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Validação de Campeonatos Oficiais
Lisboa, 19 de Novembro 2019
Exmas. Associações
Exma. Comunidade Karateca,
Exmas. Entidades competentes,
Exma. Comunicação Social,

A Federação Nacional de Karate – Portugal, única entidade de Utilidade Pública e Utilidade Pública
Desportiva no âmbito da modalidade, comunica que o decreto-lei nº 45/2015 de 9 de Abril, protege as
Federações de Utilidade Pública Desportiva, relativamente ao nome, imagem e atividades desenvolvidas,
prevendo igualmente o regime contraordenacional para a violação das proteções consagradas, a qual fica
sujeita à atuação da ASAE.
Realçamos também que os termos como, por exemplo, Seleção Nacional, Selecionador Nacional e
Convocatória Nacional, Atleta da Seleção Nacional, ou Campeonato Nacional ou Regional, Liga Karate,
Treinador Nacional são exclusivamente competência desta Federação, não tendo qualquer outra entidade
direito a fazer estas menções.
Assim, somos a informar toda a comunidade interessada, desde as Associações, Clubes, Municípios
aos meios de comunicação social, que os campeonatos Mundiais, Europeus e Nacionais da modalidade,
organizados sob a égide da World Karate Federation (WKF), European Karate Federation (EKF) e da
Federação Nacional de Karate – Portugal (FNK-P), são os únicos campeonatos oficiais e como tal
homologados.
Estes, e sós estes, são os campeonatos reconhecidos pelo Instituto Português do Desporto e
Juventude (IPDJ), pelo Comité Olímpico Internacional (COI) e Comité Olímpico de Portugal (COP).
Os referidos Campeonatos encontram-se mencionados no calendário integrado desta federação,
que está publicado na página da internet da FNK-P (www.fnkp.pt), depositado no IPDJ e entregue a todas
as Associações desta Federação.
Serve esta informação para esclarecer que esta federação tem agido em conformidade, sempre que
são veiculadas notícias de Campeonatos Mundiais, Europeus e Nacionais que não estão enquadrados no
calendário federativo, não estando habilitadas a conferir tais títulos. Perante estes campeonatos, cabe
também a todos nós desmentir, sempre que possível, todas as entidades que agem abusivamente, usando
e publicitando competições designadas Campeonatos Mundiais, Europeus ou Nacionais, bem como títulos
de campeão Mundial, Europeu, Nacional e Regional, e incorrem em ilicitude e estão sujeitas a sanções.
Salientamos que tais organizações e títulos nelas atribuídos não são considerados para efeitos de
apoio por parte do estado Português, nem conferem qualquer currículo ou título oficial para qualquer
atleta, treinador ou outro participante.
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A FNK-P não se opõe à realização dessas competições, nem às atividades dos seus participantes,
desde que não as apelidem abusivamente com designações e pretendam atribuir títulos que só esta
Federação pode utilizar.
Salientamos a importância desta comunicação e solicitamos a todos que ajam perante as entidades
mal informadas sempre que tenham conhecimento de factos que se enquadrem nesta descrição e
informem a FNK-P para que esta possa atuar legalmente.
Convido ainda a visitar o nosso site, bem como a solicitar qualquer esclarecimento para o e-mail
geral da Federação (fnkp@fnkp.pt) ou para o Presidente da FNK-P (presidente@fnkp.pt), tendo em vista a
melhor informação sobre esta matéria de interesse para todos.

Os meus cumprimentos,

O Presidente da FNK-P

(Carlos Alexandre Silva)
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