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DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO (Nº1/2018) 

 
 

Lisboa, 19 de junho 2018 
 
Assunto: Certificados de Tutoria 
 

Exmos. Senhores Treinadores,  

Os certificados referentes à atividade de tutor dos treinadores que exerceram a sua função do 1º 
ao 8º Curso de Treinador de Grau I começaram a ser entregues em janeiro de 2017 nas ações de 
formação especificas para tutor. Desde então já realizamos 4 ações de formação específicas, gratuitas e 
creditadas, para a atividade de tutoria em vários pontos do país. Temos enviado os certificados em PDF 
para os treinadores que não tendo estado presentes nas referidas ações nos pedem via email. 

 
No entanto, e uma vez que se aproxima a data de revalidação da maioria dos títulos de treinador 

profissional de Karate, 1 de novembro de 2018, vimos por este meio solicitar aos colegas treinadores que 
ainda não solicitaram/receberam o seu, que o façam o mais breve possível, enviando um email para 
formacao.secretariado@fnkp.pt, identificando a sua situação – nome completo, nº CC, a data de duração 
de tutoria, data e identificação do curso, zona de curso e treinador que acompanharam que tenha 
terminado com aproveitamento. 

 

Salientamos que estão disponíveis os certificados de Tutor dos cursos: 

• 1º - 4º Curso Grau 1 – 1ª Edição (2013/2014) 

• 5º - 8º Curso Grau 1 – 2ª Edição (2014/2015) 

• 9-12º Curso Grau 1 – 3ª Edição (2015/2016) 
 

• 1º Curso Grau 2 – 1ª Edição (2015/2016) 

Estamos a envidar esforços para que até final de setembro de 2018 se consiga proceder à emissão 
dos certificados de Tutor do 13-16º Curso Grau 1 – 4ª Edição (2016/2017). 

 
Aproveito para informar que para poderem usufruir desta creditação terão que entrar na vossa 

área pessoal da Prodesporto e proceder ao pedido de reconhecimento, preenchendo os dados na 
plataforma conforme constam do certificado e fazendo o upload de cada um dos certificados, até ao 
limite de 2, conforme a legislação em vigor (artigo 6º da portaria n.º 326/2013). 

 
Com os melhores cumprimentos, 

 
O Diretor do Departamento de Formação da FNK-P, 

 
 
 

 
(António Quaresma) 

 
(enviado via e-mail) 
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