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Circular n.º 023/2014 

 
Portal F.P.T. - Inscrições  

 
 
 

Exmo. Sr. Presidente, 
 
No seguimento da Circular Nº 021/2014 – “Inscrições em Provas F.P.T.” e depois de 
disponibilizarmos a possibilidade de testar/treinar as novas funcionalidades, chegou 
o momento de darmos o início oficial das inscrições Online (via Portal F.P.T.). 
 
Esta nova ferramenta, fundamental para a gestão/modernização da F.P.T., e que 
agora fica ao dispor de todos, traz com ela agarrada alguma rigidez processual.  
 
Esta rigidez obriga a algumas mudanças de hábitos, cumprimento de regras já 
estabelecidas, criação de novas regras e, certamente, adiciona também novas 
responsabilidades a todos os agentes desportivos. Tudo isto com um único 
objectivo de melhorarmos a transparência, eficiência e rapidez de tratamento de 
informação, onde claro se inclui a gestão de inscrições, emissão de facturas 
electrónicas e carregamento de resultados. 
 
 
Primeiras Provas cuja inscrição será feita via Portal 
 
Iniciamos a criação e disponibilização de provas reais a que chamamos de “Eventos 
Desportivos”, sendo que já é possível avançar, a partir de hoje, com as inscrições 
de diversas provas que já estão disponíveis no Portal. 
 

  
 
Nota: Eventos Desportivos podem ser provas, exames, acções de formação, workshops, 
treinos, etc…. Para melhor identificar todas essas hipóteses, foi criada uma coluna com a 
indicação do “Tipo do Evento” que foi criado em Portal. 
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Quem pode efectuar as inscrições? 
 
Por enquanto, apenas os clubes irão continuar a ter acesso ao Portal F.P.T.. 
Significa isto que os clubes terão de efectuar as inscrições dos seus atletas. 
Todavia, apesar desta limitação controlada de acessos, toda a funcionalidade para 
que no futuro os atletas possam fazer as suas inscrições online, já está 
desenvolvida. 
 
Porque não abrimos já o Portal ao universo de todos atletas? 
 
Por vários motivos, sendo que um dos principais motivos prende-se com o facto do 
Portal ainda se encontrar em construção. Adicionalmente porque existe uma curva 
de aprendizagem das novas funcionalidades dos vários agentes desportivos 
envolvidos, nomeadamente funcionários da F.P.T. e, claro, utilizadores de cada 
clube.  
 
Neste momento, se abríssemos o Portal a todos atletas iriam surgir diversas 
dúvidas que estamos certos poucos clubes iriam conseguir dar resposta. Seria 
certamente um consumo de tempo que todos pretendemos evitar. É necessário dar 
tempo a todos, estratégia que temos aplicado desde o ínicio deste projecto. 
 
Período de Inscrições (Atletas) 
 
Salvo casos excepcionais, iremos manter o hábito de abrir as inscrições no mínimo 
3 semanas antes da realização de cada prova. Pensamos ser tempo mais do que 
suficiente para que todas as inscrições sejam registadas. 
  
Cada Evento Desportivo terá uma Data fim de inscrição programada e bem 
visível para os atletas/cubes e que deverá ser cumprida por todos.  
 
Nesta fase, iremos manter as regras já estabelecidas e conhecidas, ou seja, 
inscrições até 2ª feira às 12h. Este período, poderá ser revisto e alargado no futuro. 
Aguardamos ter à nossa disposição alguns indicadores de gestão que permitam 
decidir e com precisão algum tipo de alteração nesta regra. Neste momento, 
preferimos ser prudentes. 
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Período de Inscrições (Clubes) 
 
Depois de atingida a data limite de inscrições de uma prova, os utilizadores com 
o perfil de atletas deixam de poder efectuar qualquer operação no portal nessa 
prova em particular (inscrição ou eliminação de inscrição). 
 
Os Clubes passarão então a ter um período adicional de 24 horas à data fim 
inscrições (data visivel em portal). Este período adicional permite que o clube faça 
qualquer operação, nomeadamente: 
 

• Aprovar inscrições dos seus associados; 
• Introduzir novas inscrições; 
• Eliminar inscrições; 

 
Na prática, as inscrições irão terminar às 12h de cada 3ªfeira (perfil clube). 
 
Inscrições depois da Data Fim ser ultrapassada (inscrições de última hora) 
 
Depois de ultrapassado o período adicional de 24horas dado aos Clubes, estes 
perdem a possibilidade de efectuar qualquer alteração. É o momento dos serviços 
da F.P.T. entrarem em acção e prepararem entradas, facturação, etc… 
 
Decidiu ainda esta Direcção, permitir a inscrição de atletas fora dos intervalos 
acordados e visíveis em Portal (inscrições de última hora). No entanto, estas 
inscrições terão as seguintes regras: 
 

1. Terá de ser enviado para os serviços F.P.T. um email do Clube, a indicar que 
pretende inscrever um atleta fora do Período estabelecido; 
 

2. Este pedido não poderá chegar depois de 6ªfeira às 10h; 
 

3. Os pedidos fora de horas são “Pedidos Condicionados” que serão 
analisados, podendo não ser aceites caso interfiram com o normal decorrer 
das entradas. 

