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Introdução 
 

A Federação Portuguesa de Boxe irá realizar um curso de formação de treinadores de boxe Grau 

I por forma a responder às necessidades e exigências da atividade de treinador de desporto. 

“…A atividade de Treinador/a de Desporto tem vindo a tornar-se cada vez mais 

exigente e complexa, de que resulta a consequente necessidade de melhoria na 

qualidade e na robustez da sua formação, enquanto fator preponderante para uma 

melhor intervenção. 

 

Os diferentes organismos que tutelaram o desporto em Portugal procuraram 

acompanhar esta tendência com a produção de vários documentos legais para a 

formação dos treinadores, cujo conceito se sustentava, ou numa maior intervenção da 

estrutura estatal (aquando do aparecimento do Instituto Nacional do Desporto – IND), ou 

numa completa transferência para as federações da responsabilidade de conceção e 

organização da formação dos seus treinadores, assumindo o Estado a responsabilidade 

de apoiar financeiramente estas iniciativas. 

 

Em 1999 a Formação dos Recursos Humanos do Desporto passa a estar inserida no 

âmbito da Formação Profissional. Este novo enquadramento levou, em 2008, à 

publicação do Decreto-Lei n.º 248-A/2008, de 31 de dezembro, que veio definir o 

regime de acesso e do exercício da atividade de treinador/a de desporto, que, em 28 de 

agosto de 2012 é revogado pela Lei n.º 40/2012 (em vigor) onde são introduzidas 

algumas alterações adequando a legislação nacional à legislação europeia. 

 

Este conjunto de documentos legais permitiu conferir o suporte necessário para o 

aparecimento do Programa Nacional de Formação de Treinadores (PNFT), cujo modelo 

de formação contém uma partilha de responsabilidades entre as federações com 

estatuto de Utilidade Pública Desportiva e as entidades que venham a ser reconhecidas 

pelo IPDJ, IP como representantes e reguladoras de modalidades desportivas não 

abrangidas pelas primeiras e a Administração Pública Desportiva. Esta partilha de 

responsabilidades ganhou uma maior dimensão na consecução das tarefas que integram 

a metodologia escolhida para a operacionalização do PNFT. …” 

(fonte: http://www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=117&idMenu=53). 

De acordo com as exigências e conforme o estabelecido pela lei, os cursos de treinador estão 

definidos no âmbito da PNFT e contemplas três componentes distintas: 

-Componente geral de formação (comum aos diferentes cursos); 

-Componente específica de formação (relativa à modalidade específica) 

http://www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=121&idMenu=53
http://www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=117&idMenu=53
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-Componente de formação em exercício (estágio) 

Perfil de Competências treinador GRAU I 

Condução direta das atividades técnicas elementares associadas às etapas iniciais da atividade, 

ou carreira dos/as praticantes, ou níveis elementares de participação competitiva, sob 

coordenação de um treinador/a de desporto de grau de qualificação superior. 

Coadjuvação na condução do treino e orientação competitiva de praticantes nas etapas 

subsequentes de formação desportiva. 

Objetivos da Ação 
 

O objetivo desta acção passa por formar novos treinadores de boxe para que estes possam 

exercer a atividade de treinadores de boxe e tenham acesso ao título profissional de treinadores 

de desporto boxe grau I. 

Requisitos de participação 
 

 

Cursos de Treinadores de Boxe Grau I 

Requisitos 
gerais 

   - Idade mínima 18 anos (à data da emissão do Diploma de 
Qualificações). 

   - Escolaridade mínima obrigatória à data de emissão do 
Diploma de Qualificações. 

     4 anos de escolaridade 

     Para candidatos nascidos até 31/12/1966. 

     6 anos de escolaridade 

     Para candidatos nascidos entre 01/01/1967 e 31/12/1980 

     9 anos de escolaridade 

     Para candidatos nascidos entre 01/01/1981 e 31/12/2002 

     12 anos de escolaridade 

     Para candidatos nascidos a partir de 01/01/2003 ou que se 
inscreveram no ano letivo de 2009/10, no 1º e 2º ciclo, ou no 
7º ano de escolaridade. 

  

Requisitos 
específicos 

Ter sido praticante da modalidade devidamente inscrito na 
Federação Portuguesa de Boxe 

Ter realizado pelo menos 3 combates de nível associativo ou 
federativo 

 
 Para quem não tem os requisitos específicos terá de ser submetido a um 

exame de avaliação técnica que consistirá em aquecimento, sombra, 
tecnicas dois a dois, saco, sparring e plastron.  
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Datas e Locais 
 

Este curso terá lugar na cidade do Porto nos dias:  

1.Componente geral 07/08/14/15/21/22 DE SETEMBRO DE 2019  

2.COMPONENTE ESPECÍFICA 28/29 DE SETEMBRO DE 2019 E 05/06/12/13/19 DE OUTUBRO DE 2019. 

3. ESTÁGIO  

DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 (UMA ÉPOCA DESPORTIVA). 

LOCAL: ESCOLA SECUNDÁRIA FONTES PEREIRA DE MELO/ SPOT FITNESS STUDIO/ GINÁSIO DE BOXE DO 

BOAVISTA F.C. 

Plano de Curricular 
 

COMPONENTE GERAL DE FORMAÇÃO HORAS 

Didática do desporto 8 

Psicologia do desporto 4 

Pedagogia do desporto 6 

Aprendizagem e desenvolvimento motor 4 

Observação e análise das habilidades desportivas 4 

Funcionamento do corpo humano, nutrição e primeiros socorros 8 

Teoria e metodologia do treino desportivo(modalidades individuais) 6 

Desporto adaptado 1 

Combate a dopagem 2 

TOTAL 43 

  COMPONENTE ESPECÍFICA DE FORMAÇÃO HORAS 

Da Avaliação à prescrição do treino de boxe 4 

Fundamentos básicos do boxe 2 

Performance no boxe 4 

Movimentações e táticas no jogo de boxe 4 

História do boxe e sua estrutura organizativa - Federação Portuguesa 
de Boxe 3 

Gestão de eventos desportivos de boxe 2 

O Treino de boxe 4 

Regras do boxe 3 

Arbitragem no boxe 3 

Treino funcional no boxe 4 

Treino de força no boxe 4 

Didática de plastron 4 

Treino físico específico de boxe 3 

TOTAL 44 
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Formadores 
 

Dr. Edgar Marques - Licenciatura em Gestão do Desporto ISMAI; Treinador de Boxe Grau II; 

Treinador de Karaté Grau I; Curso de Instrutor Personal Trainer Promofitness. Possui uma 

alargada experiencia profissional que vai desde a gestão de eventos desportivos, associativismo, 

consultoria na área do desporto, coordenação de projetos, docente de actividades extra 

curriculares de actividade física e desportiva no ensino básico e orientador de estágios 

profissionais. Atualmente é o director de formação da Federação Portuguesa de Boxe, consultor 

de desporto, presidente e treinador da Academia de Boxe da Maia e Personal Trainer na 

Academia de Boxe da Maia, Place Foz e Spot Fitness Studio.  

Mestre Alexandre Tavares - Licenciado em Desporto e Educação Física pela FADEUP; Mestre em 

Saúde e Actividade Física pela FADEUP; Coordenador e formador do sector de Musculação e 

cardio-fitness do Grupo Premier de 2005 a 2010; Estágios nos clubes de Futebol da Premier 

League Totenham Hotspurs (2004) e Middlesborough (2005); Personal Trainer à 23 anos; 

Proprietário do Estúdio Spot Fitness Studio.  

