
 

 

 
Entre 
 
 
ANDRÉ LUIZ MANZ – PRODUÇÕES CULTURAIS E DESPORTIVAS, UNIPESSOAL, LDA., com sede 

na Rua Rui Teles Palhinha, n.º 3 

342 061, representada pelo sócio gerente André Luíz Manz, com poderes para o ato

 
e 
 
 
A Federação Nacional de Karate 

Cruzeiro, n.º6, r/c drt, 55 1300

João Salgado, com poderes para o ato, adiante designada por FNK

 

 
 
1. A Manz Produções é uma empresa que se dedica à promoção, produção e organização de 

eventos sociais, culturais e desportivos na área do Fitness

ramo de atividade.  
 
2. É uma empresa formadora acreditada pela Direção de Serviços de Qualidade e Acreditação 

da DGERT – Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, e uma entidade cuja 

oferta formativa é reconhecida p

que garante que os seus cursos foram avaliados e cumprem requisitos de acreditação 

extremamente rigorosos, nomeadamente de investigação, adaptação e inovação relativa às 

áreas em que atua, o que imp

de aprendizagem inovadoras, que produzem resultados inquestionáveis. 
 
3. A Manz Produções aposta fundamentalmente na qualidade científica, profissional e 

pedagógica do seu corpo docente, constituído por um vasto número de preletores, cujos 

graus académicos variam entre Licenciatura; Pós Graduação; Mestrado e Doutoramento, 

ficando ainda a qualidade das componentes de carácter mais prático e/ou teórico/prático, 

assegurada pelas posições profissionais de destaque que os mesmos ocupam em diversos 

Ginásios, Health Clubs e outras Instituições. 
 
4. No âmbito da sua oferta formativa a Man

a. Cursos de Instrutor de Fitness 
 

1. Musculação e Iniciação ao Personal Training 
2. Aulas de Grupo e Iniciação ao Treino Funcional para pequenos 

grupos

 
 
 
 
 

 
PROTOCOLO 

PRODUÇÕES CULTURAIS E DESPORTIVAS, UNIPESSOAL, LDA., com sede 

na Rua Rui Teles Palhinha, n.º 3 – 2ºEsqº, 2744 – 015 Porto salvo, Portugal, com o

342 061, representada pelo sócio gerente André Luíz Manz, com poderes para o ato

A Federação Nacional de Karate - Portugal, pessoa coletiva nº 503027120, com sede na Rua DO 

Cruzeiro, n.º6, r/c drt, 55 1300-164, em Lisboa, representada pelo seu presidente da direção

com poderes para o ato, adiante designada por FNK-P. 

CONSIDERANDO QUE 

A Manz Produções é uma empresa que se dedica à promoção, produção e organização de 

eventos sociais, culturais e desportivos na área do Fitness, sendo líder de mercado no seu 

É uma empresa formadora acreditada pela Direção de Serviços de Qualidade e Acreditação 

Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, e uma entidade cuja 

oferta formativa é reconhecida pelo IPDJ – Instituto Português de Desporto e Juventude, o 

que garante que os seus cursos foram avaliados e cumprem requisitos de acreditação 

extremamente rigorosos, nomeadamente de investigação, adaptação e inovação relativa às 

áreas em que atua, o que implica criação de modelos, metodologias, ferramentas e soluções 

de aprendizagem inovadoras, que produzem resultados inquestionáveis.  

A Manz Produções aposta fundamentalmente na qualidade científica, profissional e 

pedagógica do seu corpo docente, constituído por um vasto número de preletores, cujos 

graus académicos variam entre Licenciatura; Pós Graduação; Mestrado e Doutoramento, 

do ainda a qualidade das componentes de carácter mais prático e/ou teórico/prático, 

assegurada pelas posições profissionais de destaque que os mesmos ocupam em diversos 

Ginásios, Health Clubs e outras Instituições.  

No âmbito da sua oferta formativa a Manz Produções desenvolve: 

a. Cursos de Instrutor de Fitness  

Musculação e Iniciação ao Personal Training  
Aulas de Grupo e Iniciação ao Treino Funcional para pequenos 
grupos   

PRODUÇÕES CULTURAIS E DESPORTIVAS, UNIPESSOAL, LDA., com sede 

015 Porto salvo, Portugal, com o NIPC 504 

342 061, representada pelo sócio gerente André Luíz Manz, com poderes para o ato 

Portugal, pessoa coletiva nº 503027120, com sede na Rua DO 

seu presidente da direção, 

A Manz Produções é uma empresa que se dedica à promoção, produção e organização de 

, sendo líder de mercado no seu 

É uma empresa formadora acreditada pela Direção de Serviços de Qualidade e Acreditação 

Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, e uma entidade cuja 

Instituto Português de Desporto e Juventude, o 

que garante que os seus cursos foram avaliados e cumprem requisitos de acreditação 

extremamente rigorosos, nomeadamente de investigação, adaptação e inovação relativa às 

lica criação de modelos, metodologias, ferramentas e soluções 

A Manz Produções aposta fundamentalmente na qualidade científica, profissional e 

pedagógica do seu corpo docente, constituído por um vasto número de preletores, cujos 

graus académicos variam entre Licenciatura; Pós Graduação; Mestrado e Doutoramento, 

do ainda a qualidade das componentes de carácter mais prático e/ou teórico/prático, 

assegurada pelas posições profissionais de destaque que os mesmos ocupam em diversos 

