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Às Associações 

 
 
Lisboa, 20 de setembro 2021 
 
Assunto: Encontro de Formadores (on-line) – Apresentação Curso Treinadores Grau I. 
 
 

Exmas. Associações, 
 
Na sequência da publicação da Lei n.º160/2019 de 6 de setembro (primeira alteração à Lei n.º40/2012, 

de 28 de agosto, que estabelece o regime de acesso e exercício da atividade de treinador de desporto), e 
com a sua entrada em vigor no dia 3 de março de 2020, caducaram todos os regulamentos do PNFT, bem 
como os referenciais de formação (gerais e específicos) de todos os graus.  

 
A FNK-P ciente deste desafio tem vindo a analisar, discutir e reformular, desde outubro de 2019, todos 

os documentos necessários para cumprir os requisitos de validação para lançamento de novos cursos de 
formação. O primeiro propósito foi formalmente atingido no passado dia 30 de agosto com a validação dos 
cursos de Grau I. Outros se seguirão brevemente. 

 
Neste momento de lançamento da 6ªEdição do Curso de Treinador de Grau I, vem a FNK-P convidar 

os Diretores Técnicos das Associações filiadas, a participar numa reunião de explicitação do modelo que 
suporta a reformulação, devidamente enquadrado nas Ciências do Desporto, com o objetivo de continuar 
a qualificar com a excelência que o Karate nacional merece.  

 
Simultaneamente, vamos abrir a reunião a FORMADORES que cumpram os requisitos legalmente 

definidos e que queiram contribuir para o enriquecimento da equipa formativa da Federação de todos nós. 
 
O encontro será no dia 2 de outubro de 2021 das 16h00:17h30 (não é uma Ação de Formação 

creditada). 
 

A inscrição para participar no evento, que será exclusivamente à distância, é obrigatória e deverá ser 
feita até às 24h00 do dia 30 de setembro de 2021 no link https://forms.gle/CNNWJaNiWTFnVPFd6.  

 
As credenciais para acesso serão enviadas na manhã dia 2 de outubro 2021. 
 
Contamos convosco! 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
O Presidente da FNK-P,         O Diretor do Departamento de Formação da FNK-P, 

 
 

 
  (Carlos Silva)       (António Quaresma) 
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