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Circular n.º 029/2014
PORTAL FPT – Abertura aos atletas
Exmo. Sr. Presidente,
Após muitos meses de desenvolvimento e melhorias contínuas na nova plataforma informática onde se inclui o
amplamente divulgado Portal F.P.T., chegou o momento de abrirmos várias funcionalidades a todo o
universo de Atletas.
Para a Direcção F.P.T., este é sem dúvida um momento há muito esperado, vivido com entusiasmo, uma vez
que vemos atingidos os objectivos que nos propusemos atingir, a desmaterialização dos processos federativos,
com os consequentes efeitos muito positivos e já muito visíveis, no quotidiano de todos. Este é apenas mais um
passo nessa direcção.
Com a abertura do Portal aos atletas, os principais impactos serão, uma vez mais, o aumento de eficiência, a
transparência e a possibilidade de se poder usar a plataforma para “comunicar” entre atletas e os clubes ao
nível dos Pedidos criados. Os Clubes continuarão a trabalhar de uma forma muito similar como têm feito até
à data tendo sido apenas adicionadas algumas funcionalidades bastante simples que explicaremos de seguida.
Utilizadores e Senhas de acesso
O acesso dos atletas será efectuado pelo mesmo endereço já conhecido (http://fpt.force.com/Portal).
Foi atribuído a cada Atleta o nº de Contribuinte como Utilizador, quanto à senha num primeiro momento
será usada a data de nascimento (AnoMesDia - ex.19850701).
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Alteração da Password pelos Atletas
A Senha ou Password deverá ser alterada por cada atleta logo na 1ª utilização na secção de Dados Pessoais.
Deverão ainda os atletas no mesmo momento, efectuar um “Pedido de Alterações” para actualizar os dados
pessoais incluindo o email se for caso disso ou simplesmente para configurar os alertas que deseja receber no
futuro.
Problemas na entrada de atletas no portal
Caso existam, e estamos convencidos que irão aparecer, atletas que ao introduzir o seu nº de Contribuinte e
respectiva data de nascimento não consigam aceder ao Portal. Este poderá ser um indício que os dados do
atleta estão errados em sistema.
Relembramos que a maioria dos nºs de Contribuinte existente migraram do antigo sistema informático F.P.T.
o qual apresentava muitos erros quanto à qualidade de dados. Existem casos em que o n.º de Contribuinte
nem sequer está preenchido. Alguns clubes terão já sido contactados pelos Serviços da FPT com o objectivo
de actualizarem diversos n.ºs de Contribuinte de forma a se poder minimizar a ocorrência de problemas.
Assim, nestas situações, deverão os clubes seguir os seguintes procedimentos:
1.

Verificar o nº de Contribuinte do atleta no Portal FPT (ficha do atleta);

2.

Verificar a data de Nascimento do atleta no Portal FPT (ficha do atleta);

3.

Confrontar os dados do Atleta vs. Portal para verificar se existe alguma diferença;

4.

Se houver diferenças deverão os atletas usar os dados disponíveis no Portal para entrar e solicitar um
Pedido de Alterações aos dados existentes.

5.

Caso o nº de Contribuinte esteja errado, deverão ainda adicionar um comentário ao pedido para que
a FPT faça uma correcção ao utilizador de acesso ao Portal;

6.

Caso nada funcione solicitamos que comuniquem com os Serviços da FPT via email com a descrição
do problema para permitir rápidamente a sua resolução.
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Inscrições de atletas:
É importante referir que todas as operações relacionadas com inscrições e que os Clubes faziam até agora, em
nada mudaram. Os Clubes poderão continuar a fazer inscrições de atletas em provas como sempre fizeram
até aqui.
Contudo, uma vez que também teremos atletas a usar o Portal, foram adicionadas novas funcionalidades.
Agora também os atletas passam a poder fazer “Pedidos de Inscrições” em provas. Estes “Pedidos de
Inscrição” ficam, como é esperado, condicionados à posterior aprovação do Clube.
Os Clubes brevemente poderão visualizar as inscrições dos seus Associados assim que entrarem no Módulo de
Inscrições.

Os Pedidos de Inscrições dos atletas enviadas para aprovação dos clubes, estarão bem identificados logo no
início da 1ªSecção (Inscrições) onde terão 2 botões (Aceitar | Rejeitar).
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Regras para Inscrições feitas por Atletas em Provas F.P.T.
Como já terão conhecimento, sempre que é criada uma prova é possível definir:
1.

Data Início das Inscrições (Periodo de Atletas e Clubes);

2.

Data em que os Atletas deixam de ter privilégios para fazer inscrições (Data Fim Inscrições).

3.

Data em que Clubes deixam de ter privilégios para fazer inscrições (Data Fim Inscrições Clubes);

Para que todos os atletas se adaptem às novas funcionalidades e para que os clubes tenham tempo para reagir
aos pedidos de inscrição, definiu a Direcção F.P.T. que o período de inscrições atribuido aos Atletas irá
terminar na segunda 6ªfeira antes da realização da prova. Ou seja, se uma prova for num determinado
domingo, o periodo atribuido aos atletas irá terminar 9 dias antes (6ªfeira).
Exemplo com base na imagem em cima.
- Uma prova que tenha lugar no dia 26 Outubro (Domingo), terá as inscrições fechadas aos atletas no dia 17
Outubro, 6ªfeira à meia-noite. Os clubes, no entanto, irão ter um periodo adicionar até 3ªfeira, dia 21
Outubro para aprovar, rejeitar ou inclusivamente inscrever novos atletas se for o caso.
Depois de um atleta deixar de ter permissões para inscrever-se via Portal, poderá ainda tentar que a
inscrição seja feita via Clube dentro dos prazos definidos.
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Gestão de Inscrições pelos Clubes
Na gestão diária, deverão os Clubes dar prioridade ao tratamento das inscrições que tenham o Estado do
Evento igual a “Inscrições Clube”. Ou seja, para simplificar, registos que tenham a cor de laranja.

