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INFORMAÇÃO PESSOAL 
 

 
Nome: Edgar Marques 
Tel.: +351 938631054 
Site: www.edgarmarquescoach.pt 
E-mail: edgarmarquescoach@gmail.com 
 
RESUMO 
 

Sou uma pessoa organizada, dedicada, rigorosa, comunicativa e que gosta de desafios. Tenho aptidão 
por ambientes profissionais exigentes, valorizo o trabalho harmonioso em equipa e trabalho muito bem 
sob pressão, os desafios, a aquisição e o aperfeiçoamento de competências mantêm-me motivado. 
Procuro estímulos profissionais nas áreas do desporto, principalmente na liderança e coordenação de 
equipas e sou fascinado pela gestão de eventos, principalmente desportivos.  
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

.De Mar-20 a presente, Tutor de Estágio Curricular da Licenciatura em Gestão do Desporto ISMAI, com 
a responsabilidade de acompanhar e orientar técnica e pedagogicamente um estagiário, de 
supervisiona-lo e avaliá-los de acordo com o seu plano individual de estágio.  
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BOXE. 
 
.De Fev-20 a presente, Vice-Presidente, com responsabilidade de representar a Associação em todos os 
atos e contratos na ausência do Presidente, em grupo e fora dele, fazer o plano de desenvolvimento 
desportivo, a gestão corrente da Associação, elaborar os planos de atividades e orçamentos anuais, 
desenvolver as atividades aprovadas no plano anual, de comunicar e divulgar a Associação, assim como 
a organização dos campeonatos regionais de todos os escalões e os apuramentos regionais da taça de 
Portugal. 
ASSOCIAÇÃO DE BOXE DO PORTO 
 
.De Set-18 a presente, Partnership, com a responsabilidade de lecionar aulas de boxe em Team Building 
no programa de gestão de conflitos. 
DYNARGIE 
 
.De Set-18 a presente, Diretor de formação, com responsabilidade de representar a Federação 
Portuguesa de Boxe em todos os cursos de formação, assim como organizar, gerir, dirigir e lecionar os 
cursos de treinadores de boxe em todos os graus assim como para renovações dos títulos profissionais 
de treinador de desporto boxe. 
Federação Portuguesa de Boxe 
 
.De Abril-18 a presente, Boxe Personal Trainer, individual e a pequenos grupos. 
SPOT FITNESS STUDIO  
 

.De Set-17 a presente, Treinador de Boxe e Boxe Personal Trainer, com a responsabilidade leccionar 
aulas de grupo de boxe aos utentes do ginásio, aulas particulares individuais e a pequenos grupos. 
PLACE CLUB FOZ 
 
. De Jan-08 a Fev-2020, Fundador, Presidente e treinador de Associação sem fins lucrativos, com 
responsabilidade de representar a Associação em todos os actos e contratos, em grupo e fora dele, de 
elaborar os planos de actividades e orçamentos anuais, de desenvolver as actividades aprovadas no 
plano anual, de comunicar e divulgar o clube, assim como de toda a coordenação técnica e planos de 
treino.   
ACADEMIA DE BOXE DA MAIA 
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. De Set-11 a Jun-18, Professor de AEC´s Actividade Física e Desportiva, com um total de tempo de 
serviço de 373 dias, com a responsabilidade de ensinar actividade física e desporto de acordo com os 
conteúdos programáticos e avaliar qualitativamente os alunos. 
 ESCOLA BÁSICA DE SÃO ROQUE DA LAMEIRA (2011-2012) E CENTRO ESCOLAR DE S.MIGUEL DE 
NEVOGILDE 
 
.De Jun a Ago – 2011-2012-2013-2014-2016, Monitor campo de férias Missão Verão@Porto, com a 
responsabilidade de promover e ensinar os fundamentos básicos de boxe olímpico a cerca de 300 
crianças por ano. 
PORTO LAZER EEM 
 
.De Mar-16 a Jul-16, Tutor de Estágio Curricular da Licenciatura em Gestão do Desporto ISMAI, com a 
responsabilidade de acompanhar e orientar técnica e pedagogicamente dois estagiários e de 
supervisiona-los e avaliá-los de acordo com os seus planos individuais de estágio. 
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BOXE. 
 
