
Federação Portuguesa de Lutas Amadoras 
 

Filiações: United World Wrestling ● United World Wrestling - Europe ● Comité Méditerranéen des Luttes Associées ● International Mixed Martial Arts Federation 

Membro:  Comité Olímpico de Portugal ● Comité Paralímpico de Portugal ● Membro Fundador: Confederação do Desporto de Portugal 

Instituição de Utilidade Pública Desportiva – Decreto-Lei 144/93, de 26 de Abril 

Instituição de Utilidade Pública – Decreto-Lei 460/77, de 7 de Novembro 

Fundada a 5 de Novembro de 1925 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Página 1 de 1 

 
Sede Social: Rua do Quelhas, 32-34, 1200-781 Lisboa ● Sede Administrativa: Rua da Lapa, 14 – 2º, 1200-702 Lisboa ● Contribuinte N.º 500 871 787 

Telefone: +351 21 393 11 90 ● Fax: +351 21 393 11 99 ● E-mail: geral@portugal-wrestling.org ● URL: www.portugal-wrestling.org 

       

Circular n.º 

20/2020 

Lista de Distribuição: Órgãos Sociais  
   

 Associações  
   

 DTRs  
   

 Clubes  
   

 Treinadores X 
   

 Árbitros  
   

 Técnicos de Sistemas de Competição  
       

Data: 2020/06/19  Outros X 
       

  

 

Assunto: WEBINAR 

 

 

Exmos. Senhores, 

  

Considerando o período de crise sanitária excecional que atravessamos, que resultou no cancelamento ou 

adiamento sine die de toda a atividade presencial, houve necessidade de criar ou reajustar distintos 

momentos de formação para treinadores, exclusivamente à distância, que complementassem esta lacuna. 

  

Nesta medida, a FPLA, irá organizar, no imediato, de 22 a 27 de junho, 6 sessões de 3 horas diárias, em horário 

pós laboral, através da plataforma Zoom. Este conjunto de Webinars destina-se a todos os treinadores e 

candidatos a treinadores devidamente inscritos na FPLA, na corrente época desportiva e visa, essencialmente, 

abordar e recordar diferentes conteúdos no âmbito da metodologia do treino. 

  

Para os treinadores e candidatos a treinadores que possam ainda eventualmente não ter completado a sua 

inscrição para a época, informamos que a Direção da FPLA determinou isentar do pagamento de taxas de 

inscrição até ao final da época e que todos aqueles que pretendam participar nestas e outras ações futuras, 

bem como beneficiar das determinações governamentais no âmbito da formação inicial para novos 

treinadores em curso, deverão regularizar a sua inscrição junto dos serviços da FPLA com a maior urgência 

possível. A este propósito informamos ainda que mantemos como apoio aos clubes e agentes desportivos 

exclusivos dos estilos olímpicos o valor do seguro desportivo obrigatório, desde que efetuado diretamente na 

FPLA, e que se mantém o valor do seguro desportivo do estilo MMA. 

 

Segue abaixo link para a inscrição no primeiro Webinar de dia 22: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvfuyrrTojHdf-Jy902rul1MZ-BeYYfXob   

  

Após a inscrição, você receberá um e-mail de confirmação contendo informações sobre como entrar na 

reunião. 

 

Disponíveis para o que tiverem por conveniente a este propósito, apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos. 

  

Luís Fontes 

Director Técnico Nacional  
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