
 FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BOXE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BOXE  

 

 

 

AÇÃO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA ESPECÍFICA DE TREINADORES DE BOXE  

RENOVAÇÃO DOS TÍTULOS PROFISSIONAIS DE TREINADORES DE BOXE GRAU I E GRAU II 

 

 

 

 

COMPONENTE ESPECÍFICA 

6 DE JULHO DE 2019 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO               COLABORAÇÃO IPDJ 

 

 

 

 



 FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BOXE  

 

 

 

Índice 
 

Introdução ..................................................................................................................................... 4 

Objetivos da Ação.......................................................................................................................... 4 

Requisitos de participação ............................................................................................................ 4 

Datas e Locais ................................................................................................................................ 4 

Plano de Formação ........................................................................................................................ 5 

Formador ....................................................................................................................................... 6 

Inscrições ....................................................................................................................................... 7 

Horário .......................................................................................................................................... 7 

Regulamento ................................................................................................................................. 8 

FICHA DE INSCRIÇÃO ................................................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BOXE  

 

Introdução 
 

A Federação Portuguesa de Boxe irá realizar um curso de formação contínua de componente 

específica por forma a responder às necessidades e exigências para manter os seus treinadores 

no ativo devidamente credenciados. 

De acordo com as exigências e conforme o estabelecido pela Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto, 

em conjugação com Portaria n.º 326/2013, de 1 de Novembro, o Título Profissional de 

Treinador de Desporto tem a validade de 5 anos, pelo que poderá ser revalidado por igual 

período, desde que sejam obtidas 10 Unidades de Crédito em acções de formação contínua 

devidamente certificadas pelo IPDJ, IP e realizadas no período de vigência do Título em 

questão. 

Objetivos da Ação 
 

O objetivo desta acção passa por formar e credenciar os seus treinadores no ativo com cédulas 

profissionais válidas, no que diz respeito às exigências da sua componente específica. Esta 

acção de formação é de extrema pertinência, porque além de credenciar os títulos 

profissionais de treinador de desporto boxe, só poderão exercer atividade de treinador de 

boxe profissional aqueles que frequentarem esta acção de formação. É responsabilidade da 

Federação Portuguesa de Boxe realizar e disponibilizar acções de formação para os seus 

treinadores devidamente inscritos. 

Requisitos de participação 
 

Para participar nesta acção de formação é necessário ser detentor de Titulo Profissional de 

Treinador de Desporto Boxe Grau I ou Grau II e ser treinador devidamente inscrito na 

Federação Portuguesa de Boxe. 

Para os treinadores sem clube e não inscritos na Federação Portuguesa de Boxe, deverão 

inscrever-se na respectiva Federação em impresso próprio disponível para o efeito para 

poderem frequentar esta acção de formação. 

Datas e Locais 
Esta formação terá lugar na cidade do Porto no dia: 6 de Julho de 2019. 

Parte da manhã: Escola Fontes Pereira de Melo;  

Parte da tarde: Ginásio de Boxe Boavista Futebol Clube. 

http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/Legisla%C3%A7%C3%A3o_DFQ/Lei%2040-2012-Treinadores.pdf
http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/PNFT/Legisla%C3%A7%C3%A3o/portaria%20326_2013_1_nov.pdf
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Plano de Formação 
 

 

 

Ação de Formação Componente Específica 

Unidade didatica   Formador Data 

Ligaduras Profissional vs Amador TP Roberto Dominguez 06-jul 

Aquecimento do pugilista TP Roberto Dominguez 06-jul 

Técnicas Avançadas TP Roberto Dominguez 06-jul 

Estratégia e tatica no ringue TP Roberto Dominguez 06-jul 

Orientações táticas no canto TP Roberto Dominguez 06-jul 

Cortes/Hematomas/ Hemorragias TP Roberto Dominguez 06-jul 

Total de horas de Formação     10 Horas 
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Formador 
 

Roberto Dominguez 38 (24ko)- 9 (6ko)- 0 

 

Roberto Dominguez Pérez (Vigo 1961) foi um 

pugilista espanhol bicampeão amador e profissional 

de meio-pesado. 

Venceu por doze vezes o titulo World Boxing Council 

Mundo Hispano Light Heavyweight 

Estreou-se como profissional com 22 anos vencendo 

por ko também um estreante Olávio Gamboa. 

Na categoria de semi-pesado, com uma lista curta de 

competidores e estando o título de Espanha livre, foi 

nomeado co-contender juntamente com o andaliz 

Rafael Marin, que acabou por vence-lo em Barcelona por ko, alcançando o título nacional do 

seu peso. Depois de uma série de 6 vitórias levaram-no a disputar o título Latino-americano da 

WBC contra o argentino Miguel Robledo, que ganha aos pontos na cidade de Vigo. 

Mantém o título Hispano WBC em duas disputas, contra o pugilista Arnaldo Balbuena e o 

paraguaio Hernán Raúl Perez. Após outras duas vitórias consecutivas contra Djadid Belrit em 

Marín e João Cabreiro em Vigo, conseguiu uma oportunidade de nível mundial contra o 

temível polonês Dariusz Michalczewski mas o sonho mundial de Vigo durou menos de 6 

minutos, porque acabou por perder por ko ao segundo round. 