Prof. Dr. António Ascensão - Posdoc de 6 anos no grupo Metabolismo Energético e Toxicologia 

Mitocondrial do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) de Coimbra; Doutoramento 

em 2005; Mestrado em 1999 e Licenciatura em Ciências do Desporto em 1996 na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto; É Professor Auxiliar com Agregação e membro do 

Departamento de Biologia do Desporto da Faculdade de Desporto (FADEUP) da Universidade do 

Porto; Investigador Sénior do Centro de Investigação em Atividade Física, Saúde e Lazer (CIAFEL; 

I&D) e Coordenador do LaMetEx - Laboratório de Metabolismo e Exercício sedeados na FADEUP. 

Regente e/ou docente de Unidades Curriculares no âmbito da Biologia do Desporto na FADEUP, 

FMUP, FFUP, FCNAUP e outras nacionais e internacionais. Autor de cerca de 100 artigos 

científicos em revistas internacionaispeer review. Colaboração na lecionação de Unidades 

Curriculares integradas em Cursos de Formação de Treinadores e experiência na avaliação e 

controlo do treino de atletas de diferentes modalidades. 

Prof. Dr. José Magalhães - Posdoc de 6 anos no grupo Metabolismo Energético e Toxicologia 

Mitocondrial do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) de Coimbra; Doutoramento 

em 2005; Mestrado em 1997 e Licenciatura em Ciências do Desporto em 1991 na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto; É Professor Auxiliar com Agregação e membro do 

Departamento de Biologia do Desporto da Faculdade de Desporto (FADEUP) da Universidade do 

Porto; Investigador Sénior do Centro de Investigação em Atividade Física, Saúde e Lazer (CIAFEL; 

I&D) e Coordenador do LaMetEx - Laboratório de Metabolismo e Exercício sedeados na FADEUP. 

Regente e/ou docente de Unidades Curriculares no âmbito da Biologia do Desporto na FADEUP, 

FMUP, FFUP, FCNAUP e outras nacionais e internacionais. Autor de cerca de 100 artigos 

científicos em revistas internacionaispeer review. Colaboração na lecionação de Unidades 

Curriculares integradas em Cursos de Formação de Treinadores e experiência na avaliação e 

controlo do treino de atletas de diferentes modalidades. 
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Mestre Jorge Beleza  – Doutorando em Biologia no Departamento de Fisiologia e Imunologia da 

Universidade de Barcelona; Mestrado em 2014 na FADEUP e Licenciatura em 2012 na FCDEF-UC. 

Membro Departamento de Biologia do Desporto da Faculdade de Desporto (FADEUP) da 

Universidade do Porto; Investigador e membro do LaMetEx - Laboratório de Metabolismo e 

Exercício sedeados na FADEUP. Autor de 5 artigos científicos em revistas internacionais peer 

review e capítulos de livros. Docente de Unidades Curriculares no âmbito da Biologia do 

Desporto na FADEUP, FMUP e outras nacionais e internacionais. Colaboração na lecionação de 

Unidades Curriculares integradas em Cursos de Formação de Treinadores e experiência na 

avaliação e controlo do treino de atletas de diferentes modalidades. 

Mestre José Luís Magina - Licenciatura em Ciências do Desporto e Educação física pela FCDEF-

UP; Mestrado em Ensino de educação e desporto no básico e Secundário na FCDEF-UP; Personal 

Trainer; preparador físico e Group Trainer há 10 anos na área de Fitness. 

Mestre Ricardo Pinto - Mestre em direito pela UCM 2007Licenciatura em Direito; Licenciado em 

direito pela ULP 2002; POs Graduação em crime económicos pela Faculdade de Coimbra 2003; 

Ordem dos Adv desde 2005.  

Prof. João Ferreira - Licenciatura educação física e Desporto ISMAI; Formador na área do Fitness; 

Formação performance EXOS Phase 1 e 2; Proprietário do Estúdio Núcleo Forte; 

Diretor Técnico Parque Health Club; 13 anos de experiência na Área; Personal trainer. 

Prof. Dr. Manuel Guterres – Doutoramento em Ortopedia pela Faculdade de Medicina, 

Universidade do Porto; Licenciatura pela Faculdade de Medicina, Universidade do 

Porto. Médico ortopedista no Porto, com vasta experiência em patologia ortopédica 

de joelho e ombro, professor de ortopedia, exercendo vários cargos de direção e pertencendo a 

várias sociedades enquanto médico especialista. 

Prof. Fernando Pereira - Licenciatura em Ciências do Desporto e Educação Física - Opção 

Complementar de Desporto de Rendimento – FCDEF UP; Health Fitness Instructor® - AMERICAN 

COLLEGE of SPORTS MEDICINE®; Formador em cursos de Personal Training Promofitness; 

Personal Trainer de algumas figuras públicas da cidade do Porto, da área da Medicina e do 

mundo empresarial desde 1998. (mais de 1500 Horas acumuladas com alguns deles); 

Coordenação Técnica e professor no Pura Fibra Fitness Club / Póvoa de Varzim de 1999 a 2015; 

Professor em alguns clubes como: Place Foz Club (desde 2017); Health Club Pinhais da Foz- 

Porto (1997/2017); Health Club Top Forma (2000); Health Club Fashion Club (1996/98); D Box – 

Wellness Center (2015/2018; Professor de Educação Física desde 1999 – ES Padrão da Légua – 

99/00; ES Tondela –  00/01; Colégio Didálvi – 01/18; ES Alcaides de Faria 18; AE Prado 17/18; 

EBS Pinheiro 18/19; Responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento de programas de 

condição física e prevenção de lesões dos bailarinos da Academia Gimnoarte, vencedores de 

vários títulos mundiais; Prepador Físico do atleta Nicolau Santos Vice Campeão Nacional 

(2000/01) e Atleta da selecção Nacional da FPG - Aeróbica Desportiva (2000/02) na modalidade 

de Ginástica Aeróbica Desportiva; Treinador do atleta Paulo Ferreira, 4º do Ranking dos 60 

metros da FPA no ano de 1998, inserido no âmbito da cadeira de Centro de Treino, do 4º ano da 

FCDEF-UP, na opção de Atletismo. 

https://www.facebook.com/
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Prof. Tiago Marques - Licenciatura em Desporto e Educação Física; Professor de Educação Física 
no Colégio Didálvi; Preparador físico da equipa de futebol dos escalões “escolinhas” e infantil do 
Varzim Sport Club; Preparador físico da equipa de futebol do escalão infantil do Rio Ave Futebol 
Clube.  

  
Dr. Ricardo Rocha - Licenciatura em Psicologia; 2011- Assistente de Doutoramento em 
Psicologia (Modelo de Inclusão preconizado pelo Espaço T);Experiência profissional: Treinador 
de Boxe - Janeiro de 2012 até 2019. Secção de Boxe do Boavista Futebol Clube; Estagiário de 
Psicologia - 2009 a 2012 Espaço T - Instituição Particular de Solidariedade Social/ Associação 
para Apoio à Integração Social e Comunitária; Experiência de trabalho com jovens em situação 
de risco (sinalizados oela CPCJ e Segurança Social; Aconselhamento Psicossocial; Projecto Mais 
Saúde - Implementação de actividades em diferentes escolas primárias promovendo 
competências a nível de higiene e alimentação saudáveis; Aptidões e Competências Técnicas: 
Conhecimento técnico em aconselhamento Psicossocial; Bons conhecimentos técnicas de 
Coaching; Capacidade para desenvolver actividades lúdico/terapêuticas. A nível desportivo: 1 
dan de Taekwondo; Campeão Nacional de TKD e Curso de treinador de Boxe grau II. 

