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Circular nº 01 – 2017/2018

22-08-2017

Portal da FPB – Arranque da époc a 2017/2018

Caros associados ,
Estará disponível, a partir de 23 de Ago sto o portal de gestão desportiva da
Federação Portuguesa de Bilhar para a nova época de 2017/2018.
Refletindo o portal o modelo desportivo aprovado pela Direção da FPB para época
2017/2018, foram introduzidas algumas melhorias sendo de destacar a possibilidade
de utilização direta pelos clubes dos Créditos Desportivos obtidos na época anterior.
Para isso convém r ealçar alguns aspectos:










O portal dispõe já da informação relativa aos créditos obtidos pelos clubes na
época desportiva que agora terminou ;
Os gestores desportiv os dos clubes podem aceder à funcionalidade de utilizar
os créditos para pagamento dos ite ns (inscrições e Licenças Desportivas) que
se encontram em pagamento;
A filiação dos Clubes é de liquidação obrigatória e não pode ser utilizado
qualquer Crédito desportivo para o efeito;
O procedimento de utilização de créditos é idênti co ao modelo de geração de
Referências M ulti banco, devendo para isso ser escolhida a opção “Utilizar
Crédito” no separado r “Gestão” do portal da FPB.
Com esse procedimento, cada clube visualizará o conjunto de it ens que se
encontram por liquidar (independentemente de haver sido gerada ou não Refª
MB), o valor total de Crédito que tem dispo nível e, à medida que seleccione os
itens para liquidar com Crédito, o valor acumulado do pagamento a efectuar.
Com a confirma ção da utilização do crédito, os itens ficam automaticamente
pagos, o saldo actualizado e a o peração concluída.

NOTA: A utilização de Créditos Desporti vos par a liqui daç ão de inscrições e/ou
Licenças Desportivas, apenas pode ser efectuada dur ante o período de pagamento
válido das r espectivas trans acções.

Aproveitamos desde já para informar que o prazo limite para a confirmação dos
Direitos Desportivos I ndividuais termina no dia 22 de Setembr o de 2017 , bem como
o prazo limite para as inscrições das Equi pas de Pool Por tuguês , Pool Masculino e
Carambola termina no dia 29 de Setembro de 2017.

Saudações Desportivas
A Direcção da FPB

