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Odivelas, 12 de Outubro de 2020 

 

 

Comunicado – Sessões de Esclarecimento 

 

 

A Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai (FPKMT) realizou nos dias 10 e 11 de 

Outubro, duas sessões de esclarecimento, em Espinho e em Lisboa, respectivamente. 

Com as salas cheias, dentro das normas impostas pela actual situação de pandemia, a 

Direcção esclareceu os presentes nos assuntos referentes à situação da WAKO, a retoma 

da actividade desportiva e à próxima época, entre outros. 

  

No que diz respeito à situação da WAKO, a Direcção explicou que a suspensão agora 

imposta pela Federação internacional não proíbe a participação das Selecções Nacionais 

nos campeonatos internacionais e que estas irão continuar a ser organizadas pela 

FPKMT. 

A FPKMT cumpre todas as obrigações legais impostas pela legislação em vigor, e que 

esta instituição tem o apoio e o reconhecimento das entidades governamentais que 

tutelam o Desporto em Portugal, nomeadamente a Secretaria de Estado da Juventude 

e do Desporto (SEJD), Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Comité 

Olímpico de Portugal (COP) e Confederação do Desporto de Portugal (CDP).  

Foi deixado bem claro que a FPKMT é titular do Estatuto de Utilidade Pública (EUP) e 

Estatuto de Utilidade Pública Desportiva (EUPD) e que estas não estão postas em causa. 

É de salientar que a organização e realização das provas nacionais e das respectivas 

selecções nacionais é um direito desportivo exclusivo das federações. 

Foi ainda referido que a WAKO alega que os Estatutos da FPKMT não estão em 

conformidade com os da WAKO, mas é de salientar que os mesmos estão em 

consonância com a legislação nacional.  

Muito espantou os presentes ao verificar-se que as acusações estatutárias apontadas 

pela WAKO não são cumpridas pela maioria dos Estados Membros. 

Foi unânime que esta lamentável situação se deve a um pequeno grupo de pessoas que 

apenas tem como objectivo denegrir e destruir a imagem e bom nome do Kickboxing  
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em Portugal, em prol de questões pessoais, sem se preocupar com as consequências 

gravíssimas que isso traz para a modalidade e principalmente para a vida das pessoas 

que dela dependem. 

  

Em relação à retoma da actividade desportiva face ao panorama actual, a dificuldade de 

regresso aos treinos, as exigências necessárias, a dificuldade de cedência dos pavilhões 

por parte dos municípios, além da obrigatoriedade de realização de testes à COVID-19, 

e tendo também em conta que apenas os atletas dos escalões Sénior e Veterano podem 

competir. 

 Os clubes presentes em ambas as sessões sugeriram o cancelamento dos campeonatos 

regionais, e demais provas, e a realização de uma prova nacional. Ficou decidido para 

Dezembro um “Open Nacional”. 

Entretanto já marcado no Pavilhão Municipal de Odivelas, nos dias 12 e 13 de Dezembro, 

o qual contemplará a participação nas disciplinas de Kickboxing (K1, Low Kick, Full 

Contact, Kick Light, Light Contact e Point Fighting) e Muaythai. Cada clube poderá 

inscrever 2 atletas por categoria de peso e cada atleta só se pode inscrever numa 

categoria de peso e numa disciplina. 

A FPKMT informou que se encontra em articulação com várias entidades para realização 

de protocolo para os testes à COVID-19. 

  

Sobre a época desportiva de 2021 foi apresentado o calendário das provas nacionais e 

internacionais, que enviamos em anexo. 

Em relação aos valores das inscrições ficou acordado que a FPKMT divulgá-los-á até ao 

final do ano, uma vez que se encontra em fase de orçamentar e negociar com as 

seguradoras as condições contratuais para 2021. 

  

De salientar que estas sessões foram uma interessante e gratificante partilha de 

experiências e contributos e que, no futuro, serão realizadas com maior regularidade. 

  

  

A Direcção 
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