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Introdução 
 

A Federação Portuguesa de Boxe em parceria com a Associação de Boxe de Lisboa irá realizar 

um curso de formação de árbitros/juízes por forma a actualizar os conhecimentos dos 

árbitros/juízes existentes, assim como formar novos árbitros/juízes. A formação ficará a cargo 

do juíz/árbitro Juan Tomas Tejera, árbitro canário atualmente presidente do APB-WSB e 

membro da Federação Espanhola de Boxe, um dos mais conceituados árbitros espanhóis e 

árbitro 3 estrelas AIBA. 

Objetivos da Ação 
 

O objetivo deste curso é reciclar os árbitros/juízes de boxe em funções ou com curso de 

formação de arbitragem, assim como formar novos árbitros/juízes de boxe. 

O curso é constituído por aulas teóricas e práticas e terá um exame final escrito. 

Esta acção de formação é de extrema pertinência, para reciclar os conhecimentos dos árbitros 

existentes, assim como formar novos árbitros. Todos os árbitros no ativo que não frequentem 

esta acção de formação, a sua inscrição e atividade será suspensa e não poderão exercer a 

sua atividade junto da sua Associação Regional e da Federação Portuguesa de Boxe. 

É responsabilidade da Federação Portuguesa de Boxe realizar e disponibilizar acções de 

formação para os seus árbitros/juízes. 

Requisitos de participação 
 

Curso de reciclagem: 

Diploma de formação de árbitro homologado pela Federação Portuguesa de Boxe ou licença 

de árbitro de boxe da Federação Portuguesa de Boxe; 

Novos árbitros:  

População em geral com conhecimentos da modalidade. 

Datas e Locais 
 

Este curso terá lugar na cidade de Lisboa nos dias: 8 e 9 de Dezembro de 2018 no Pavilhão 

Carlos Queiroz em Outurela. 



  

 

 

Plano de Formação 
 

Componente Teórico prática 16h; 
Exame final escolhas múltiplas e V/F. 

 
Componente Teórica 
8 de Dezembro 2018: 9h00-13h00 e das 14h00-18h00 
 

Componente prática 
9 de Dezembro de 2018: 9h00-13h00 e das 14h00-17h00 
Exame de avaliação escrito: 17h00-18h00 

Novos árbitros: 

Estágio: 

Odivelas boxe CUP, 100 combates; 

Mais duas provas regionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Formadores 
 

Juan Tomas Tejera, árbitro canário atualmente presidente do APB-WSB e membro da 

Federação Espanhola de Boxe, é um dos mais conceituados árbitros espanhóis e árbitro 3 

estrelas AIBA. 

 

Inscrições 
 

O curso de formação terá início com o nº mínimo de 10 formandos em cada componente de 

formação. 

As inscrições deverão ser efetuadas através da Associação de Boxe de Lisboa, em ficha de 

inscrição própria, até ao dia 7 de Dezembro de 2018. 

No ato de inscrição o formando deverá pagar 50% do valor total do curso, para que a sua 

inscrição seja considerada válida. 

Documentos a entregar: 

 Ficha de inscrição devidamente preenchida; 

 Nº Cartão de Cidadão/ Bilhete de identidade; 

 Nº de Identificação fiscal NIF; 

 Cópia do diploma ou licença de árbitro de boxe; 

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

 

 
Valor 

Taxa de Inscrição  10€ 

Reciclagem  60€ 

Novo árbitro  100€ 

Horário 2018 

Componente Teórica 
8 de Dezembro 2018: 9h00-13h00 e das 14h00-18h00 
Componente prática 
9 de Dezembro de 2018: 9h00-13h00 e das 14h00-17h00 
Exame de avaliação escrito: 17h00-18h00 



  

 

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 Associação Regional onde se efetue o 

referido curso, 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 didáticas 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. 

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. 

Caso o aluno reprove por avaliação insuficiente ou por excesso de faltas terá a possibilidade de 

realizar um exame, em data e local a definir para o efeito e serão aprovados caso a sua 

classificação seja igual ou superior a 10 valores. 

Para a realização dos exames o aluno deverá fazer a inscrição do mesmo até 5 dias antes da 

realização do mesmo e terá um custo de 100€. 



  

 

Critérios de avaliação % da nota final: 

Pontualidade 5%;  

Assiduidade 5%;  

Interesse e participação 10%;  

Avaliação da execução das tarefas propostas 80%; 

Total 100%; 

Valores =0/5 6/9 10/13 14/17 18/20; 

Qualitativa= Mau/Insuficiente/Suficiente/Bom/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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

          

 
Federação Portuguesa de Boxe 

   

           

           FICHA DE INSCRIÇÃO 

Curso de Formação de árbitros e juízes de boxe 

           

           Nome:                     

           Morada:                     

 
      

 
    

 
      

Cod-Postal:       Localidade:     
CC/BI 
Nº:       

           
NIF:       

Data 
Nacimento:     TLM/TLF:       

           Profissão:       Email:       
   

           

           Pagamento 
          Taxa de Inscrição 10€   

        Reciclagem 60€   
        Novo árbitro 100€   
        

           

           Método de pagamento 
         Numerário 

 
  

 
 Associação de Boxe de Lisboa 

    

           Documentos entregues 
         Cópia do Cartão de Cidadão/ Bilhete de identidade; 

   
  

  Cópia do Nº de Identificação fiscal NIF; 

   
  

  Cópia do diploma ou licença de árbitro de boxe;

  
  

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

           

       

 
 

   Enviar ficha de inscrição devidamente preenchida para fpboxe.formacao@gmail.com e ablisboa1973@gmail.com 
Declaro aceitar todas as condições expressas neste documento, no programa de formação e regulamento. 

           

           

           

 
______/______/ 20____  

 
        

 

 
                (Data) 

 
Assinatura do aluno 

  

mailto:fpboxe.formacao@gmail.com

