joalharia ou qualquer tipo 
de adornos nos fatos. 

 
2.3. INTERMÉDIO - JUNIOR/JUVENTUDE/ADULTOS/SENIORES 

 Os dançarinos da categoria de Intermédio têm a opção de respeitar o código 
de indumentário aplicado aos Novice ou em alternativa, qualquer tipo de 
figurino/modelo de vestido de competição Latino-Americanas que se encontre 
em voga.  

 Os seios têm que estar cobertos.  

 Não é permitido cueca estilo ”fio dental” e a totalidade das nádegas tem que 
estar coberta. 
 

2.4. ACIMA DE INTERMÉDIO 

 Qualquer tipo de roupa feminina de competição Latino-Americanas que se 
encontre em voga.  

 Os seios têm que estar cobertos.  

 Não é permitido cueca estilo ”fio dental” e a totalidade das nádegas tem que 
estar coberta. 
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ANEXO 1 

 

      FRAQUE         FRAQUE         CAMISA DE MODERNAS 
 
 

COLETE        DOKMAN        CASACO 
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1. ACESSÓRIOS E EFEITOS BRILHANTES 
 

1.1. JUVENIS/JUNIORES/JUVENTUDE/ADULTOS/SENIORES                                                      
- Abaixo de Intermédio e JUVENIS Intermédio 

1.1.1. ELEMENTO MASCULINO 

 Não é permitido qualquer tipo de acessórios. 

 Não é permitido o uso de materiais com efeitos brilhantes. 

1.1.2. ELEMENTO FEMININO 

 Não é permitido qualquer tipo de acessórios. 

 Não é permitido o uso de materiais com efeitos brilhantes. 
 

1.2. JUNIORES/JUVENTUDE/ADULTOS/SENIORES - Acima de Intermédio 

1.2.1. ELEMENTO MASCULINO  

 Sem restrições. 

1.2.2. ELEMENTO FEMININO 

 Sem restrições. 

 

2. SAPATOS, MEIAS e COLLANTS 

 
2.1. JUVENIS - Abaixo de Intermédio e Intermédio  

2.1.1. ELEMENTO MASCULINO 

 Obrigatório o uso de meias pretas. 

 Modernas: Obrigatório sapatos pretos de modernas  

 Não é permitido sapatos com salto cubano, o salto do sapato tem que 
ter no máximo 2,5 cm.   

 Latinas: Obrigatório sapatos pretos, o salto do sapato tem que ter no 
máximo 4,5 cm.   

2.1.2. ELEMENTO FEMININO  

 Obrigatório sapatos próprios de criança, com saltos no máximo de 3,5 
cm de altura. 

 Não é permitido sapatos com pedras, salvo exceção de modelos que já 
as contenham de origem, por exemplo nas fivelas. Não é permitido 
adicionar quaisquer tipo de pedras ou adereços. 

 Os sapatos só podem ser de cor branca ou cor de pele. 

 É obrigatório o uso de meias brancas pelo tornozelo. 

 Não é permitido o uso de meias de rede. 
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2.2. JUNIORES - Abaixo de Intermédio  

2.2.1. ELEMENTO MASCULINO 

 Obrigatório o uso de meias pretas. 

 Modernas: Obrigatório sapatos pretos de modernas (não é autorizado 
o uso de sapatos com salto cubano), o salto do sapato tem que ter no 
máximo 2,5 cm.   

 Latinas: Obrigatório sapatos preto, o salto do sapato tem que ter no 
máximo 4,5 cm.   

2.2.2. ELEMENTO FEMININO 

 O salto do sapato pode ter no máximo 5 cm de altura. 

 Não é permitido sapatos com pedras, com exceção de modelos que já 
as contenham de origem, por exemplo nas fivelas. Não é permitido 
adicionar quaisquer tipos de pedras ou adereços. 

 Não é permitido o uso de collants cor de pele ou meias brancas pelos 
tornozelos.  

 Não permitido o uso de meias de rede. 
 

