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COMUNICADO
Lisboa, 31 de Dezembro de 2020
Assunto: Medidas exclusivas de ajuda aos Associados para o ano 2021

Exmos. Srs.,
A Federação Nacional de Karate – Portugal, na sua génese como instituição UPD, tem uma acrescida
responsabilidade social, civil e desportiva. Assim, reiteramos, uma vez mais, e afirmamos neste tempo de
pandemia, que a saúde de todos nós está em primeiro lugar.
Conforme é do conhecimento de todos nós, os agentes desportivos da modalidade, confrontamo-nos com
tempos de incerteza e inquietação na retoma da atividade desportiva, nacional e internacional, provocados
pela pandemia COVID-19 à escala global.
Pese embora a difícil conjuntura do país e do mundo, bem como a inevitável convivência com o vírus a
médio prazo, temos de nos reerguer e retomar o bom caminho do desenvolvimento que vínhamos a traçar,
com resultados visíveis em todas as áreas de ação desta federação, assinalado com o excecional elogio
vindo dos órgãos que tutelam a nossa modalidade.
Conscientes que nos devemos adaptar, ajustar, conformar e enfrentar com regras e normas, não podemos
olvidar que (todos) estamos irremediavelmente dependentes da evolução e do cumprimento legal de
orientações emanadas pelos órgãos da tutela, em particular da Direção Geral da Saúde. A FNK-P, não
podendo ser de outra forma, junta-se à luta, enfrentado todos os desafios que a modalidade nos obriga a
enfrentar.
Em tempo oportuno, a FNK-P, reuniu com todas as entidades competentes, com a finalidade de definir a
correta estratificação emanada pela DGS. Estamos na fase final e com concordâncias mútuas, para que tão
breve quanto possível, a modalidade veja corretamente estratificada pela DGS as suas disciplinas, e desta
forma possamos retomar a competição nos escalões inferiores ao absoluto.
Continuaremos com a política de prevenção, contenção, apoio e ajuda a todos os sócios ativos e
praticantes, nomeadamente nas Seleções Nacionais, Formação e Provas e mais recentemente na via de
prática do Karate-Do (Estágios Tradicionais).
Assim, para o Ano 2021 esta Direção procedeu a uma análise financeira e decidiu a execução de medidas,
de âmbito de tesouraria tendo em vista uma entreajuda proativa e possível, de forma a que, em conjunto
com as Associações, possamos minimizar os danos colaterais e abrir caminho a um novo paradigma.
Informamos as medidas exclusivas para o ano 2021:
1. As taxas abaixo mencionadas constantes no Regulamento de Taxas serão objeto de uma diminuição
de 35% para o ano 2021:
a. Quota anual associativa (renovação) será de 325€ (trezentos e vinte cinco euros).
Esta taxa poderá ser paga de duas formas:
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i.

Estará disponível na plataforma da FNK-P o valor total de 325€ (trezentos e vinte cinco euros)
e poderá ser paga conforme estipula os estatutos;
ii. Estará disponível na plataforma da FNK-P em duas tranches: a primeira no valor de 150€
(cento e cinquenta euros). Pelo seu pagamento será aberta as inscrições dos clubes e
praticantes bem como a possibilidade de participarem nos eventos federativos. A segunda
será no valor 175€ (cento e setenta e cinco euros) que terá de ser pago até ao dia 31 de
Março 2021, ficando todo o processo de renovação concluído.
b. Certificação de Locais de prática para o ano 2021 será de 22,75€ (vinte e dois euros e setenta e
cinco cêntimos);
c. Renovação e inscrição de agentes desportivos para o ano 2021 será:
i. Treinadores 16,25€ (dezasseis euros e vinte cinco cêntimos);
ii. Praticantes 6,5€ (seis euros e cinquenta cêntimos).
Nota: As restantes taxas como inscrição em provas, inscrição em cursos e ações de formação serão
analisadas caso a caso.
Salientamos ainda o seguinte:
1.

2.

Como tem sido apanágio até ao momento as ações de formação não estão a ser pagas. Assim, damos
a oportunidade aos inscritos nas ações de formação gratuitas “Estágios Técnicos Nacionais” e “Tertúlia
das Seleções Nacionais” de renovar as suas quotas de 2021 até ao dia 17 de Janeiro de 2021, sendo
que consideraremos, excepcionalmente, as quotas de 2020;
Tal como a I Liga de Karate, também a II Liga de Karate será gratuita e para participar os atletas e
treinadores terão de ter a quota 2021 paga e validada, seguro desportivo ativo e exame médico
desportivo renovado. Assim, para serem considerados nas listagens para o sorteio, terão de cumprir
com o estipulado até ao dia 12 de Janeiro de 2021.

A FNK-P, saúda todos e deseja um Feliz ano 2021 repleto de sucessos desportivos.
Juntos Somos Mais Fortes!
O Presidente da FNK-P,

(Carlos Alexandre Silva)
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