 
Dr. Eugénio Pinheiro – Licenciatura em Gestão de Empresas; Atualmente é Presidente da 
Federação Portuguesa de Boxe; Fez parte de várias direcções do clube de ténis de Viana do 
Castelo; É membro do conselho dos cinco sócios que fazem parte do conselho do clube de ténis 
de Viana do Castelo; Foi Presidente da direção da Federação Portuguesa de Artes Marciais 
Chinesas (2 mandatos); Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de 
Artes Marciais Chinesas (3 mandatos); Presidente da Associação de Boxe do Porto (4 mandatos); 
Vice -Presidente da Federação Portuguesa de Boxe; Membro da WBC (Conselho Mundial de 
Boxe).  

 
Treinador de boxe Jorge Jeremias- Treinador Boxe Grau II: Seis vezes campeão nacional de boxe 

amador; cinco taças de Portugal; Cinco medalhas de bronze e uma de ouro pela selecção 

nacional de boxe; Pugilista profissional campeão do mundo T.W.B.A; Curso coching desportivo; 

instrutor de boxe nos fuzileiros; várias formações de desporto. 

Treinador de Boxe Grau II - Cesar Moreia: Atualmente é director técnico regional da associação 
de boxe do porto; Treinador credenciado de boxe profissional pela Federação Portuguesa de 
Boxe; Foi o primeiro treinador português a alcançar um título mundial da WBC mediterrâneo em 
Portugal no principal organismo mundial de boxe, ganho em França; Como treinador foi penta 
campeão de boxe amador iniciados por equipas sénior e 14 títulos conquistados nos escalões de 
formação e femininos; Fez parte integrante de 2 acções de formação para treinadores desta 
federação; Foi dos primeiros treinadores a obter a certificação de treinador (Cédula TPDT de 
treinador de desporto e renovada conforme previsto em lei com os créditos necessários; Foi 
membro activo do corpo de elementos que trabalhou em todo o processo transitório com os 
treinadores, sendo sempre elemento formador da componente prática dos cursos; Possui 
também um alargada experiência tanto como treinador como dirigente na Federação 
Portuguesa de Kickboxing e Muay Thay com um percurso notável. É Presidente e director 
técnico da Associação Cultural recreativa e desportiva Arena de Matosinhos com cerca de 120 
atletas praticantes; Responsável pelas modalidades de boxe kickboxing e muay thai no conselho 
consultivo de desporto da Câmara Municipal de Matosinhos. 
 
 
Treinador de Boxe Victor Sá- Treinador de Boxe Graul II: Atleta de Boxe na Categoria de -75kg; 
Realizou como amador 64 combates, tem 5 derrotas e foi cinco vezes campeão nacional; Seis 
Taças de Portugal; Representou a selecção nacional várias vezes para apuramentos dos jogos 
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olímpicos e torneios internacionais; Foi atleta do ânodo F.C.Porto, dragão douro em 2002; Como 
Profissional foi quatro vezes campeão nacional; Número 1 em Portugal na categoria de 72.450;  
1 título mundial da WBF INTERNACIONAL;  1 título do mundo hispânico; 1 título do mundo WBO 
latino; realizou 44 combates  e possui 4 derrotas. 

 

Horário 2018 
 

 

COMPONENTE GERAL DE FORMAÇÃO 
HO
RAS 

TI
P
O Formador Data HORÁRIO 

Didática do desporto 8 T 
Edgar 
Marques 

07-09-
2019 

SÁBA
DO 

9H00-
13H00 

14h00-
18H00 

Psicologia do desporto 4 T 
Ricardo 
Rocha 

08-09-
2019 

DOMI
NGO 

9H00-
13H00   

Pedagogia do desporto 6 T 
Ricardo 
Rocha 

08-09-
2019 

DOMI
NGO   

14H00-
20H00 

Aprendizagem e desenvolvimento 
motor 4 T 

José Luis 
Magina 

14-09-
2019 

SÁBA
DO 

9H00-
13H00   

Observação e análise das habilidades 
desportivas 4 T 

José Luis 
Magina 

14-09-
2019 

SÁBA
DO   

14h00-
18H00 

Funcionamento do corpo humano, 
nutrição e primeiros socorros 8 T 

António 
Ascensão 

15-09-
2019 

DOMI
NGO 

9H00-
13H00 

14h00-
18H00 

Teoria e metodologia do treino 
desportivo (modalidades individuais) 6 T 

Fernando 
Pereira 

21-09-
2019 

SÁBA
DO 

9H00-
13H00 

14H00-
16H00 

Desporto adaptado 1 T 
Tiago 
Marques 

21-09-
2019 

SÁBA
DO 

16H00-
17H00   

Combate a dopagem 2 T 
Ricardo 
Pinto 

22-09-
2019 

DOMI
NGO 

9H00-
10H00 EXAME 

TOTAL 43 
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COMPONENTE ESPECÍFICA DE 
FORMAÇÃO 

HO
RA
S 

TI
P
O Formador Data HORÁRIO 

Da Avaliação à prescrição do treino de 
boxe 4 T 

Edgar 
Marques 

28-
09-
2019 

SÁBA
DO 

9h00-
13h00   

Fundamentos básicos do boxe 2 TP 
Edgar 
Marques 

28-
09-
2019 

SÁBA
DO   

14h00-
16h00 

Performance no boxe 4 TP 
João 
Ferreira 

29-
09-
2019 

DOM
INGO 

9H00-
13H00   

Movimentações e táticas no jogo de boxe 4 TP 
César 
Moreira 

29-
09-
2019 

DOM
INGO   

14h00-
18H00 

História do boxe e sua estrutura 
organizativa- Federação Portuguesa de 
Boxe 3 T 

Eugénio 
Pinheiro 

05-
10-
2019 

SÁBA
DO 

10H00-
13H00   

Gestão de eventos desportivos de boxe 2 T 
Edgar 
Marques 

05-
10-
2019 

SÁBA
DO   

14h00-
16H00 

O Treino de boxe 4 P 
Jorge 
Jeremias 

06-
10-
2019 

DOM
INGO 

9H00-
13H00   

Regras do boxe 3 T 
Ricardo 
Pinto 

06-
10-
2019 

DOM
INGO   

14h00-
17H00 

Arbitragem no boxe 3 T 
Ricardo 
Pinto 

12-
10-
2019 

SÁBA
DO 

10H00-
13H00   

Treino funcional no boxe 4 TP 
Alexandr
e Tavares 

12-
10-
2019 

SÁBA
DO   

14h00-
18H00 

Treino de força no boxe 4 TP 
Alexandr
e Tavares 

13-
10-
2019 

DOM
INGO 

9H00-
13H00   

Didática de plastron 4 P 
César 
Moreira 

13-
10-
2019 

DOM
INGO   

14H00-
18H00 

Treino físico específico de boxe 3 P Vitor Sá 

19-
10-
2019 

SÁBA
DO 

10H00-
13H00 EXAME 

TOTAL 44 
       

 



 FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BOXE  

Inscrições 
 

O curso de formação terá início com o nº mínimo de 20 formandos em cada componente de 

formação e um número máximo de 30 formandos, por forma a assegurar a qualidade das 

sessões. 

As inscrições deverão ser efetuadas através da Federação Portuguesa de Boxe, em ficha de 

inscrição própria, até ao dia 4 de Setembro de 2019. 