2.3. JUNIORES – Intermédio e acima de Intermédio 

2.3.1. ELEMENTO MASCULINO 

 É obrigatório o uso de meias pretas. 

 Modernas: Obrigatório sapatos pretos de modernas (não é autorizado 
o uso de sapatos com salto cubano), o salto do sapato tem que ter no 
máximo 2,5 cm.   

 Latinas: Obrigatório sapatos preto.  

2.3.2. ELEMENTO FEMININO 

 Não existem mais restrições. 
 

2.4. JUVENTUDE/ADULTO/SENIOR - Abaixo de Intermédio  

2.4.1. ELEMENTO MASCULINO 

 Obrigatório o uso de meias pretas. 

 Modernas: Obrigatório sapatos pretos de modernas (não é autorizado 
o uso de sapatos com salto cubano), o salto do sapato tem que ter no 
máximo 2,5 cm.   

 Latinas: Obrigatório sapatos pretos, o salto do sapato tem que ter no 
máximo 4,5 cm.   

2.4.2. ELEMENTO FEMININO 

 Não existe restrições para os sapatos. 
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 Não é permitido sapatos com pedras, com exceção de modelos que já 
as contenham de origem, por exemplo nas fivelas. Não é permitido 
adicionar quaisquer tipos de pedras ou adereços. 

 Permitido uso de collants cor de pele. 

 Não permitido o uso de meias de rede. 

 
2.5. JUVENTUDE/ADULTO/SENIOR – Intermédio e acima de Intermédio 

2.5.1. ELEMENTO MASCULINO 

 Meias pretas ou da cor das calça. 

 Modernas: Obrigatório sapatos pretos de modernas (não é autorizado 
o uso de sapatos com salto cubano), o salto do sapato tem que ter no 
máximo 2,5 cm.   

 Latinas: Não existe restrições para os sapatos. 

2.5.2. ELEMENTO FEMININO 

 Não existem restrições. 

 

3. CABELOS 

 
3.1. JUVENIS/JUNIORES/JUVENTUDE/ADULTOS/SENIORES                                                      

Abaixo de Intermédio e JUVENIL Intermédio 

3.1.1. ELEMENTO MASCULINO 

 Cabelos compridos, obrigatório ser apanhado em "rabo de cavalo". 

 Não é permitido o uso de qualquer tipo de acessório. 

 Permitido o uso de gel. 

 
3.1.2. ELEMENTO FEMININO 

 Não é permitido qualquer tipo de brilho artificial, caso de pedras e/ou 
acessórios similares. 

 Não é permitido bandolete, tiaras, fitas decorativas ou decorações 
brilhantes no cabelo.  

 É permitido usar uma pequena flor.  

 É permitido o uso de pequenos acessórios para prender os cabelos 
como "rabos de cavalo" da cor do cabelo ou do vestido. 
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3.2. JUNIORES/JUVENTUDE/ADULTOS/SENIORES – Intermédio e acima de Intermédio 

3.2.1. ELEMENTO MASCULINO 

 Cabelos compridos, obrigatório ser apanhado em "rabo de cavalo". 

3.2.2. ELEMENTO FEMININO 

 Sem restrições. 

 

4. MAKE-UP – PESTANAS – UNHAS POSTIÇAS  

4.1. JUVENIS - Abaixo de Intermédio e Intermédios 

4.1.1. ELEMENTO MASCULINO  

 Permitida make-up simples como base/pó e adequada á idade. 

4.1.2. ELEMENTO FEMININO 

 Permitida make-up simples e adequada á idade. 

 Não é permitido qualquer tipo de pestanas e/ou unhas postiças. 
 

4.2. JUNIORES - Abaixo de Intermédios  

4.2.1. ELEMENTO MASCULINO 

 Permitida make-up simples como base/pó e adequada à idade. 

4.2.2. ELEMENTO FEMININO 

 Permitida make-up simples e adequada á idade. 