Após outras cinco vitórias pôde disputar o título europeu que estava vago contra o atleta 

inglês Gary Crawford no Everton Park Sports Center, em março de 1997, mas o campeão 

europeu infligiu uma nova derrota para o pugilista galego. 

 Ele voltou a aspirar ao título espanhol meio-pesado em duas ocasiões, sendo derrotado por 

pontos em ambos os combates por Juan Nelongo. 

Depois de alternar mais 9 vitórias com uma derrota contra o romeno Alejandro Lakatos para o 

Latino da WBO, e antes do italiano Pietro Aurino em disputa da União Europeia, ele 

aposentou-se do boxe em 2002.  
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Inscrições 
 

O curso de formação terá início com o nº mínimo de 20 formandos. 

Só se poderão candidatar a esta acção de formação de treinadores, os treinadores portadores 

do título Profissional de Treinador de Desporto de Boxe e devidamente inscritos na 

Federação Portuguesa de Boxe. 

As inscrições deverão ser efetuadas através do email: fpboxe.formacao@gmail.com ou na 

Sede da Federação Portuguesa de Boxe, em ficha de inscrição própria, até ao dia 4 de Julho de 

2019. 

Documentos a entregar: 

 Ficha de inscrição devidamente preenchida; 

 Cópia do título profissional de treinador de desporto boxe; 

 Comprovativo de transferência, Cheque ou pagamento em numerário na sede da 

Federação Portuguesa de Boxe 4 Julho 2019 das 22H00 até as 23h59. 

 

IBAN: PT50 0035 2168 0001 4241 430 43 

 

 
Valor 

Ação de formação 80 € 

 

Horário  
 

Dia 6 Julho 2019 

Manhã: 8h00-13H00: Escola Fontes Pereira de Melo; 

Tarde: 14h00-19H00: Ginásio do Boxe do Boavista Futebol Clube 
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Regulamento 
 

1. LOCAL DE FORMAÇÃO E HORÁRIO 

Esta acção de formação decorrerá no local acima mencionado. No entanto a Federação 

Portuguesa de Boxe reserva-se no direito de alterar o local desta acção por razões de força 

maior e assim que seja necessário para o bom funcionamento do curso. Todos os assuntos 

relacionados com o curso deverão ser tratados junto da Federação Portuguesa de Boxe, por 

telefone email ou presencial. O horário do curso é o definido no programa da acção de 

formação. No entanto a Federação Portuguesa de Boxe reserva-se no direito de alterar o 

horário desta acção por motivos de força maior. No entanto obriga-se à comunicação de 

eventual alteração. 

2. UNIDADES DIDÁCTICAS 

As unidades didaticas serão leccionadas pelos formadores mencionados no programa de 

formação, no entanto a Federação Portuguesa de Boxe reserva-se no direito de alterar os 

docentes por motivos de força maior, garantindo docentes com as mesmas capacidades 

pedagógicas. 

3. INSTALAÇÕES 

Os formandos devem zelar pelo bom uso das instalações e pelo cumprimento de todas as 

regras definidas pelos formadores. As instalações e locais poderão ser alterados de acordo 

com as necessidades. 

4. AVALIAÇÃO 

O modelo de avaliação desta acção de formação é contínuo. A avaliação será realizada no 

decorrer das aulas pelo docente, tendo em conta os critérios de avaliação definidos para o 

curso que são: Pontualidade; Assiduidade; Interesse e participação; Avaliação continua. Para a 

avaliação continua, os alunos deverão ter uma assiduidade de pelo menos 90% da carga 

horária do curso, com participação efectiva. 

No final da formação será emitido um certificado de participação onde será referido o código 

de formação IPDJ. 

 

5. FALTAS 

É considerada falta a ausência do aluno durante o período de funcionamento das aulas, 

definido pelo cronograma do curso; 

A assiduidade é verificada através da assinatura da folha diária de presenças; 

Se o aluno por força maior tiver de faltar ficará sem o respectivo certificado de participação 

pelo que não serão atribuídos créditos pela formação. 
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ANEXOS 
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Federação Portuguesa de Boxe 

   

           

           

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Ação de Formação em Boxe Profissional 

           

           Nome:                     

           Morada:                     

 
      

 
    

 
      

Cod-Postal:       Localidade:     
CC/BI 
Nº:       

           
NIF:       

Data 
Nacimento:     TLM/TLF:       

           Profissão:       Email:       
   

           

           Pagamento 
          Inscrição 80€ 
 

  
        

           

           Método de pagamento 
         Transferência Bancária   

 
Enviar comprovativo de transferência para fpboxe.formacao@gmail.com 

Numerário 
 

  
 

Dia 4 Julho 2019 sede da F.P.Boxe das 22h00 às 23H59 
 Cheque 

 
  

 
Enviar cópia do cheque para fpboxe.formacao@gmail.com 

 

    
IBAN:  PT50 0035 2168 0001 4241 430 43 

 

           Documentos entregues 
          Cópia do título profissional de treinador de desporto boxe;

  
  

   Comprovativo de transferência, Cheque ou pagamento no ato de inscrição.   
  

           

           Declaro aceitar todas as condições expressas neste documento, no programa de formação e regulamento. 

           

           

           

 
______/______/ 20____  

 
        

 

 
                (Data) 

 
Assinatura do treinador 

  


