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CIRCULAR nº 028/2014

Portal F.P.T. – Novas Funcionalidades da Plataforma Informática

Exmo. Sr. Presidente,
Após várias semanas de desenvolvimento no Portal F.P.T. e dando continuidade a este ambicioso e
estruturante projecto para a vida desta Federação, vimos por este meio destacar as novas funcionalidades
que colocamos a uso.
1. Alertas
Foram disponibilizados um conjunto de alertas que permitem ser configurados à medida e de acordo
com os desejos de cada utilizador. Um clube poderá a partir de agora escolher por exemplo com que
antecedência e regularidade pretendem receber emails de diversos tipos de alertas.
Ex. Alerta Exame Médico
Neste exemplo, um clube decidiu receber alertas de atestados médicos “1 mês antes” dos seus atletas
ficarem com os Exames Médicos caducados. Adicionalmente, o mesmo clube decidiu receber alertas
quando o atleta fica com o atestado médico caducado.

Este automatismo/alerta irá permitir que um clube possa reagir atempadamente e a partir de hoje,
entrando em contacto com o atleta no sentido de regularizar a sua situação antes de ficar com o
atestado médico caducado e consequentemente no estado INACTIVO.

Alertas Disponíveis






Atestados Médicos
Lupa
Aniversário (dos atiradores)
BI ou Cartão do Cidadão **
Passaporte **

** Os alertas de Passaporte ou BI estão mais vocacionados para os atletas que integrando Selecções Nacionais,
participam em provas internacionais. O objectivo, é disponibilizar uma funcionalidade que os alerte quando vão
ficar com o passaporte caducado, antes de serem confrontados com um problema de documentação no
aeroporto.
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Configuração de Alertas
Para configurar basta entrar na “Ficha de Clube”, secção de Alertas e seleccionar o que se deseja. Não
esquecer de “gravar” as configurações.

Importante: Um clube ou Associação ao seleccionar um Alerta, irá passar a receber um email por atleta e
por cada tipo de alerta escolhido. Ou seja, caso um clube com um grande número de atletas não tenha
algum cuidado na configuração poderá receber dezenas de emails de alertas em simultâneo.
Assim sendo, para evitarem um grande volume de emails, recomendamos aos clubes com maior número de
atletas a configurarem apenas 1 ou 2 alertas no máximo, mais concretamente:



Alerta Exame Médico = 1 Mês antes
Alerta Lupa = 5 ou 3 meses antes

Nota: As configurações podem ser alteradas a qualquer momento pelos clubes.
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2.Resultados

Já é possível visualizar resultados de provas no Portal para isso basta entrar no módulo de resultados e
consultar os resultados introduzidos.

Ao entrar nos Resultados iremos ter duas secções distintas. Uma secção destinada a provas que aguardam
carregamento de resultados e outra cujo carregamento de resultados já se encontra “Concluído”.

Importante: Estamos ainda em fase de recuperação de histórico, no que concerne ao carregamento de
resultados de provas realizadas desde inicio 01-01-2014.
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3.Relatórios
Foram disponibilizados 9 relatórios para o controle e gestão de cada clube e que poderão passar a ser
usados desde já.

Relatórios disponibilizados:
a.
Relatório de Resultados
Permite consultar todos os resultados obtidos por atleta por ano e em cada prova (desde que
os resultados tenham sido carregados em sistema).
b.
Relatório de Resultados de Mérito
Permite consultar os resultados de Mérito obtido por atleta ( Mestre atirador, Máximo
Nacional, etc…). A informação deste relatório tem como base os dados disponíveis no antigo
sistema informático FPT pelo que a qualidade dos mesmos terá de ser revista e melhorada
brevemente.
Está ainda previsto efectuarmos um trabalho de recuperação de histórico, numa fase inicial
com dados desde 2010, para adicionarmos a informação relacionada com os 1ºs, 2ºs e 3ºs
Lugares dos campeonatos Nacionais, por exemplo.
c.
Relatório de Pedidos
Permite consultar todos os pedidos por atleta com o respectivo valor em €uros (revalidação
Licença, declaração de aptidão desportiva de armas, etc…). Este relatório foi pensado para
ajudar os clubes a efectuarem acertos de contas com os seus associados.
d.
Relatório de Inscrições
Permite consultar as inscrições em provas por atleta com o respectivo valor em €uros. Este
relatório foi pensado para ajudar os clubes a efectuarem acertos de contas com os seus
associados.
e.
Relatório de Exames Médicos
Permite os clubes consultarem os seus atletas cujo atestado médico irá caducar nos próximos
45 dias, tornando possível efectuar medidas preventivas antes que os atletas fiquem
INACTIVOS.
O relatório inclui a informação de contacto dos atletas (telefone e email) para que rápidamente
um clube tenha toda a informação que necessita num único local.
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Nota: Recomendamos que as fichas de atletas estejam preenchidas e actualizadas com
informação de contacto para facilitar a consulta dos dados.
f.
Relatório de Exames Médicos Caducados
Permite os clubes consultarem os seus atletas que revalidaram no Ano mas cujo atestado
médico ficou entretanto caducado.
g.
Relatório Lupa
Permite os clubes consultarem os seus atletas que cujo LUPA irá caducar nos próximos 120 dias
(4 meses).
h.
Relatório Atletas Activos
Permite os clubes consultarem todos os atletas activos no universo da FPT.
Importante: Chamamos à atenção para o facto da informação contida neste relatório ser muito
volátil. Todos os dias pode haver novas activações de Atletas assim como desactivações.
i.
Relatório Número de prova no Ano
Permite os clubes consultarem o Nº de provas efectuadas pelos seus atletas durante o ano.
Este relatório tem como objectivo ajudar os clubes a terem uma noção dos atletas que ainda
necessitam de efectuar provas para não perderem as respectivas licenças federativas.
O relatório inclui a informação de contacto dos atletas (telefone e email) para que rápidamente
um clube tenha toda a informação que necessita num único local.

Estamos certos que estas novas funcionalidades agora disponíveis serão do seu agrado uma vez que irão a
partir de agora dar mais uma ajuda preciosa na gestão do clube que V. Ex.º preside.

Com base na informação disponível à data, aproveitamos ainda para informar que prevemos abrir o portal
FPT para os atletas logo a seguir ao período de férias, ou seja, durante o mês de Setembro 2014.

Lisboa, 03 de Julho de 2014
P’la Direcção da F.P.T.

______________
Luís Moura
Presidente

