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Circular n.º 005/2014 

ABERTURA DA PLATAFORMA INFORMÁTICA F.P.T. 

 
Exmo. Sr. Presidente, 
 
Na sequência da Circular nº26/2013-Nova Plataforma Informática, informamos que vamos dar início à 
FASE 3 do plano inicial. Ou seja, a abertura da nova Plataforma Informática F.P.T. para todos os clubes. 
 

 
 
Esta fase, tem como principais objectivos que cada clube/Associação:  
 

a. Se familiarize com o novo sistema; 
b. Comece a introduzir pedidos na nova plataforma; 
c. Acompanhe a evolução de cada pedido; 
d. Faça a gestão de facturação e conta-corrente; 
 

Adicionalmente, teremos ainda um outro objectivo:  a correcção de problemas já identificados nas Fases 1 
e 2 e correcção de novos problemas da Fase 3, se for caso disso. 
 
 
Situação Actual 
 
Gostaríamos de deixar bem claro que o Novo Portal da F.P.T. não está concluído. Facilmente cada um dos 
utilizadores poderá comprovar isso mesmo após uma rápida visita. Estão identificadas várias situações 
que estão a ser resolvidas como por exemplo: 
 

• Erros informáticos (não críticos) que terão de ser corrigidos; 
• Sugestões/melhorias propostas dadas pelos Clubes de Testes que irão ser incluídas brevemente; 
• Secções que estão por implementar porque decidimos dar mais informação aos clubes (ver 

exemplo) 
 

 
 
Tudo isto é normal num projecto deste tipo. Este é um projecto grande, complexo, com muitos detalhes e 
é preciso dar tempo para os resolver. 
 
Apesar dos constragimentos, consideramos que não existem grandes riscos de passarmos a utilizar o novo 
Portal, sendo que os ganhos são bastante evidentes para todos. Basta, por exemplo, comparar a ausência  
de informação (situação actual) vs. a consulta de informação existente e em tempo real na Federação 
Portuguesa de Tiro (novo Portal).  
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Encaramos este periodo de transição com naturalidade e optimismo e desde já contamos com a vossa 
ajuda: 
 

              - Na detecção de problemas; 
- Apresentação de Sugestões ou pontos de melhoria. 

 
Caso exista um erro informático que não consigam ultrapassar, simplesmente continuem a utilizar os 
mesmo canais de comunicação do passado (email, telefone, etc...). 
 
Secretaria FPT 
 
Neste momento, os Serviços da F.P.T. já se encontram a utilizar a nova plataforma, sendo que já 
começamos a emitir e a enviar as 1ªs facturas para os clubes. 
As facturas agora produzidas, além dos ganhos de tempo já verificados, apresentam mais e melhor 
informação, que permitirá a cada clube mais facilmente analisar cada linha de facturação. 
 
Alertamos que as 1ªs facturas que a F.P.T. está a emitir neste momento, são essencialmente dos atletas que 
já existiam em sistema no ano de 2013. Ou seja, falamos principalmente de Revalidações. 
Isto acontece porque o Novo sistema apenas tem os dados dos atletas que foram Migrados do sistema 
antigo (migração aconteceu a 16 Dez).   
 

 
 

Quanto aos novos atletas, estamos a introduzir registo a registo (manualmente). Só depois será possível 
emitir a respectiva factura e lic. Federativa. Por este motivo, é expectável que a resolução destes casos 
demore um pouco mais, uma vez que o processo é também ele mais lento. 
 
Próximos Passos 
 
A prioridade neste momento, passa por: 
 

• Validar os pedidos de Renovação (em curso); 
• Introduzir os novos atletas em Sistema (em curso); 
• Facturar e enviar os documentos para os clubes (em curso); 
• Impressão dos cartões LF (aguardamos o pagamento das 1ªs facturas para iniciar a impressão dos 

cartões); 
• Abrir o Portal FPT aos clubes (em curso) -  Nota:  Solicitamos que aguarde o contacto dos 

Serviços FPT. 
 
Toda a equipa F.P.T. está a trabalhar para que rapidamente estes pontos fiquem ultrapassados. 
 
Desde já, contamos com o seu apoio e compreensão para este período de transição que certamente trará 
grandes benefícios para todos. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
A Direcção da FPT 

Lisboa, 20 de Janeiro de 2014 

  P´la Direcção 

    Luís Moura 

________________ 


