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ACÇÃO DE FORMAÇÃO 

“Arbitragem no Judo – questões atuais” 

17.02.2018 (sábado) – Coimbra 

 
OBJETIVOS E PERTINÊNCIA DO TEMA 

 
Objetivos – Alertar os treinadores para aspetos fundamentais da arbitragem e transmitir as novidades 
no que respeita às suas regras. 
 
Pertinência do tema - A arbitragem é um aspeto fundamental da competição desportiva. Deste modo, o 
conhecimento das suas regras assume-se como fundamental para o exercício das funções de árbitro, 
treinador e atleta. 
 
Nota – O Conselho de Arbitragem da FPJ considerará esta ação como equiparada ao 1º Estágio Nacional 
de Arbitragem para os Árbitros que nela participem, e que se viram impedidos de participar no referido 
Estágio devido às competições agendadas para o mesmo dia da sua realização. 

LOCAL 
 

Manhã: Hotel D. Luís (Coimbra) - Rotunda Da Ponte Rainha Santa Isabel- 3040-091 (GPS: Lat. 40,189787 
Long. -8,431245). 
Tarde: Dojo do Estádio Cidade de Coimbra - R. Dom Manuel I 3, 3030-320 Coimbra. 
 

PROGRAMA – 17.02.2018 
• 10:00 – 12:30 – Arbitragem – Nuno Carvalho  

• Almoço  

• 15:00 – 17:30 – Arbitragem – Nuno Carvalho 

 



INSCRIÇÕES/TAXA 
 
Preenchimento online: https://goo.gl/forms/09R653Gau8DSjjeo2 
 
Contactos: 
Rui Veloso – Telm: 966220962  
Carlos Ramos – Telm: 917201915 
Email para contacto – antjudo@gmail.com 

Associados da ANTJ e seus atletas* – 5 euros ou 15 euros com almoço. 
Outras inscrições - 15 euros ou 25 euros com almoço. 
 
*Condições de participação - de acordo com a circular nº01 /2018, os atletas dos associados da 
ANTJ deverão cumprir os seguintes requisitos: 
 
1. Estarem revalidados; 
2. Não serem treinadores; 
3. Possuírem graduação igual ou superior a 1º dan; 
4. Serem de escalão etário igual ou superior a juniores. 
 
NIB para transferência: 0035 0310 00037821 330 49 (Caixa Geral de Depósitos). 
 
 

APRESENTAÇÃO DO FORMADOR (CURRÍCULO) 
 

 
                                             Nuno Carvalho 

 
• Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. 

• Graduação – 6º dan. 

• 4 Vezes campeão nacional de seniores. 

• Medalhado em vários torneios do circuito europeu (agora European Open). 

• Medalha de Bronze no Campeonato do Mundo Universitário e medalha de Prata no 

Campeonato do Mundo Universitário (equipas). 

• Medalha de Prata no Campeonato da Europa de Equipas. 

• Árbitro Internacional Mundial F.I.J. desde 2010. 

• Árbitro nas principais provas internacionais da modalidade. 

• Preletor em várias ações e cursos nacionais e internacionais sobre arbitragem. 

• Presidente do Conselho de Arbitragem da FPJ 

• Membro da Comissão de Arbitragem da União Europeia de Judo 

 

https://goo.gl/forms/09R653Gau8DSjjeo2
mailto:antjudo@gmail.com


COLABORADORES 

  

            Associação Distrital de Judo de Coimbra 

 

                                            Associação de Árbitros de Judo de Portugal 

 

                                                              Federação Portuguesa de Judo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: esta ação enquadra-se na legislação em vigor (Portaria n.º 326/2013 de 1 de novembro de 2013) 
no que concerne à Formação Contínua de Treinadores. Trata-se de uma formação de carácter 
presencial, na área de formação específica, e fornece 1 unidade de crédito (5 horas). A referida ação foi 
comunicada à FPJ no sentido de ser dado conhecimento ao IPDJ, I.P. sobre as suas características.  