 Não é permitido qualquer tipo de pestanas e/ou unhas postiças. 

 
4.3. JUNIORES - Intermédio e acima de Intermédios  

4.3.1. ELEMENTO MASCULINO 

 Permitida make-up de escurecimento e/ou uniformização de pele - 
bases, pós e similares. 

4.3.2. ELEMENTO FEMININO 

 Permitida make-up e adequada á categoria. 

 É permitido o uso de pestanas e/ou unhas postiças. 
 

4.4. JUVENTUDE/ADULTO/SENIOR - Abaixo de Intermédio  

4.4.1. ELEMENTO MASCULINO 

 Permitida make-up de escurecimento e/ou uniformização de pele - 
bases, pós e similares. 
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4.4.2. ELEMENTO FEMININO 

 Permitida make-up simples e adequada à categoria. 

 É permitido o uso de pestanas e/ou unhas postiças. 

 
4.5. JUVENTUDE/ADULTO/SENIOR – Intermédio e acima de Intermédio 

4.5.1. ELEMENTO MASCULINO  

 Sem restrições. 

4.5.2. ELEMENTO FEMININO 

 Não existem restrições. 

 

5. AUTO-BRONZEADORES 

5.1. JUVENIS E JUNIORES - Abaixo de Intermédios e JUVENIL Intermédio 

5.1.1. ELEMENTO MASCULINO E ELEMENTO FEMININO 

 Não é permitido qualquer tipo de auto-bronzeador. 
 

5.2. JUNIORES – Intermédios e acima de Intermédios 

5.2.1. ELEMENTO MASCULINO E ELEMENTO FEMININO 

 É permitido o uso de auto-bronzeador. 
 

5.3. JUVENTUDE/ADULTO/SENIOR – Novice, Intermédio e acima de Intermédio 

5.3.1. ELEMENTO MASCULINO E ELEMENTO FEMININO 

 É permitido o uso de auto-bronzeador. 

 

 

 

 

  

mailto:secretary@appdsi.net%7Cfacebook.com/appdsi


 
 

19 
 

INFORMAÇÕES: www.appdsi.net|e-mail: secretary@appdsi.net|facebook.com/appdsi |instagram.com/appdsi 

 

 

 

 

 
  

SANÇÕES 
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1. SANÇÕES 
 
1. Todos os escalões, categorias e secções têm regras especificas relativamente á indumentária, 

acessórios, cabelos e make-up. Consultar a informação correspondente. Em caso de dúvida 
esclareça junto do professor ou da APPDSI  

 
2. No caso de incumprimento do disposto:  

a) Se o Código de Indumentária não for respeitado por um par, ou por um dos seus 
elementos, estes deverão ser advertidos pelo Presidente de Júri, com a finalidade de 
regularizarem a situação no final da sua atuação, assim como ao professor responsável; 

b) O par deverá aceitar a decisão do Presidente de Júri e cumprir o regulamento, de outra 
forma será imediatamente desclassificado;  

b) Um par que tenha sido advertido ou eliminado de uma competição por uso de 
indumentária não permitida, poderá ser imediatamente eliminado se repetir a indumentária 
em competições posteriores;  

d) A eliminação corresponde à não atribuição de lugar e de pontuação na competição que se 
encontra a participar. Neste caso, o par NÃO será chamado á pista aquando da entrega de 
prémios;  

f) Apesar de não ser especificamente referida neste regulamento, poderá ser considerada 
infração, se assim for determinado pelo Presidente de Júri, o uso de qualquer material, cor, 
modelo ou outro artifício com o aspeto de não estar conforme com estas regras de 
indumentária;  

c) Poderão ser impostas sanções adicionais ao par e ao professor responsável, incluindo a 
suspensão a reincidentes; 

 
3. É da total responsabilidade dos competidores e professores, a aplicação deste regulamento, 

em caso de dúvida, consultar a APPDSI aquando da inscrição e o Presidente de Júri no início da 
competição. 

 

 

APPDSI 
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