Documentos a entregar: 

 Ficha de inscrição devidamente preenchida; 

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

 

 
Valor 

Componente Geral 150 € 

Componente Especifica 150 € 

Estágio 150 € 

 

TOTAL 450€ 

Exame de avaliação técnica: 25€ (a realizar-se no dia 6 Setembro de 2019 em local a definir). 

Nota: Os pagamentos poderão ser faseados ou a pronto pagamento. Na inscrição 

obrigatoriamente deverá proceder ao pagamento da componente geral de formação. No 

entanto para iniciar a componente de formação seguinte deverá já ter regularizado o respetivo 

pagamento. 
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Regulamento Geral do Curso 
 

1. LOCAL DE FORMAÇÃO E HORÁRIO 

Este curso 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 Associação de Boxe do Porto, 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. Contudo obriga-se à comunicação de eventual alteração. 

2. UNIDADES DIDÁCTICAS 

As unidades didaticas serão leccionadas pelos formadores mencionados no programa de curso, 

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 

A avaliação é composta por uma assiduidade de pelo menos 90% em cada uma das 

componentes de formação. No final de cada componente de formação será realizado um exame 

de avaliação referente à componente de formação em questão. O aluno deverá ter pelo menos 

10 valores em cada componente de formação para passar à componente seguinte. 

Os alunos terão que ter uma classificação mínima de 10 valores para ter aprovação no curso. 

Essa avaliação será traduzida numa escala de 0 a 20 valores, em termos qualitativos na escala de 

Mau a Muito Bom. 

5. CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CURSO 

Os alunos serão aprovados no final do curso se obtiverem uma classificação final, igual ou 

superior a 10 valores. Os alunos que obtiverem aproveitamento no fim do curso, receberão um 

certificado e diploma com a classificação final, que será expressa em termos quantitativos na 

escala de 1 a 20 valores e qualitativos na escala de Mau a Muito Bom. 

Os alunos que obtiverem uma classificação inferior a 10 valores poderão receber, caso o 

solicitem, uma certidão de frequência do curso. 
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A classificação final do curso é obtém-se através da seguinte formula: 

CF* = ( 2FG + 3FE + 2FP ) / 7 

*Esta classificação é arredondada às décimas, não podendo ser inferior a 10 valores. Legenda: 

CF - Classificação final do curso; FG - Classificação da componente de formação geral; FE - 

Classificação da componente de formação específica da modalidade desportiva ; FP - 

Classificação da componente de formação prática (estágio) 

6. 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 deverá entregar justificação por escrito e comprovativo 

do mesmo até 7 dias após a falta, ficando a decisão da justificação ou não à coordenação 

pedagógica. 
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Regulamento de Estágio 
 

1.1 PRINCIPIOS ORIENTADORES 
A principal finalidade do Estágio é o desenvolvimento supervisionado, em contexto real de 

treino, de práticas profissionais relevantes para o perfil de desempenho associado ao Curso de 

Treinadores frequentado pelo formando (obrigatoriedade do Estágio ser efetuado nestas 

condições), visando a consolidação de competências técnicas, relacionais e organizacionais 

necessárias a esse perfil, em parte adquiridas durante a componente curricular do curso. O 

Estágio decorre em clubes desportivos (ou em outros organismos de prática desportiva), 

reconhecidos pela Entidade Formadora, adiante designados por Entidades de Acolhimento, na 

qual se desenvolvam atividades desportivas compatíveis e adequadas ao perfil de desempenho 

visado pelo Curso de Treinadores frequentado pelo Treinador Estagiário. A organização do 

Estágio compete à Entidade Formadora, responsável pelos Cursos de Treinadores, que 

assegurará a sua programação em função do conjunto de regras mínimas aqui definidas, dos 

condicionalismos de cada situação e em estreita articulação com a Entidade de Acolhimento e o 

Treinador Estagiário. A Entidade Formadora estabelece com a Entidade de Acolhimento um 

Protocolo de Estágio (proposta de modelo no Anexo A) através do qual se definem as 

responsabilidades de cada uma das partes em presença. As atividades a desenvolver pelo 

Treinador Estagiário regem-se por um Plano Individual de Estágio (PIE) (proposta de modelo no 

Anexo B), acordado entre a Entidade Formadora, a Entidade de Acolhimento, o Tutor e o 

Treinador Estagiário.  

O acompanhamento técnico-pedagógico, bem como a avaliação do Treinador Estagiário, 

durante o Estágio será assegurado pelos seguintes elementos:  

• Coordenador de Estágio, designado pela Entidade Formadora, e que será responsável pelo 

acompanhamento dos Treinadores Estagiários, em estreita articulação com o Tutores de 

Estágio.  

• Tutor de Estágio, sugerido pela Entidade de Acolhimento, escolhido pelo Treinador Estagiário, 

ou designado pela Entidade Formadora que, enquanto Treinador com qualificação superior à do 

Curso de Treinadores em questão (ou igual, a partir do Grau II), será responsável pela tutoria do 

Treinador Estagiário. No mesmo período, cada Tutor apenas poderá acompanhar um máximo de 

5 Treinadores Estagiários.  

1. Disposições Gerais 

 1.1 Princípios orientadores REGULAMENTO DE ESTÁGIOS  
1.0 Os formandos e as formandas – Treinadores Estagiários - beneficiam do direito a um seguro 

que garanta a cobertura dos riscos das atividades a desenvolver, o qual deve ser estabelecido 

em condições semelhantes às do Seguro Desportivo. O mesmo deve ser considerado para 
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Tutores, caso não estejam abrangidos por esta forma de proteção. O Estágio é objeto de uma 

avaliação final, que dará lugar a uma classificação autónoma e obrigatoriamente com 

aproveitamento do Treinador Estagiário nesta componente da formação, cuja nota será 

integrada no cálculo da classificação final do curso. 

1.2 A TUTORIA 
A tutoria é um elemento essencial ao desenvolvimento dos Estágios dos Cursos de Treinadores e 

é entendida neste âmbito como uma metodologia de ensino aprendizagem de orientação e 

apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional do Treinador Estagiário na sua etapa final de 

formação, que deve assumir uma forma interativa, sistemática e significativa e ter como 

objetivo o elevar a qualidade do processo formativo através de uma atenção personalizada aos 

problemas que influem no desempenho do Treinador Estagiário, mas também o 

desenvolvimento de valores, atitudes e hábitos que contribuam para a integridade da sua 

formação pessoal, social e humana. O processo de tutoria pode assumir uma diversidade de 

formas (“supervising”, “coaching”, “mentoring”, “tutoring”), visível na prática através de 

caraterísticas de intervenção próprias de cada uma, embora todas tenham em comum as 

seguintes finalidades: desencadear e garantir processos que valorizem a autonomia do 

Treinador Estagiário, a capacidade de identificação e resolução de problemas, a aplicação, em 

contexto real de prática, de conhecimentos adquiridos e o desenvolvimento de competências 

genéricas e específicas. A tutoria deve ser exercida mediante duas vertentes fundamentais: a 

primeira, privilegiando a escuta ativa e a observação do enquadramento e condução das 

unidades de treino e competição; a segunda, estabelecendo a relação interpessoal orientada no 

sentido da resolução de problemas através de sessões individuais de tutoria (análise, crítica, 

correção, reforço, feedback, etc.). As sessões de tutoria devem ser o mais direta e 

personalizadas possíveis e sempre de “viva voz” (presencial, telefone, sistemas 

videoconferência), podendo a comunicação escrita (sistemas eletrónicos de comunicação) ser 

utilizada como meio complementar, sempre que a frequência do contacto direto não for 

possível de concretizar. 

