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Fins estatutários

«Para concretizar o seu objecto, cabe em especial à FPKM – Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai:
a) Promover, regulamentar e dirigir, a nível nacional, o ensino e a prática do Kickboxing, nas suas disciplinas, Low-Kick, Full-Contact,
Thaikickboxing, Light-Contact, Light-Kick, Semi-Contact, Formas Musicais, Aerokickboxing e do Muaythai»
(Extrato do Artigo 3.º dos Estatutos da Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai)
Órgãos Sociais (Artigo 13.º dos Estatutos)
A FPKM comporta a seguinte estrutura
orgânica:
a) Assembleia Geral;
b) Presidente;
c) Direção;
d) Conselho Fiscal;
e) Conselho de Disciplina;
f) Conselho de Justiça;
g) Conselho de Arbitragem.
Composição da AG – Delegados (Artigo 22.º
dos Estatutos)
A Assembleia Geral é composta por 40
delegados, distribuídos da seguinte forma:
a) 28 Representantes de clubes;
b) 6 Representantes dos praticantes;
c) 3 Representantes dos árbitros;
d) 3 Representantes dos treinadores
Atual Direção
Presidente - Ana Cristina Vital Melo
Presidente Mesa da Assembleia Geral - Maria
Antónia Jardim

Órgãos Sociais
V. A Federação – Órgãos Sociais
http://www.fpkmt.pt/
http://www.fpkmt.pt/#!histria-fpkm/c1r02
http://www.fpkmt.pt/#!histria-fpkm/c1r02

Organização
Modalidade não olímpica
O Kickboxing começou a praticar-se em Portugal em 1975, com a designação de FullContact. As primeiras competições nacionais e internacionais datam de 1977, sendo a
participação de Portugal dirigida pela Associação Portuguesa de Full-Contact.
Com o desenvolvimento da modalidade, surgiu a necessidade de criar uma estrutura
institucional capaz de a representar devidamente, o que levou à colaboração com a Direção
Geral dos Desportos (DGD), daqui resultando a fundação da Federação Portuguesa de
Kickboxing e Full-Contact, em 25 de Janeiro de 1988.
O início do apoio oficial data de 1990, quando começou a atribuição regular de apoios
financeiros que contribuíram para a organização e o crescimento da estrutura federativa da
modalidade.
No ano de 1993, foram integrados os Clubes e treinadores da então Federação Portuguesa de
Karaté-Contact, alargando-se desta maneira a base de apoio.
Neste ano, foi particularmente importante a filiação na World Kickboxing Association
(W.K.A.).
A 26 de Janeiro de 1995, concretiza-se a filiação na Confederação do Desporto de Portugal.
No ano seguinte, surge o reconhecimento oficial da Federação com a atribuição do Estatuto
de Instituição de Utilidade Pública Desportiva, que veio a revelar-se fundamental para o
desenvolvimento e crescimento do Kickboxing Nacional.
Também em 1996, a modalidade foi reconhecida pelo Comité Olímpico Português, sendo
assim Portugal um dos primeiros países em que o Kickboxing foi reconhecido pelo movimento
olímpico.
Em 1998, foram aprovados o Regulamento Nacional de Arbitragem e o Regulamento de
Competição, permitindo ambos uma melhor organização dos eventos desportivos da
modalidade.
No mesmo sentido, iniciou-se em 1999 o Controlo Anti-dopagem.
Em 2002, a Federação altera a sua designação para Federação Portuguesa de Kickboxing,
alterando-se também os Estatutos e o logótipo até aí existentes.
Surge também o Regulamento de Alta Competição, onde se destacam as normas de
atribuição de prémios pecuniários a atletas e respectivos treinadores que sejam medalhados
em Campeonatos Internacionais.
É ainda instituída a Gala Anual destinada a homenagear as figuras da modalidade que se
distinguiram ao longo da época desportiva.
No que respeita à formação, considerada sempre prioritária, verifica-se a organização de um
curso de monitores e outro de formação de formadores específicos para a modalidade.
Em 2004 foi inaugurada a página da Federação na internet.
Durante o ano de 2006, procedeu-se a nova alteração dos Estatutos, bem como da
designação e logótipo. A federação passou, então, a designar-se Federação Portuguesa de
Kickboxing e Muaythai.
Começou, então, uma fase de maior dignificação e de grande visibilidade das modalidades.
Saliente-se que, ao longo destes anos, a FPKM foi já responsável pela organização de várias
competições internacionais.
Fonte – Federação - http://www.fpkmt.pt/#!histria-fpkm/c1r02

Representação Nacional
Comité Olímpico de Portugal (COP)
http://comiteolimpicoportugal.pt/federacoes-nao-olimpicas/
Confederação de Desporto de Portugal (CDP)
http://www.cdp.pt/cdp/confederacao/associados.html
Representação Internacional
World Kickboxing Federation (W.K.F.)
http://www.wkfworld.com/
International Federation of Muaythai Amateur (IFMA)
http://www.ifmamuaythai.org/
European Muaythai Federation
http://www.euromuaythai.eu/
Grandes Eventos
Campeonato da Europa de Seniores de 1994 (Lisboa)
Campeonato do Mundo de Juniores de 1999 (Lisboa)
Campeonato do Mundo de Seniores de 2006 (Lisboa)
Campeonato da Europa de Juniores de 2007 (Algarve)
Campeonato do Mundo de Seniores de 2007 (Coimbra)
European Championships, Muaythai, 2013 Lisboa
Historial