Sempre que encontrarmos inscrições neste estado, significa que o período de aprovação de inscrições do
Clube está quase a terminar. É possível confirmar a data em que terminam as inscrições no campo “Fim
Inscrição Clube”.
Automatismos e funcionalidades


Os “Pedidos de Inscrição” criados pelos atletas ficarão na secção Inscrições até que o Clube Aprove ou
Rejeite a inscrição.



Todos os Pedidos de Inscrição criados pelos atletas e que não sejam aprovados ou rejeitados pelo Clube
em tempo útil, serão cancelados automaticamente pelo sistema informático. Mais concretamente, assim
que a data limite de inscrições seja atingida. Ou seja, quando uma prova passa para o estado “Fechado”.



É possível consultar uma prova, permitindo ao Clube verifique todas as inscrições incluindo as inscrições
canceladas;



Sempre que uma inscrição seja Aceite ou Rejeitada o Atleta irá receber um email de confirmação.
Nota: É obrigatório o campo email estar preenchido nos dados pessoais do atleta.
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Pedidos de Atletas
Com a abertura do Portal F.P.T. a todos atletas, passaremos a ter também a possibilidade de um atleta criar
os seus próprios Pedidos, ficando o Clube apenas com a responsabilidade de validar e aprovar os Pedidos que
lhe forem chegando. Como exemplo colocamos algumas imagens de um Pedido de Revalidação 2015.
Para identificar esses Pedidos os Clubes deverão começar por:
1º. Verificar os pedidos que estão sob a sua responsabilidade na Secção “Pedidos no Clube”
2º. Colocar Filtro “Inscrição/Revalidação”
3º. Colocar Filtro “2015”
4º. Consultar o detalhe de cada pedido e decidir

Rua Luís Derouet, 27 – 3º Esq – 1250-151 LISBOA * Tel. 213 874 789 – 213 874 594 – Fax 213 859 606 * NIF
501377751
Internet: http//www.fptiro.com * Email:fptiro@fptiro.net

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA POR DECRETO DE 14/10/1929
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DESPORTIVA (DR 288, DE 11/12/93)
OFICIAL DA ORDEM MILITAR DE CRISTO
MEDALHA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E BONS SERVIÇOS

Ao consultar o Pedido, o Clube ou Associação terá um conjunto de opções à sua disposição, nomeadamente a
possibilidade de devolver o Pedido para o atleta ou enviar o Pedido para a FPT para tratamento/facturação.

O Clube e Atleta poderão ainda usufruir da funcionalidade de comentários para comunicarem entre si.

Regras dos comentários:
 O atleta apenas pode enviar comentários para o Clube;
 O Clube pode enviar comentários para o atleta e FPT;
 A FPT apenas envia comentários para o Clube;
 O atleta apenas vê os seus comentários e os comentários do clube dirigidos para si;
 O atleta nao vê comentários entre o Clube a FPT;
 O Clube vê todos os comentários;
 Sempre que se salva um comentário é enviado um email de alerta ao destinatário;
 Para um atleta receber emails de alerta é condição obrigatória o atleta ter um email definido na sua
ficha atleta;
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Nota importante:
Deverão os Clubes e Associações definir regras internas de funcionamento para a Gestão e Aprovação dos
Pedidos dos seus associados.
Alguns exemplos de regras possíveis:
 Deverá o atleta entrar em contacto com o clube antes de submeter qualquer pedido ou inscrição no
Portal FPT;
 Qualquer pedido que não siga os procedimentos do clube será rejeitado/cancelado;
 Só são aprovados Pedidos depois de apresentado comprovativo de pagamento;
 Os Pedidos só são tratados pelo clube às 2ª, 4ª e 6ªfeiras;
 As inscrições devem chegar até …. e de acordo com a seguinte regra….
 Deverá ser feito sempre um comentário a cada Pedido de forma a que o clube receba um email de
alerta;
 etc....
A partir
deste
os estabelecer
clubes começar
a promover
Deverá
cadamomento,
clube ou poderão
associação
as suas
regras. e a divugar o Portal FPT aos seus associados
não esquecendo de clarificar também as respectivas regras internas de funcionamento do clube ( ler nota em
cima).
Como nota final, informamos que apesar de terem sido efectuados vários testes em diferentes cenários, não é
possível garantir a 100% que tudo esteja a funcionar bem pelo simples facto da equipa de projecto continuar
ainda hoje a desenvolver e a melhorar o Portal F.P.T. todos os dias.
Caso surja algum erro, apresentamos as nossas sinceras desculpas por algum incómodo que possa causar, e
desde já agradecemos a vossa colaboração na partilha do problema para que mais rápidamente se possam
efectuar as respectivas correcções.
Temos pela frente um período de grandes mudanças internas para todos pelo que, como sempre, caso tenham
algum tipo de dúvidas, estaremos disponíveis para qualquer esclarecimento ou apoio adicional bastando para
isso compilar as dúvidas ou temas e enviar-nos por email para clarificação.
Lisboa, 24 de Outubro de 2014
P’la Direcção da F.P.T.

______________
Luís Moura
(Presidente)
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