1.3 DURAÇÃO DOS ESTÁGIOS 
O Programa Nacional de Formação de Treinadores obriga à organização de uma componente de 

formação prática, a desenvolver em contexto real de treino, sob a forma de Estágio 

supervisionado. Estes percursos têm uma duração própria, de acordo com a tabela a seguir 

apresentada, definida em função do Grau de Treinador considerado e que deverá ser encarada 

como uma orientação geral a seguir por todos os intervenientes, e que por norma corresponde 

ao exercício da função de Treinador durante uma época desportiva. A totalidade de horas 

consideradas no âmbito do Estágio não se circunscreve apenas à intervenção durante as sessões 

de treino e na competição (caso esta esteja contemplada), designadas por “horas de contato”, 

mas também ao tempo despendido na realização de um conjunto de tarefas inerentes ao 

desempenho da função de Treinador, tal como é apresentado no Capítulo 2 deste regulamento. 
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2. PLANEAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO 

2.1OBJETIVOS GERAIS 
São objetivos gerais dos Estágios: 

 • Desenvolver trabalho, em contexto real de treino, sob supervisão, visando a consolidação de 

competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o perfil de desempenho à 

saída do Curso de Treinadores, adquiridas na parte curricular do curso;  

• Criação de hábitos de reflexão crítica sobre as situações reais de treino e competição vividas 

com os praticantes desportivos, utilizando esta sua prática como meio e oportunidade de 

formação;  

• Proporcionar uma experiência prática de relacionamento profissional com Treinadores mais 

experientes; 

• Participar na vida de um clube desportivo, ou de outra organização em que o Estágio decorra, 

envolvendo o relacionamento com os diferentes membros de uma comunidade desportiva;  

• Integrar o Treinador Estagiário no sistema desportivo, ao nível local, regional e nacional; 

• Desenvolver a necessidade de uma constante atualização nos domínios do conhecimento 

científico e pedagógico. 

 

2.2 OUTROS OBJETIVOS DOS ESTÁGIOS (específicos da modalidade) 
Código de conduta; 

Experiencia competitiva; 

Incutir respeito e autonomia das tarefas. 

2.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
Os Estágios decorrem após a conclusão com aproveitamento da componente curricular (parte 

geral e parte específica), para que o Treinador Estagiário detenha já um domínio relevante das 

competências visadas. Os Estágios prevêem o desenvolvimento de atividades compatíveis e 

adequadas ao perfil de desempenho esperado à saída do Curso de Treinadores frequentado 

pelo Treinador Estagiário, atividades essas devidamente calendarizadas, ajustadas à duração do 

Estágio em questão (PIE) e realizadas sob a supervisão de um Tutor. As atividades e tarefas no 

âmbito dos Estágios de Grau I e II são definidas pelas partes envolvidas nos Estágios e validadas 

pela Entidade Formadora, respeitando as orientações expressas neste regulamento. As 

atividades referidas estão agrupadas nas seguintes áreas: 

 1. Condução de sessões de treino. Corresponde à componente fundamental do Estágio, 

devendo estar-lhe associada uma parcela significativa do volume de trabalho a realizar. 
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 2. Orientação dos praticantes em competição (se aplicável).  

3. Trabalho individual a efetuar pelo Treinador Estagiário, em que consideramos as seguintes 

tarefas:  

a) Preparação das sessões de treino (e da competição, se aplicável); 

 b) Avaliação e reflexão pedagógica sobre a forma como as unidades de treino e competição 

(quando aplicável) decorreram, sobre o grau de sucesso das medidas e propostas de trabalho 

aplicadas e sobre os efeitos provocados nos praticantes; 

 c) Preparação e atualização diária do Dossiê de Treinador, elemento essencial de apreciação do 

trabalho desenvolvido pelo Treinador Estagiário;  

d) Realização e preparação das tarefas necessárias à avaliação do Estágio, em particular as que 

venham a integrar o relatório do Estágio. 4. Formas de relacionamento com o Tutor (reuniões 

e/ou outras formas de comunicação). 5. Outras tarefas relacionadas com o exercício da função 

de Treinador, entre as quais se consideram as reuniões com os pais dos praticantes, as reuniões 

com a estrutura técnica e com a estrutura dirigente do clube ou do departamento, participação 

em iniciativas de formação, etc. 

 No caso de interrupção ou desistência dos Estágios por motivos devidamente justificados, o 

período de Estágio poderá vir a ser retomado, depois da Entidade Formadora analisar 

devidamente e em concreto a situação singular que foi criada e encontrar a solução que melhor 

se adequa ao caso em presença, envolvendo nesta decisão o Treinador Estagiário, o Tutor e o 

Coordenador de Estágio, respeitando sempre as limitações definidas na Lei para o tempo de 

conclusão do curso após o seu início (4 anos). 

2.4 Condições específicas de realização dos Estágios 
São condições para a realização dos Estágios de Grau I e II, o cumprimento das seguintes 

premissas operacionais:  

Estágios de Grau I  

Condução de sessões de treino  
Nº mínimo de horas dedicadas à condução de sessões de treino: 96H = 3h/semana x 4 sem. x 8 

meses. 

Caraterização do contexto de intervenção  
Os Estágios terão de ser realizados no enquadramento e condução de praticantes nas seguintes 

Etapas de Desenvolvimento ou Escalões Etários: 

Escalões Masculinos e femininos de Infantis/ Cadetes / Juniores / Seniores 

Atividades Específicas dos Estágios 
 Independentemente de outras atividades que possam vir a ser definidas pelos vários 

intervenientes no processo de Estágio, designadamente, Entidades Formadoras, Entidades de 

Acolhimento, Tutores e Treinadores Estagiários, são atividades obrigatórias a desenvolver no 

âmbito do Plano Individual de Estágio (PIE), as seguintes: 
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Realização do estágio durante uma época desportiva, numa entidade que esteja devidamente 

inscrita na Federação Portuguesa de Boxe, que vise a competição formal e intervenha 

ativamente no quadro competitivo regional/ Nacional nos diferentes escalões. Em entidades 

que assumam e respeitem as leis do jogo aprovadas pela Federação Portuguesa de Boxe; 

Efetuar reuniões para o bom funcionamento e desenvolvimento das tarefas do estágio com: 

Coordenador do estágio; 

Tutor do estágio; 

Elementos da equipa técnica da entidade de acolhimento; 

Elementos directivos, estrutura médica ou para médica da entidade de acolhimento; 

O estagiário deverá proceder à elaboração de sumários das reuniões efetuadas, referenciando 

as questões mais importantes para o desenvolvimento da sua atividade. 

Outras condições a cumprir na realização dos Estágios de Grau I: 
Não especificado. 

Entidades de Acolhimento e Tutoria  
As condições/caraterísticas específicas a ser observadas pelas Entidades de Acolhimento, bem 

como, o perfil específico do Tutor para o enquadramento de Estágios, estão descritas no 

Capítulo 4 (nos subcapítulos corres pondentes). 

 

Estágios de Grau II  

Condução de sessões de treino  
Nº mínimo de horas dedicadas à condução de sessões de treino: 192 Horas= 6H/semanax4 sem 

x 9 meses 

Caraterização do contexto de intervenção  
Os Estágios terão de ser realizados no enquadramento e condução de praticantes nas seguintes 

Etapas de Desenvolvimento ou Escalões Etários:  

Escalões Masculinos/ femininos de Juniores e seniores. 

