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Curso Treinadores – Grau 1  
 

 

A Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai vem por este meio informar que se 
vai realizar o Curso de Treinadores de Grau 1 - Norte. 
 
A componente de Formação Geral do curso será realizada em formato online e terá 
início a 15 de Outubro 2021, realizando-se até ao dia 31 de Dezembro 2021. 
 
A avaliação da componente de Formação Geral, 1ª e 2ª fase, será efectuada em regime 
presencial na primeira quinzena de Janeiro/2022 em datas a definir.  
 
A componente de Formação Específica, em formato presencial, decorrerá entre Janeiro 
e Fevereiro de 2022 (datas específicas a definir). 
 
A componente de Formação Prática (Estágio), em formato presencial, terá início em 
Março/Abril 2022. 
 
O período de candidatura encontra-se aberto até dia 30 de Setembro de 2021. 
 
 
Cronograma de acções: 
 

Até 30 Setembro 2021 Período de candidatura 

De 1 a 8 Outubro 2021 Validação candidatura 

15 Outubro 2021 Início componente de Formação Geral 

15 Outubro a 31 Dezembro 
2021 

Componente de Formação Geral 

A definir na 2ª quinzena 
Janeiro de 2022 

1ª e 2ª Fase de avaliação da componente de 
Formação Geral 

De Janeiro Fevereiro de 2022 
(datas a definir) 

Componente de Formação Específica 

Março/Abril 2022 Início componente de Formação Prática (Estágio) 

 
NOTA: Devido à actual pandemia de Covid-19, algumas datas encontram-se por definir, 
podendo o cronograma vir a sofrer alterações. 
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Requisitos: 
 
- 18 anos; 
- Escolaridade mínima obrigatória à data de nascimento; 
- Graduação igual ou superior ao cinto Castanho;  
- Ter a situação regularizada com a FPKMT. 
 
Documentação Necessária: 
 
- Curriculum Profissional a especificar experiência como praticante, atleta e treinador, 
acompanhado dos documentos/certificados que comprovam as habilitações literárias e 
cursos/formações que tenha frequentado; 
- Comprovativo de Graduação; 
- BI/CC; 
- NIF; 
- Data de Nascimento; 
- Naturalidade; 
- E-mail; 
- Contacto telefónico; 
- Local preferencial para realização Componente Especifica (Norte, Centro, Lisboa, Sul) 
 
Valor e condições de pagamento: 
 
Valor do curso: 400€ 
 
Condições de pagamento: 
 
40% - 160€ - até dia 8 Outubro – Validação da candidatura 
30% - 120€ - até dia 19 Novembro – Final componente de Formação Geral 
30% - 120€ - até dia 30 Dezembro – antes da data de início da componente de Formação 
Específica 
 
O pagamento deverá ser efectuado para a conta da FPKMT, através do NIB:  
0010 0000 5211 7330 0014 8 – Banco BPI 
 
Após transferência ou depósito agradecemos o envio do comprovativo, bem como dos 
dados para emissão do respectivo recibo. 
 
As vagas são limitadas.  
Informações e inscrições para: geral@fpkmt.pt 
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