Aulas de Grupo e Iniciação ao Treino Funcional para pequenos 
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b. Cursos de Especialização/Pós
 

1. Atividades de Grupo 
 

2. Musculação e Treino Cardiovascular 
 

3. Personal Training 
 

4. Atividades Aquáticas 
 

5. Treino Funcional 
 

6. Gestão de Ginásios e Health Clubs 
 

7. Direção Técnica de Ginásios e Health Clubs 
 

8. Coaching 
 
 

c. Cursos de Formação Avançada (50 horas) nas seguintes áreas: 
 

1. Nutrição e Suplementação para o Fitness 
 

2. Treino Funcional e Core Training 
 

3. Coaching e Mudança Comportamental
 

4. Gestão
 

5. Melhores práticas de Gestão no Fitness 
 

6. Hidroginástica 
 

7. Vendas em Personal Training 
 

8. Prevenção de Patologias da Coluna 
 

9. Atividades de Grupo 
 
 
5. A FNK-P exerce a sua atividade e jurisdição no âmbito do território nacional e tem por fim 

promover, regularmente, e dirigir, a nível nacional, a prática de Karate. Dado o seu estatuto 

de Utilidade Pública e Utilidade Pública Desportiva tem a responsabilid

perante a Administração Pública os interesses dos seus associados e da modalidade que 

superintende. É responsável pela organização das provas regionais e nacionais e pelo apoio 

às entidades parceiras na organização de provas com caráter 

internacional. É responsável pela organização, promoção e fomento de atividades 

consideradas convenientes para o desenvolvimento do Karate nas suas diferentes 

dimensões bem como da organização da formação dos agentes desportivos que ne

intervém. É responsável pela seleção dos elementos e equipas representativas do país em 

provas internacionais, devendo desenvolver as condições para o seu treino. Vela pela 

promoção do respeito e cumprimento da ética desportiva nas competições e nas rel

entre todos os que, diretamente ou indiretamente, se relacionem com a modalidade. 

Cursos de Especialização/Pós-Graduação  

Atividades de Grupo  

Musculação e Treino Cardiovascular  

Personal Training  

Atividades Aquáticas  

Treino Funcional  

Gestão de Ginásios e Health Clubs  

Direção Técnica de Ginásios e Health Clubs  

Coaching  

Cursos de Formação Avançada (50 horas) nas seguintes áreas: 

Nutrição e Suplementação para o Fitness  

Treino Funcional e Core Training  

Coaching e Mudança Comportamental 

Gestão de Vendas e Técnicas de Negociação Comercial 

Melhores práticas de Gestão no Fitness  

Hidroginástica  

Vendas em Personal Training  

Prevenção de Patologias da Coluna  

Atividades de Grupo  

P exerce a sua atividade e jurisdição no âmbito do território nacional e tem por fim 

promover, regularmente, e dirigir, a nível nacional, a prática de Karate. Dado o seu estatuto 

de Utilidade Pública e Utilidade Pública Desportiva tem a responsabilidade de representar 

perante a Administração Pública os interesses dos seus associados e da modalidade que 

superintende. É responsável pela organização das provas regionais e nacionais e pelo apoio 

às entidades parceiras na organização de provas com caráter regional, nacional e 

internacional. É responsável pela organização, promoção e fomento de atividades 

consideradas convenientes para o desenvolvimento do Karate nas suas diferentes 

dimensões bem como da organização da formação dos agentes desportivos que ne

intervém. É responsável pela seleção dos elementos e equipas representativas do país em 

provas internacionais, devendo desenvolver as condições para o seu treino. Vela pela 

promoção do respeito e cumprimento da ética desportiva nas competições e nas rel

entre todos os que, diretamente ou indiretamente, se relacionem com a modalidade. 

Cursos de Formação Avançada (50 horas) nas seguintes áreas:  

de Vendas e Técnicas de Negociação Comercial  

P exerce a sua atividade e jurisdição no âmbito do território nacional e tem por fim 

promover, regularmente, e dirigir, a nível nacional, a prática de Karate. Dado o seu estatuto 

ade de representar 

perante a Administração Pública os interesses dos seus associados e da modalidade que 

superintende. É responsável pela organização das provas regionais e nacionais e pelo apoio 

regional, nacional e 

internacional. É responsável pela organização, promoção e fomento de atividades 

consideradas convenientes para o desenvolvimento do Karate nas suas diferentes 

dimensões bem como da organização da formação dos agentes desportivos que nela 

intervém. É responsável pela seleção dos elementos e equipas representativas do país em 

provas internacionais, devendo desenvolver as condições para o seu treino. Vela pela 

promoção do respeito e cumprimento da ética desportiva nas competições e nas relações 

entre todos os que, diretamente ou indiretamente, se relacionem com a modalidade.  
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6. O objeto principal do presente protocolo prende

de ações formação no âmbito do exercício e da saúd

 
7. Os destinatários dos cursos acima

afetas à FNK-P e seus respetivos praticantes federados e os treinadores. 