Atividades Específicas dos Estágios  
Independentemente de outras atividades que possam vir a ser definidas pelos vários 

intrevenientes no processo de Estágio, designadamente, Entidades Formadoras, Entidades de 

Acolhimento, Tutores e Treinadores Estagiários, são atividades obrigatórias a desenvolver no 

âmbito do Plano Individual de Estágio (PIE), as seguintes:   

Realização do estágio durante uma época desportiva, numa entidade que esteja devidamente 

inscrita na Federação Portuguesa de Boxe, que vise a competição formal e intervenha 

ativamente no quadro competitivo regional/ Nacional nos diferentes escalões. Em entidades 

que assumam e respeitem as leis do jogo aprovadas pela Federação Portuguesa de Boxe; 
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Efetuar reuniões para o bom funcionamento e desenvolvimento das tarefas do estágio com: 

Coordenador do estágio; 

Tutor do estágio; 

Elementos da equipa técnica da entidade de acolhimento; 

Elementos directivos, estrutura médica ou para médica da entidade de acolhimento; 

O estagiário deverá proceder à elaboração de sumários das reuniões efetuadas, referenciando 

as questões mais importantes para o desenvolvimento da sua atividade. 

Outras condições a cumprir na realização dos Estágios de Grau II: 
Não especificado. 

Entidades de Acolhimento e Tutoria 
As condições/caraterísticas específicas a ser observadas pelas Entidades de Acolhimento, bem 

como, o perfil específico do Tutor para o enquadramento de Estágios, estão descritas no 

Capítulo 4 (nos subcapítulos corres pondentes). 

 

3 Avaliação dos Estágios 

3.1 Metodologia, critérios e responsabilidades na avaliação 
A avaliação dos Estágios é contínua e formativa, apoiada numa apreciação sistemática das 

atividades desenvolvi-das durante o período de Estágio e constantes do Plano Individual de 

Estágio (PIE), permitindo, se necessário, um reajustamento do mesmo. A avaliação dos Estágios 

tem por base: 1. A avaliação do desempenho do Treinador Estagiário no exercício concreto da 

função – treino e competição (caso se aplique), ao longo do Estágio; 2. A avaliação do Relatório 

de Estágio; 3. A avaliação do Dossiê de Treinador. A avaliação contínua do desempenho do 

Treinador Estagiário deve utilizar como elementos aferidores, para além dos estabelecidos pelas 

Entidades Formadoras e os definidos no ponto 3.2, os abaixo indicados: • Cumprimento dos 

objetivos propostos; • Competências técnicas, rigor e habilidade demonstrada para a função; • 

Participação ativa nas atividades propostas; • Capacidade de iniciativa; • Relacionamento 

interpessoal; • Utilização de uma linguagem clara e uma correta terminologia específica; • 

Aplicação das normas de segurança; • Integração na Entidade de Acolhimento. A não entrega do 

Relatório de Estágio, ou a não apresentação do Dossiê de Treinador correspondente à época de 

Estágio vivida pelo Treinador em Estágio, implicam a não conclusão do Estágio e a 

correspondente não con-clusão do curso. As situações especiais que venham a surgir neste 

processo de avaliação serão resolvidas pela Entidade Forma-dora, depois de ouvir o Treinador 

Estagiário. 

 

3.2 Critérios e Atividades de avaliação obrigatórias (Mod.) 
São Critérios e Atividades obrigatórios para a avaliação do desempenho do Treinador Estagiário 

no âmbito dos Estágios de Grau I e Grau II, os seguintes: 
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Estágios de Grau I 

Critérios de avaliação: 
O estagiário será avaliado por um coordenador possuidor, no mínimo, do Grau II de formação e 

deverá: 

-Participar em pelo menos 90% das sessões de treino programadas e assegurar o número minino 

de horas obrigatórias; 

-Participar em todas as competições e atividades em que a entidade acolhedora participe; 

- Partilhar com o tutor a programação dos macro, meso e micro ciclos assim como as fichas de 

cada unidade de treino;  

-Disponibilizar ao tutor os registos dos treinos, as avaliações dos treinos, das competições em 

que os seus atletas participem, assim como as atas das reuniões efetuadas; 

-Disponibilizar ao tutor, sempre que lhe seja solicitado, o Dossiê de Treinador devidamente 

preenchido e actualizado; 

- Entregar o Dossiê de Treinador e o Relatório de Estágio até um mês depois do último dia de 

atividade do estagiário no clube. 

 

Atividades obrigatórias: 
Realizar Plano Individual de Estágio; 

Realizar o Relatório de Estágio, que deverá incluir: 

A caracterização do Clube – História, missão, visão, valores, objetivos; 

Caracterização da equipa e seu contexto interno e externo; 

Caracterização da observação/ intervenção no local de estágio: descrição e análise crítica das 

atividades realizadas, instalações, materiais, recursos humanos e comunicação; 

Conclusões sobre o cumprimento dos objetivos definidos; 

Realizar em conjunto com a equipa técnica o dossiê de treinador. 

 

Estágios de Grau II 

Critérios de avaliação: 
O estagiário será avaliado por um coordenador possuidor, no mínimo, do Grau II de formação e 

deverá: 

-Participar em pelo menos 90% das sessões de treino programadas e assegurar o número minino 

de horas obrigatórias; 
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-Participar em todas as competições e atividades em que a entidade acolhedora participe; 

- Partilhar com o tutor a programação dos macro, meso e micro ciclos assim como as fichas de 

cada unidade de treino;  

-Disponibilizar ao tutor os registos dos treinos, as avaliações dos treinos, das competições em 

que os seus atletas participem, assim como as atas das reuniões efetuadas; 

-Disponibilizar ao tutor, sempre que lhe seja solicitado, o Dossiê de Treinador devidamente 

preenchido e actualizado; 

- Entregar o Dossiê de Treinador e o Relatório de Estágio até um mês depois do último dia de 

atividade do estagiário no clube. 

 

Atividades obrigatórias: 
Realizar Plano Individual de Estágio; 

Realizar o Relatório de Estágio, que deverá incluir: 

A caracterização do Clube – História, missão, visão, valores, objetivos; 

Caracterização da equipa e seu contexto interno e externo; 

Caracterização da observação/ intervenção no local de estágio: descrição e análise crítica das 

atividades realizadas, instalações, materiais, recursos humanos e comunicação; 

Conclusões sobre o cumprimento dos objetivos definidos; 

Realizar em conjunto com a equipa técnica o dossiê de treinador. 

 

3.3 Classificação Final dos Estágios 
A classificação final dos Estágios traduz-se na atribuição de uma classificação final de APTO e 

NÃO APTO. Esta classificação resulta da avaliação efetuada aos 3 elementos de avaliação a 

seguir indicados de acordo com o peso relativo definido para cada um. 
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Os resultados desta apreciação são formalizados numa nota final para cada um dos três 

elementos, atribuídas em percentagem (escala 0 a 100%), que após a aplicação da ponderação 

indicada, se traduz numa nota de Estágio, que, sendo igual ou superior a 50% (com 

arredondamento à unidade), conduz a uma classificação final de Estágio de APTO.  

Por sua vez, a nota final do Estágio é obtida através da aplicação da seguinte fórmula:  
0,6 x DF + 0,3 x DT + 0,1 x RE 

Cabe ao Tutor apresentar por escrito ao Coordenador de Estágio uma proposta fundamentada 

desta avaliação, cabendo depois a este, analisando em conjunto com o Tutor os dados da 

avaliação, definir a classificação do Estágio. 

 

 

 

4. Intervenientes no Estágio 

4.1 Entidade Formadora 

Entidade Formadora  

é a entidade (pública ou privada) reconhecida pelo IPDJ, IP, como reunindo condições para 
organizar formação no âmbito do PNFT, nomeadamente, Cursos de Treinadores. 