 
4. Este tipo de inscrições são na prática um serviço personalizado (Premium), 

cujo tratamento manual obriga a um prioritização imediata e respectiva 
realocação de recursos humanos da F.P.T. para a resolução do pedido pelo 
que será cobrada uma sobretaxa de 5€ por atirador, valor a adicionar à 
inscrição.  

 
Sobretaxa para Inscrições última hora 

5€ 
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Inscrições Via Portal F.P.T. 
 
Considerou esta Direcção, que nesta fase apenas serão contempladas as inscrições 
via Portal das seguintes provas do calendário F.P.T.: 
 

• Campeonatos Nacionais; 
• Campeonatos Regionais; 
• Campeonatos Distritais; 
• Provas de Ranking; 
• Provas F.P.T.; 
• Treinos; 
• Exames de Lic. Federativa; 
• Acções de formação; 
• Outras provas do calendário de provas, que a Direcção considere como 

importante serem geridas pela F.P.T.; 
 
As inscrições em provas de Clube (que não contem para ranking) e de manutenção 
de Licença Federativa serão geridas e controladas pelo Clube Organizador, à 
semelhança do que já acontece hoje. 
 
Caberá apenas à F.P.T. regular e controlar a actividade desportiva dessas provas e 
disponibilizar as ferramentas para que os clubes organizadores e atletas não 
entrem em incumprimento. 
 
Calendário de Provas F.P.T. 
 
De forma a identificar quais as provas cujas inscrições serão feitas Via Portal F.P.T., 
foi adicionado no Calendário de Provas uma nova coluna no final de cada tabelador 
por mês. Essa nova coluna identifica as provas cujas inscrições serão feitas via 
Portal ou não. 
 
Controle de Inscrições em Provas de Clube 
 
Imaginemos, por um instante, que um clube decide organizar um Open de uma das 
modalidades da F.P.T., ou uma prova de manutenção de Licença Federativa. 
 
 
O Clube organizador, ao receber as diversas inscrições, irá encontrar 2 situações:  
 

• Inscrições dos seus atletas, que facilmente poderá validar no Portal F.P.T. 
para confirmar se o atleta tem a sua situação regularizada. 
 

• Inscrições de atletas de outros clubes.   
Já nestas inscrições, uma vez que o Clube Organizador não pode consultar 
detalhe dos atletas de outros clubes, decidiu a Direcção disponibilizar 
uma funcionalidade com informação limitada, mas ainda assim suficiente, 
para que seja possível cada clube validar se pode aceitar ou não, a inscrição 
de atletas de outros clubes. 
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Esta funcionalidade já está disponível no Portal da F.P.T., no módulo Inscrições. 
 
Para efectuar uma validação, o clube organizador apenas terá de colocar o nº 
Licença Federativa e a data da prova.  
 
O resultado irá retornar a Lic. Federativa (A,B,C, etc…) e se o atleta está aprovado 
ou não. Cabe ao Clube organizador avaliar se a Licença Federativa permite ao atleta 
realizar a prova ou não.  
 
No exemplo seguinte, o atleta tem a licença B e, apesar de estar com a mensagem 
de aprovado, o atleta não pode participar em provas de IPSC, por exemplo. 
 

 
Nota: Esta funcionalidade está apenas disponível a um grupo restrito de utilizadores e em 
particular utilizadores com o perfil de “clube”, não estando acessível ao perfil de “atleta”.   
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Chamamos ainda a atenção para o facto de bastar mudar a data em que a prova se 
realiza para ter um resultado diferente.  
 
No exemplo seguinte, foi colocada a data de prova a 01-Janeiro-2015, que retorna 
um resultado “Não Aprovado”. Isto acontece porque a validade do exame médico 
do atleta expira antes da data da prova. 
 

 
 
Carregamento de Resultados 
 
A forma a carregar os resultados de todas as provas do Calendário de Prova 
F.P.T., independentemente do controle de inscrições ser feito via Portal F.P.T. ou 
pelo Clube, é pela via de ficheiro (Excel).  
 
Brevemente, será disponibilizado um conjunto de templates (ficheiros excel), de 
acordo com as especificidades de cada modalidade.  
 
 
Validação dos resultados pela F.P.T. 
 
Todos os ficheiros com resultados que cheguem a F.P.T., serão alvo de validação no 
momento do carregamento (automatismo criado para o efeito). Este automatismo 
irá efectuar um conjunto alargado de validações, entre elas, se o atleta está activo, 
se tem o exame médico válido, etc…. 
 