 
Neste âmbito, é celebrado o presente protocolo, nos termos a seguir indicados:
 
 

 
Este protocolo visa o desenvolvimento de uma 

e a FNK - P que constitua uma mais

desenvolver as suas competências nas áreas específicas que são abordadas no (s) Curs

integrado (s) na oferta formativa da Manz Produções. 
 
 

 
O presente protocolo não cria qualquer obrigatoriedade por parte da Manz Produções em 

aceitar todas as candidaturas, havendo lugar para considerar as vagas disponíveis e os 

requisitos de acesso exigidos na formação. 

 

 
Com a celebração deste protocolo, a comunidade da 

mais vantajosa, com valores mais baixos do que a tabela de preços base aplicada ao público 

em geral. Em todas as formações, a comunidade da 

valor do curso, aplicável durante tod

vigor. 

 

 
Não existe obrigatoriedade de pagamento de qualquer quantia ou compensação com a 

celebração do presente protocolo.

 

 
A Manz Produções compromete
 
 

O objeto principal do presente protocolo prende-se com a promoção e o desenvolvimento 

de ações formação no âmbito do exercício e da saúde junto da comunidade ativa da 

Os destinatários dos cursos acima mencionados são os elementos das diversas associações 

P e seus respetivos praticantes federados e os treinadores.  

Neste âmbito, é celebrado o presente protocolo, nos termos a seguir indicados:

PRIMEIRO 

Este protocolo visa o desenvolvimento de uma colaboração ativa entre a Manz

que constitua uma mais-valia para os que tenham interesse em

desenvolver as suas competências nas áreas específicas que são abordadas no (s) Curs

integrado (s) na oferta formativa da Manz Produções.  

SEGUNDO 

O presente protocolo não cria qualquer obrigatoriedade por parte da Manz Produções em 

aceitar todas as candidaturas, havendo lugar para considerar as vagas disponíveis e os 

e acesso exigidos na formação.  

TERCEIRO 

ste protocolo, a comunidade da FNK-P usufrui de uma tabela de preços 

mais vantajosa, com valores mais baixos do que a tabela de preços base aplicada ao público 

em geral. Em todas as formações, a comunidade da FNK-P usufrui de 20% de desconto sobre o 

valor do curso, aplicável durante todo o ano, não sendo acumulável com outras campanhas em 

QUARTO 

Não existe obrigatoriedade de pagamento de qualquer quantia ou compensação com a 

celebração do presente protocolo. 

QUINTO 

A Manz Produções compromete-se a divulgar a oferta formativa junto da FNK-

se com a promoção e o desenvolvimento 

e junto da comunidade ativa da FNK-P.  

diversas associações 

 

Neste âmbito, é celebrado o presente protocolo, nos termos a seguir indicados: 

colaboração ativa entre a Manz Produções 

valia para os que tenham interesse em aprofundar e 

desenvolver as suas competências nas áreas específicas que são abordadas no (s) Curso (s) 

O presente protocolo não cria qualquer obrigatoriedade por parte da Manz Produções em 

aceitar todas as candidaturas, havendo lugar para considerar as vagas disponíveis e os 

P usufrui de uma tabela de preços 

mais vantajosa, com valores mais baixos do que a tabela de preços base aplicada ao público 

usufrui de 20% de desconto sobre o 

o o ano, não sendo acumulável com outras campanhas em 

Não existe obrigatoriedade de pagamento de qualquer quantia ou compensação com a 

-P. 
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Com a celebração do presente protocolo, a FNK

cursos, em simultâneo com a Manz Produções, nomeadamente de toda a distribuição de 

informação online e impressa 

e outros meios massivos de envio de emai

outros), sempre que solicitado pela Manz Produções.

 

 
O presente protocolo tem a duração 
 
 
 
 

Lisboa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Marcelin

(Coordenador Departamento Formação)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SEXTO 

ração do presente protocolo, a FNK-P compromete-se a promover e a divulgar os 

cursos, em simultâneo com a Manz Produções, nomeadamente de toda a distribuição de 

informação online e impressa aos alunos, entre eles: site, Página de facebook, newsletter online 

e outros meios massivos de envio de emails, folhetos e cartazes em form

outros), sempre que solicitado pela Manz Produções. 

SÉTIMO 

O presente protocolo tem a duração efetiva de 12 meses renováveis por iguais períodos.

Lisboa, 5 Março de 2013. 

Miguel Marcelino João Salgado

(Coordenador Departamento Formação) 
(Presidente 

da FNK

ver e a divulgar os 

cursos, em simultâneo com a Manz Produções, nomeadamente de toda a distribuição de 

aos alunos, entre eles: site, Página de facebook, newsletter online 

ls, folhetos e cartazes em formato digital, entre 

s períodos. 

João Salgado 

(Presidente da Direção 
da FNK-P) 
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