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Circular n.º 23/2016 

NOVIDADES TÉCNOLOGICAS 

 

Exmo. Sr. Presidente, 

 

Em vésperas de AG eletiva, coincidente conforme planeado com o fim de mais uma etapa do inovador 

processo de relacionamento entre a FPT e a comunidade do Tiro Desportivo, a Direção, no seguimento 

da aposta feita na modernização das ferramentas e processos administrativos, colocou esta semana em 

produção o novo site institucional da nossa Federação. 

 

Dotado de um visual mais apelativo, dinâmico e fácil de navegar, é baseado numa tecnologia que 

permite uma maior integração com o Portal da FPT bem como disponibilizar, de uma forma mais 

simples, rápida e eficiente, toda a informação relevante para a nossa atividade. 

 

Nesta última hora temos ainda o prazer e a satisfação de poder anunciar mais um conjunto de novas 

funcionalidades no Portal e no Site institucional da FPT. Este novo conjunto de ferramentas, 

explicadas em anexo a esta circular, irão permitir dar mais um passo na melhoria contínua do 

relacionamento entre a FPT com os seus membros. 

 

A Direção cessante deseja felicidades e bom trabalho à nova Direção da FPT, levando na consciência 

que toda a sua atividade se pautou sempre pela conduta: 

 

“Ao serviço do Tiro Desportivo” 

 

 

Lisboa, 14 de Outubro de 2016 

P’la Direção da F.P.T. 

 

______________ 

Luís Moura 

(Presidente) 
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PORTAL FPT - NOVAS FUNCIONALIDAES 

 

 

1. Revalidação de licenças em Grupo (Atletas) 

 

Durante o processo de revalidação de licenças federativas que brevemente irá começar para o ano 2017, os 

clubes e associações passarão a dispor de mais opções para efetuarem este processo. 

Mantendo toda a lógica já conhecida passaremos agora a dispor de 2 áreas de trabalho designados por inscrição 

“Individual” ou em “Grupo” (           ). 

Na opção revalidação em “Grupo” passará a ser possível revalidar vários atletas de uma forma simplificada 

bastando para isso selecionar o(s) atleta(s) a revalidar (          ) com um simples CLICK.  

 

 

 

Sabendo que em mais de 90% dos pedidos de licença os atletas limitam-se a renovar a licença do ano anterior, 

implementamos esta funcionalidade (revalidação em grupo) em que os dados usados terão como base os pedidos 

solicitados no ano anterior. Ou seja, na prática o pedido será uma cópia do pedido do ano anterior. 

Caso exista a necessidade de efetuar uma alteração pontual num pedido então deverá ser usado a opção inscrição 

“Individual”. 
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Regras aplicadas: 

o Apenas atletas ativos irão aparecer na lista revalidação em “Grupo”; 

o Atletas com licenças provisórias “PROV-…” não irão aparecer na lista; 

o Atletas que revalidaram a sua licença no ano em curso mas que ficaram com o atestado médico 

caducado não irão aparecer na lista uma vez que se encontram no estado Inativo. 

 

2. Revalidação de licença Individual (Atletas) 

 

Nesta opção, a novidade prende-se pelo fato de passar a ser possível colocar o nº licença do atleta e de seguida 

solicitar ao sistema para preencher com os dados do último pedido. É ainda possível fazer os ajustes que considerem 

necessários antes de submeter o pedido. 
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3. Cartazes de prova 

 

Passou a ser possível adicionar um cartaz da prova no PORTAL FPT (inscrições).  

 

 

  

As organizações que pretendam adicionar um cartaz, o mesmo deverá ser  enviado para a FPT com as seguintes 

dimensões.   

 

 