.De Fev-14 a Fev-15, Orientador de estágio IEFP Medida Estágios Emprego, com a responsabilidade de 
acompanhar e orientar técnica e pedagogicamente o estagiário e de supervisionar e avaliá-lo de acordo 
com o seu plano individual de estágio. 
ACADEMIA DE BOXE DA MAIA 
 
.De Nov-12 a Jun-13, Membro da comissão administrativa/Gestor de Eventos Desportivos, com a 
responsabilidade de organizar os campeonatos regionais de seniores iniciados e consagrados. De gerir a 
primeira edição do Torneio de Boxe Olímpico Cidade do Porto 2013 no pavilhão Rosa Mota com a 
presença de quatro selecções Nacionais: Portugal, Itália, Bélgica e Espanha, de elaborar o respectivo 
regulamento de prova e seu relatório final. Organizar e coordenar o campeonato Nacional de Infantis, 
Cadetes, Juniores e Seniores Femininos.  
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BOXE E ASSOCIAÇÃO DE BOXE DO PORTO  
 

. De Out-09 a Fev-13, Consultor Técnico e Coordenador de Projectos (Área Desporto) – com a missão 
de desenvolver, coordenar e implementar o projecto “Pistas Check-UP” e coordenar diversos projectos. 
 IBERIA ADVANCED HEALTH CARE 
 

. De Jul-09 a Set-09 |Gestor de Eventos Desportivos – com a responsabilidade de planear, licenciar, 
organizar, coordenar, controlar, dirigir e avaliar dez eventos desportivos. 
PORTO LAZER  
 
FORMAÇÃO ACADÉMICA E PROFISSIONAL 
 

. Licenciatura em Gestão do Desporto – Instituto Superior da Maia (2010) 

. Estágio Curricular – Apoio a programas eventos e instalações nota: 17 Valores – Porto Lazer (2009) 

. Curso de treinador de karaté Grau I – Federação Nacional de Karaté de Portugal (2018) 

. Curso de Formação Profissional – 19 Valores – Promofitness (2018) 

. Curso de treinador de Boxe Grau II - Federação Portuguesa de Boxe (2012)  

. Curso de Formação Inicial de Arbitragem de Boxe – AIBA, FPB, ABP,FEB (2011) 

. Curso de treinador de Boxe Grau I - Federação Portuguesa de Boxe (2011) 

. Congresso Nacional Olímpico 2014 – Federação Portuguesa de Boxe (Março 2014) 

. Seminário de Krav Maga – Federação Nacional de Krav Maga e Desportos de Combate (Abril 2013) 

. Seminário com Javier Castillejo – Campeão do Mundo de Boxe Profissional (Fevereiro 2012) 

. Palestra Nutrição e Desporto Amador – Gabinete de Saúde da Câmara Municipal da Maia (Junho 2011) 

. Palestra “Fórmula para a mudança e Fórmula para o sucesso, a visão da ActionCOACH” (Março 2011) 

. Workshop Mindset, Vendas e Objectivos – ActionCOACH (Abril 2010) 

. 17ª Convenção Internacional PROMOFITNESS SPORT ZONE: Seminário de Gestão do Desporto; 
Master Classes (Abril 2008) 
. Seminário Internacional Concepção e Gestão de Pavilhões Multiusos (Novembro 2006) 
. Estágio nacional karaté ministrado pelo Sensei instrutor chefe da A.P.O.G.K Jorge Monteiro (1999) 
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. Estágio internacional de karaté ministrado pelo Shian Morio Higaonna 9ºdan instrutor chefe da I.O.G.K.F. 
(1999) 
. Estágio técnico ministrado pelo Sensei instrutor chefe a A.P.O.G.K Jorge Monteiro (1998) 
. Estágio internacional de Okinawa Goju-Ryu Karaté-Do ministrado pelo sensei Bakkies Laubsher 7º Dan 
instrutor chefe da Africa do Sul. (1998) 
. Estágio técnico de Okinawa Goju-Ryu Karaté-Do ministrado pelo Sensei e instrutor chefe da A.P.O.G.K 
Jorge Monteiro 5º Dan. (1997) 
 
HOBBIES 
 

Família e Amigos; Pesca Lúdica; Surf; Praia; Música. 
  
DESPORTOS 
 

Karaté Goju-Ryu 2ºDan praticante desde 1988; Boxe Olímpico praticante desde 2000, Campeão Nacional 
2003; Atualmente treinador com vários títulos Regionais e Nacionais. 
 
IDIOMAS 
 

Inglês e Espanhol. 
 
CONHECIMENTOS INFORMÁTICA 
 

Excel; Word; PowerPoint; Project; Wordpress; Adobe Photoshop; Illustrator 