Sem prejuízo do reconhecimento, pelo IPDJ, IP, de outras entidades formadoras, as federações 
desportivas são entidades formadoras no âmbito do PNFT. 
Compete à Entidade Formadora a organização e a orientação geral dos Estágios e a criação de 

condições ade-quadas ao seu regular desenvolvimento. 

 



 FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BOXE  

 

A par das obrigações que assistem às Entidades Formadoras no desenvolvimento dos Estágios 

(anteriormente indicadas) são recomendadas a adoção das seguintes iniciativas: 

• Promover ações de formação dirigidas a Tutores e Coordenadores de Estágio com o intuito de 

procurar aumentar a qualidade de intervenção destes no processo de Estágio;  

• Adotar a utilização de plataformas de comunicação já disponíveis na internet (ou outras) de 

modo a ultra-passar dificuldades operacionais de contato entre os intervenientes do Estágio, 

garantindo deste forma um aumento de eficácia do processo de coordenação e supervisão;  

• Implementar um processo de recrutamento prévio de Entidades de Acolhimento e de Tutores 

que satis-façam os padrões de qualidade exigidos e as necessidades de Estágios verificadas, 

criando uma Rede de Entidades de Acolhimento e de Tutores, por Grau de Qualificação;  

• Implementar processos de interação entre intervenientes no processo Estágio, pela 

constituição de redes de partilha de saberes em plataformas acessíveis pela Internet, permitindo 

o contacto frequente entre os Treinadores Estagiários, os Tutores e os Coordenadores de 

Estágio. 

4.2 Coordenador de Estágios 

Coordenador de Estágio  
É o elemento indicado pela Entidade Formadora, responsável pela coordenação das atividades 

que vão ser realizadas na unidade de formação Estágio.  

Perfil do Coordenador de Estágio:  
1. Possuir conhecimentos das premissas, objetivos e orgânica do PNFT e dos Cursos de 

Treinadores da modalidade desportiva em causa;  

2. Experiência na coordenação e orientação de estágios e/ou no ensino e desenvolvimento de 

programas pedagógicos no âmbito da formação de treinadores.  
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Ao Coordenador de Estágio compete assegurar, em articulação com os Tutores, o 

acompanhamento técnico pedagógico da realização dos Estágios e atribuição da classificação 

final desta unidade de formação. 

 

 

4.3.Entidade de Acolhimento 

Entidade de Acolhimento  
é o clube, associação ou outra entidade que reúne condições para a realização de Estágios no 

quadro de um Curso de Treinadores e que se disponibiliza para receber um ou mais Treinadores 

Estagiários para o cumprimento desta unidade de formação. As Entidades de Acolhimento são 

parte fundamental do processo de Estágio, cabendo-lhes a responsabilidade de criar e/ou 

disponibilizar um conjunto de condições logísticas e humanas fundamentais ao desenvolvimento 

e operacionalização desta componente dos Cursos de Treinadores. Em circunstâncias muito 

particulares e somente para os Estágios de Grau II, em que um ou vários particantes, quando se 

aplica, o(s) respetivo(s) Treinador(es), não integrem formalmente um clube, desenvolvendo a 

preparação desportiva num contexto diferente, a Entidade Formadora pode reconhecer este 
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enquadramento como válido, mantendo-se no entanto designação de Entidade de Acolhimento.

 

Acresce às condições gerais a oferecer pelas Entidades de Acolhimento para o enquadramento 

de Estágios na modalidade desportiva em questão, o cumprimento das seguintes condições 

específicas: 

 

A entidade de acolhimento durante uma época desportiva (correspondente) apresenta uma 

equipa acolhedora do estágio que: 

1. Participa num ambiente competitivo formal, expresso em campeonatos, torneios, galas ou 

sessões de boxe olímpico sob a égide da Federação Portuguesa de boxe ou Associações 

regionais onde:  

a) Promove, regulamenta e dirige a nível nacional e distrital/regional a prática do boxe; 

b) Tem como principal objeto da sua atividade o ensino e a prática do mesmo; 

c) Consagra regulamentação específica da modalidade; 

d) Assume o estrito respeito pelas Leis do Jogo do Boxe aprovadas pela Federação Portuguesa 

de Boxe; 

2. Intervém com praticantes enquadrados em atividades visando o sucesso desportivo, assim 

como praticantes em fase de formação ou manutenção. 

 

4.4 Tutor de Estágios 
O Tutor é o treinador que orienta, acompanha e analisa criticamente as actividades do Treinador 

Estagiário durante a realização do Estágio. 

Perfil do Tutor:  
1. Disponibilidade para o exercício da função; 
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 2. Possuir CTD de grau superior ao do Treinador Estagiário para os Cursos de Treinadores de 

Grau I e de pelo menos a mesma qualificação quando se trate de Cursos de Treinadores de Grau 

II;  

3. Ter conhecimentos na área pedagógica, metodológica e didática em consonância com o 

desempenho da função de Tutor;  

4. Experiência de, pelo menos 5 anos, como Treinador na preparação e direção de praticantes 

e/ou equipas em quadros competitivos federados;  

5. Ter reconhecido percurso profissional como Treinador;  

6. Possuir uma postura ética e deontológica exemplar.  

Acresce aos elementos que constituem o Perfil do Tutor, atrás referidos, os seguintes: 

O tutor deverá assumir funções técnicas na mesma entidade desportiva. 

 

No cumprimento do papel fundamental que o Tutor desempenha no desenvolvimento e no 

êxito do processo de Estágio, deve ser garantido um conjunto de premissas de atuação quer ao 

nível da orientação e da supervisão dos Treinadores Estagiários, quer ao nível da execução das 

obrigações regulamentares de realização dos Estágios. 

 

São ainda responsabilidades e obrigações específicas dos Tutores no âmbito dos Estágios de 

Grau I e II, as seguintes: 

Conhecer e participar nos programas de formação e de competição da FPBOXE; 
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Acompanhar o desenvolvimento do(s) Treinador(es) Estagiário(s); 

Esclarecer os seus praticantes do papel do(s) Treinador(es) Estagiário(s); 
 

Para além das responsabilidades às quais estão obrigados os Tutores (acima indicadas), é ainda 

recomendado que sejam adotadas as seguintes formas de atuação:  

• Proporcionar ao Treinador Estagiário um bom enquadramento na Entidade de Acolhimento, 

facilitando o conhecimento sobre o ambiente no qual está integrado, assim como sobre 

prioridades, costumes, modelos, instituições e estruturas que com ela se relacionam;  

• Aconselhar o Treinador Estagiário na concretização dos seus objetivos, visando o seu 

desenvolvimento interpessoal, psicossocial, educacional e profissional (o significado crucial 

desta função está ligado à relação de suporte entre um Treinador mais experiente, e outro, em 

formação); 

 • Estabelecer uma relação aberta com o Treinador Estagiário, através de um diálogo franco e 

sincero valorizando a capacidade para ouvir as suas posições, os seus juízos e os seus valores, 

questionando as justificações para a sua formulação e contribuindo para a sua reformulação, 

quando não corresponderem ao desejado. 

