
 

 

 

CURSO DE TREINADORES DE LOHAN TAO GRAUS 1 E 2 

Comunicado oficial  

 

DISTRIBUIÇÃO: ASSOCIAÇÕES, CLUBES E DEMAIS AGENTES DESPORTIVOS. 

ASSUNTO: INSCRIÇÃO OFICIAL CURSOS DE TREINADORES DE LOHAN TAO GRAUS 1 E 2 (2019). 

 

A Federação Portuguesa de Lohan Tao (FPL) em parceria com a Entidade Formadora Certificada 

Gnosies – Jogo Jogado, propuseram ao IPDJ-IP a realização de um Curso de Treinadores de Lohan Tao 

Grau I e d um Curso de Treinadores de Lohan Tao, Grau II. 

Tendo sido os mesmos validados pelo IPDJ-IP, serve o presente ofício para informar a abertura oficial 

das inscrições. 

Informamos que as pré-inscrições que foram efetuadas NÃO SÃO VINCULATIVAS, pelo que os 

candidatos que preencheram o formulário de pré-inscrição, mantendo o interesse, terão de 

preencher os formulários de inscrição (cursos grau 1 e 2 que serão colocados na pagina oficial da 

FPL). 

O regulamento de Curso (grau 1 e 2) é enviado em anexo e estará disponível para consulta no portal 

oficial da FPL https://www.fplohantao.com/ 

 
 
 

https://www.fplohantao.com/


Procedimento de Inscrição/Candidatura  
Os candidatos aos respetivos cursos consideram-se inscritos após:  

Preenchimento do formulário de inscrição online (Portal da FPL, um para cada curso);  

Confirmação das condições de elegibilidade;  

Receção do comprovativo de pagamento da taxa de inscrição e/ou totalidade do curso (de 
acordo com os valores estipulados pela FPL).  

 

Nas situações em que o número de inscrições exceda o máximo regulamentar previsto pelo IPDJ (30 

formandos por curso), a seleção dos candidatos satisfará os seguintes pontos:  

1. Estar integrado num clube filiado na Federação Portuguesa de Lohan Tao;  

2. Data da formalização da inscrição.  
 

Os cursos só se realizam com um número mínimo de 10 formandos por curso. 

 

Calendarização 
A calendarização e cronograma dos cursos pode ser consultada no regulamento dos mesmos. 

 

Destinatários 
Podem candidatar-se a frequentar o Curso de Treinador de Lohan Tao Grau I todas as pessoas de 

ambos os sexos que, cumulativamente, preencham as seguintes condições: 

1. Idade mínima de 18 anos à data de emissão do Diploma de Qualificações; 

2. 12º ano de escolaridade à data de emissão do Diploma de Qualificações (ou 

escolaridade mínima obrigatória definida por lei consoante o ano de nascimento). 

 

Podem candidatar-se a frequentar o Curso de Treinador de Lohan Tao Grau II todas as pessoas de 

ambos os sexos que, cumulativamente, preencham as seguintes condições: 

1. Detentor do TPTD de Grau 1 e possuir pelo menos um ano de exercício profissional 

efetivo da função de Treinador de Grau 1 à data de emissão do Diploma de Qualificações; 

2. Idade mínima 18 anos à data de emissão do Diploma de Qualificações; 

3. 12º ano de escolaridade à data de emissão do Diploma de Qualificações. 

 

Inscrições 
- As inscrições abrem dia 24 de Julho de 2019 às 10:00 e terminam às 23h59m de 21 4 de agosto de 

2019; 



- As inscrições serão unicamente via on-line em formulário para o efeito no Portal da FPL 

(https://www.fplohantao.com/); 

- É fundamental o preenchimento correto das informações solicitadas; 

- Os candidatos serão informados por email e/ou telefone da sua aceitação ao curso; 

- Os candidatos aceitos ao curso terão de pagar a taxa de inscrição impreterivelmente até às 23h59m do dia 

09 de agosto de 2019 enviando o comprovativo de pagamento para o email: 

federacao.portuguesa.lohantao@gmail.com. 

Taxa de inscrição: 

- Grau I = 99€; Grau II = 99€ 

- Pagamento por transferência bancaria para a conta da FPL (após o candidato receber a confirmação 

de admissão ao curso):  

PT50.0033.0000.45424408682.05 (pagamento impreterível até às 23h59m do dia 09 de agosto de 

2019).  

Nota: em caso de desistência a taxa de inscrição não será devolvida. 

 

Pagamentos: 

- O pagamento dos cursos pode ser efetuado por inteiro (299€ Grau I; 399€ Grau II) por transferência 

bancaria para a conta da FPL: PT50.0033.0000.45424408682.05. 

- Pagamentos fracionados devem ser efetuados de acordo com a seguinte calendarização: 

- Taxa de Inscrição (G1 e G2) = 99€ - até às 23h59m do dia 09 agosto de 2019; 

- 1ª Parcela (G1 e G2) = 100€ - até às 23h59m do dia 30 de setembro de 2019; 

- 2ª Parcela (G1 e G2) = 100€ - até às 23h59m do dia 31 de outubro de 2019; 

- 3ª Parcela; G2 = 100€ - até às 23h59m do dia 30 de novembro de 2019. 

Nota: em todos os pagamentos é obrigatório o envio do comprovativo de pagamento para o mail: 

federacao.portuguesa.lohantao@gmail.com com indicação do nome e NIF do candidato/formando. 

 

IMPORTANTE: O NÃO CUMPRIMENTO DO PAGAMENTO NAS DATAS ESTIPULADAS LEVARÁ À 

IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE NA FREQUENCIA DO CURSO. 

 

Formulário inscrição. 
Os formulários de inscrição ficaram disponíveis no portal da FPL a partir das 10:00 do dia 24 de julho de 

2019. https://www.fplohantao.com/ 
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Para mais informações ou esclarecimentos: formação.fplohantao@gmail.com 

 

Caldas da Rainha, 20-07-2019      A Direção 

mailto:formação.fplohantao@gmail.com