Importante: Qualquer resultado que chegue à F.P.T., cujo atleta não tenha a sua 
situação regularizada, será descartado/eliminado no momento do carregamento. 
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Dificuldades na inscrição de Atletas Via Portal F.P.T. 
 
Qualquer dificuldade técnica ou relacionada com a qualidade dos dados 
apresentados no Portal deverá ser comunicada aos serviços da F.P.T. para análise, 
e as inscrições enviadas por Email, à semelhança do que já acontece hoje. 
 
 
Facturação 
 
Após o fecho das inscrições via Portal F.P.T., e pelo facto de todo o sistema já estar 
integrado, será possível produzir facturas electrónicas antes mesmo da realização 
da prova.  
 
Iremos a pouco e pouco começar a aumentar a velocidade e tratamento de facturas 
relacionadas com inscrições, pelo que não deverão estranhar se as facturas 
começarem a chegar mais cedo do que a realização da prova. 
 
À semelhança do que já acontece relativamente aos pedidos, a facturação das 
inscrições também ela será detalhada com a indicação do Nº Evento (Desportivo), 
Nº Inscrição,  Modalidade, Licença Federativa e Nome do Atleta. 
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Facturação de provas do 1º Trimestre 2014 
 
Conforme já terão verificado, ainda não foi emitida qualquer factura relacionada 
com inscrições de provas ou exames este ano. Esta situação, prende-se com o facto 
de só agora estar desenvolvida toda a funcionalidade de inscrições, carregamento 
de resultados e respectiva facturação. 
 
Iremos nas próximas semanas, efectuar a recuperação destes dados, sendo que 
irão começar a receber as facturas de inscrições do 1º Trimestre de 2014. 
 
 
 
Perguntas frequentes: 
 
a. Atletas que não aparecem nas listas de inscrições 

Durante o processo de inscrição, uma das questões que muitos utilizadores irão 
colocar está relacionado com o motivo de não conseguirem visualizar um 
determinado atleta para o inscrever na prova. 

 

 
 
 Isso acontece porque a janela de inscrições apenas mostra os atletas aptos 
para participarem na prova. 
 
 Regras aplicadas no écran - apenas são mostrados: 

i. Atletas “ACTIVOS” no ano; 
ii. Atletas cujo exame médico é válido no dia da prova; 
iii. Atletas cuja Licença Federativa permite participarem na prova; 

 
A forma mais simples de validar é verificar toda esta informação na ficha do atleta. 
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b. Como obter informação em Portal de Atletas revalidados 2014 e que 

entretanto ficaram sem exame médico válido. 
 
Basta seguir os seguintes passos: 
 

i. Ir ao módulo de atletas; 
ii. Escolher “Todos” os atletas; 
iii. Procurar pela palavra “Exame”. 

 

 
 
O programa que corre todas as noites e que coloca os atletas Inactivos por falta de 
exame médico válido tem a seguinte lógica: 
 

1. Valida a data de validade do exame médico de todos os atletas ACTIVOS. 
Nota Importante: atletas que estão ou estiveram activos no decorrer do 
ano têm obrigatoriamente de ter a licença Federativa = 2014 (informação 
visível em Portal) 

2. Caso o programa identifique atletas cujo exame médico está expirado, é 
feito o seguinte: 

a. Colocamos o atleta INACTIVO 
b. Colocamos o Motivo de Estado preenchido com “Exame Médico 

Inválido” 
 
c. Como antecipar quem vai ficar com o exame médico caducado? 
 

1. No módulo de Atletas seleccionar os “ACTIVOS”  
2. Ordenar os atletas pelo campo “Val. E. Médico”, ou seja, data em que expira 

o exame médico. 
(para ordenar basta pressionar o título de qualquer coluna que queremos ordenar) 
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Funcionalidades a implementar brevemente: 
 

• Consulta de Resultados; 
 

 
 

• Download do ficheiro de entradas (via Portal F.P.T.); 
 

• Automatismo que permite o envio do ficheiro de “Entradas” por Email para os 
atletas inscritos em cada prova. Necessário que a ficha de cada atleta tenha 
um Email válido. 

 
• Gestão de Alertas “à la carte” para cada utilizador (atletas e clubes). Esta 

funcionalidade irá permitir que o utilizador defina os alertas que irá receber 
via email. Alguns exemplos:  

o Alerta que o exame médico vai/fica caducado  
o Alerta que a Lupa vai/fica caducada 
o Alerta quando um pedido de um atleta é concluído 
o Alerta quando um pedido é cancelado 
o Alerta quando um atleta novo fica activo 
o Etc... 

 
 
Qualquer questão ou dúvida que surja, não hesite em contactar-nos. 
 
 

Cumprimentos, 
 

Lisboa, 22 de Abril de 2014 
 
 

P´la Direcção 
 
 
 
 
 

_______________ 
Luís Moura 
Presidente 