 

4.5 Treinador Estagiário 
O Treinador Estagiário é o formando de um Curso de Treinadores, que, tendo completado a 

parte curricular (formação geral e específica), vai realizar o Estágio intervindo na 

orientação/condução da preparação dos praticantes nas etapas de formação para as quais o 

curso que está a frequentar lhe confere competências. Compete ao Treinador Estagiário aceitar, 

empenhar-se e cumprir as tarefas necessárias à realização do Estágio, designadamente, as 

definidas no Plano Individual de Estágio (PIE). 
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Em aditamento às responsabilidades e obrigações acima indicadas é recomendado que o 

Treinador Estagiário assuma os seguintes comportamentos: 

• Desempenhar as funções de Treinador, quando aplicável, de acordo com as normas 

deontológicas e éticas estabelecidas para o cargo, realizando as suas tarefas com zelo, disciplina 

e responsabilidade, guardando o sigilo e a lealdade que se exige nestas circunstâncias; 

• Respeitar a organização do trabalho da Entidade de Acolhimento e estabelecer relações 

afáveis com todos os colaboradores. Do mesmo modo, deverá utilizar com cuidado e zelar pela 

boa conservação dos bens, equipamentos e instalações que utilize durante a realização do 

Estágio;  

• Justificar, perante o Tutor e a Entidade de Acolhimento e de acordo com as normas que 

estiverem estabelecidas, qualquer falta dada, necessariamente por um motivo de força maior. 

 

5. Documentos de Estágio 

5.1 Protocolo de Estágio (Modelo - Anexo A) 
A concretização do Estágio será antecedida pelo estabelecimento de um Protocolo de Estágio 

enquadrador, celebrado entre a Entidade Formadora e a Entidade de Acolhimento. No Anexo A 

do presente documento é apresentado um modelo de protocolo a utilizar pelas Entidades 

Formadoras, o qual deve ser posteriormente trabalhado de acordo com o caso em presença, 

admitindo-se a diversificação das suas cláusulas, em função quer da especificidade do perfil de 

desempenho do Treinador face ao Grau de Formação em questão, quer das características 

próprias da modalidade e da Entidade de Acolhimento. Este documento, uma vez firmado, deve 

prever a continuidade da sua aplicação em futuras situações, salvo se houver a manifestação em 

contrário de uma das partes. O Protocolo de Estágio inclui as responsabilidades das partes 

envolvidas e as normas gerais de funcionamento do Estágio. 

5.2 Plano individual de Estágio (Modelo - Anexo B) 
O Estágio desenvolve-se segundo um Plano Individual de Estágio (PIE), elaborado para cada 

Treinador Estagiário, cuja proposta de modelo se encontra no Anexo B do presente documento 

e que traduz os aspetos mais relevantes da atividade que estes se comprometem realizar. Na 

planificação do Estágio intervêm o Coordenador de Estágio, o Tutor e o Treinador Estagiário, 

devendo o PIE identificar:  

1. Os objetivos específicos definidos para o Estágio na modalidade em causa, necessariamente 

respeitando os objetivos gerais inicialmente estabelecidos;  

2. Os conteúdos a abordar; 

3. A programação das atividades;  

4. Os intervenientes na realização do Estágio;  

5. O período ou períodos em que o Estágio se realiza, fixando as datas de início e fim do Estágio; 
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 6. O local ou locais de realização das atividades. O Plano Individual de Estágio pode ser revisto 

durante a sua realização, fruto da apreciação que for feita à sua execução, tanto pelos 

Treinadores Estagiários como pelos Tutores.  

O Plano Individual de Estágio inclui, na sua estrutura, os elementos essenciais da realização do 

Estágio, pelo que a sua execução será um elemento determinante para que o Estágio seja 

considerado válido. Neste sentido, o PIE terá de ser concretizado, em termos de objetivos e 

atividades, numa taxa mínima de 80% para que o Estágio possa ser considerado válido. 

5.3 Relatório de Estágio 
O Relatório de Estágio deve conter um relato global do percurso percorrido pelo Treinador em 

formação durante o Estágio e uma análise crítica do próprio Treinador à sua participação e 

envolvimento durante esse percurso. O Relatório de Estágio deverá abordar as diferentes fases 

do Estágio (integração, desenvolvimento e conclusão), considerando as atividades desenvolvidas 

e as competências pessoais e profissionais adquiridas, relevando particularmente os aspetos 

fundamentais que resultam da análise crítica efetuada pelo Treinador Estagiário às tarefas 

desempenhadas. Embora competindo ao Treinador Estagiário a elaboração do Relatório de 

Estágio, tanto o Tutor como o Coordenador de Estágio devem prestar a colaboração necessária 

para a realização desta tarefa. O Relatório de Estágio deve contemplar os seguintes elementos:  

1. Enquadramento do Estágio no Curso de Treinadores e uma referência sucinta ao modo como 

o relatório está organizado;  

2. Identificação dos objetivos do Estágio e um comentário breve ao seu grau de concretização; 

3. Relato global crítico do percurso percorrido durante o Estágio, em que seja feita uma análise 

caracterizadora da Entidade de Acolhimento; a descrição das funções e responsabilidades do 

Treinador Estagiário; a descrição resumida das principais tarefas e atividades desenvolvidas;  

4. Apreciação crítica ao processo de Estágio no desenvolvimento pessoal e profissional do 

Treinador Estagiário, abordando a relação com os diferentes intervenientes e a forma como 

decorreu o processo de integração na Entidade de Acolhimento. O relatório terá uma dimensão 

de referência de 10-15 páginas. 

5.4 Dossiê de Treinador 
Ao longo do desenvolvimento do Estágio o Treinador Estagiário deve proceder à organização do 

Dossiê de Treinador, tal como foi abordado na parte curricular do curso, enquanto memória de 

práticas e elemento de consulta permanente, que discrimine as atividades desenvolvidas e a 

autoavaliação que delas resultar. Se o Relatório de Estágio contempla uma análise subjetiva e de 

crítica ao trabalho desenvolvido durante a época desportiva de Estágio, o Dossiê de Treinador 

contém o conjunto de elementos e informações que demonstram o que efetivamente foi 

realizado naquele período. Embora surja como elemento importante para a avaliação do 

Estágio, o Dossiê de Treinador não é um documento elaborado para o Estágio mas antes um 

documento indispensável ao Treinador em exercício e que ele, no futuro, continuará a utilizar, 

naturalmente sujeito ao aperfeiçoamento progressivo que for introduzindo. Durante a formação 

curricular (formação geral e formação específica) o Treinador recebeu informações sobre o 

conteúdo deste documento. Agora, no Estágio, irá viver um momento (no curso de Grau I será a 

sua primeira experiência nesta matéria) em que o irá concretizar, beneficiando tanto das 
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propostas que a Entidade Formadora lhe possa apresentar, como da experiência e do 

aconselhamento do Tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS REGULAMENTO DE ESTÁGIOS 
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ANEXOS-2 – FICHA DE INSCRIÇÃO 
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Federação Portuguesa de Boxe 

   

           

           FICHA DE INSCRIÇÃO 

CURSO DE TREINADORES DE BOXE GRAU I 

           

           Nome:                     

           Morada:                     

 
      

 
    

 
      

Cod-Postal:       Localidade:     CC/BI Nº:       

           NIF:       Data Nacimento:     TLM/TLF:       

           Profissão:       Email:       
   

           

           Pagamento 
          Componente Geral 150€   

        Componente Específica 150€   
        Componente Estágio 150€   
        

           

           Método de pagamento 
         Transferência Bancária   

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

Numerário 
 

                    FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BOXE 
    Cheque 

 
  

 
 

IBAN:  PT50 0035 2168 0001 4241 430 43  

   

    
  

    

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

  

           

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

           

           

           

 
______/______/ 20____  

 
        

 

 
                (Data) 

 
               Assinatura do aluno 

  