V. A Federação - História
http://www.fpkmt.pt/

NIF

501 965 718

Estatutos

À data de 31.08.2015, a Federação não disponibiliza os estatutos na página Internet
V. A Federação – Documentos legais
http://www.fpkmt.pt/

A Federação mantém em curso as seguintes atividades:
o ensino e a prática do Kickboxing, nas suas disciplinas, Low-Kick, Full-Contact, Thaikickboxing, Light-Contact,
Light-Kick, Semi-Contact, Formas Musicais, Aerokickboxing e do Muaythai
Low Kick pode ser definido como Full Contact onde também existe a possibilidade de atacar as pernas do
adversário (coxa, apenas do exterior para o interior e vice versa) usando a tíbia. A tíbia pode ser usada em
qualquer ataque de perna às áreas de ataque legais.
Full Contact é a disciplina de Kickboxing onde o objectivo do Atleta é atingir o seu adversário com toda a sua
potência e força. As técnicas de pernas e punhos deverão ser executadas de forma a atingir as áreas legais de
ataque com foco, velocidade e determinação, criando pleno contacto. As técnicas podem atingir a frente e
laterais da cabeça, a frente e laterais do tronco (acima da cintura) e os varrimentos também são permitidos. O
combate é disputado num Ringue.

Atividade desportiva

Uma Forma Musical é um tipo de combate imaginário contra um ou mais adversários, na qual o Atleta usa
técnicas vindas de Artes Marciais orientais, ao som de uma música especificamente selecionada. A escolha da
música é da pessoa
Todas as Formas Musicais têm ser executadas com música. As técnicas de Artes Marciais nas Formas Musicais
devem ser apresentadas em consonância com o ritmo da música.
Na competição de Formas Musicais existem quatro divisões, todas para os homens e mulheres:
· Hard Style (derivado do Karaté ou Taekwondo)
· Soft Style (derivado do Kung Fu e Wu-Shu)
· Hard Style Armas (armas usadas: Kama, Sai, Tonfa, Nunchaku, Bo)
· Soft Style Armas (armas usadas: Naginata, Nunchaku, Katana, Espada Tai Chi Chuan, Chain, Vara Longa
Wushu, Duas Espadas, Espada de Gancho e Duas Espadas de Gancho, etc.)
Cada Atleta pode entrar em uma ou mais divisões de Formas Musicais em cada Campeonato.
Aerokickboxing é um género de exercício de treino que inclui movimentos aeróbicos e técnicas de Kickboxing.
O Atleta utiliza apenas técnicas do reportório do Kickboxing com a música especificamente escolhida. As
variações da atuação podem ser combinadas com uma espécie de programa de Fitness. A escolha da música é
pessoal. Estas regras destinam-se apenas à competição de Aero Kickboxing.
Muaythai é o nome da milenar arte marcial Tailandesa que se distingue do Kickboxing por permitir o ataque,
não só com técnicas de punhos e pernas, mas também de joelhos e cotovelos.
É muitas vezes referenciado como “A ciência dos oito limbos” pelo uso extensivo das mãos, tíbias, cotovelos e
joelhos nesta arte marcial.
V. A Federação - Modalidades
http://www.fpkmt.pt/
http://www.fpkmt.pt/#!modalidades/c1o61

Filiados

Elementos provisórios colhidos no âmbito do IPDJ, I.P., sujeitos a confirmação, apontam para a existência de
1475 praticantes federados em 2014, sendo 286 mulheres.
Fonte – IPDJ, I.P.

Regulamentos

Consultar A Federação- Documentos legais
http://www.fpkmt.pt/

Planos de Atividades e
Relatórios

Consultar A Federação- Documentos legais
http://www.fpkmt.pt/

Contrato n.º 681/2013 - DR 212 SÉRIE II de 2013-11-01
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/371/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai
http://dre.pt/pdf2s/2013/11/212000000/3243032432.pdf
Contrato n.º 682/2013 - DR 212 SÉRIE II de 2013-11-01
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/331/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai - Campeonato da Europa de Muaythai, Lisboa, de 16 a 22 de
junho de 2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/11/212000000/3243232433.pdf

Contratos-Programa

Contrato n.º 499/2014 - D.R. n.º 174, Série II de 2014-09-10
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/211/DPD/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai
http://dre.pt/pdf2sdip/2014/09/174000000/2353323536.pdf
Contrato n.º 184/2015 - Diário da República n.º 56/2015, Série II de 2015-03-20
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo nº CP/36/DDF/2015, celebrado entre o Instituto Português
do Desporto e Juventude, I. P. e a Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai - Aditamento ao ContratoPrograma de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/211/DDF/2014
https://dre.pt/application/file/66801221
Para mais informação, consultar sítio Internet do IPDJ, I.P.
http://www.idesporto.pt/ContratosPrograma.aspx?id=82&idMenu=3

