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Lisboa, 2014-12-12                   Circular Nº109/14 

 
 
Assunto: Melhorias organizativas e facturas não liquidadas 
 
Exmos. Senhores, 
 
A FPR está a fazer um esforço de organização interna que permita ganhos de tempo e esforço a 
clubes, AR’s e à própria FPR. 
 
O software de filiações continua a ser melhorado diariamente, de forma a permitir uma fácil filiação 
de atletas e outros agentes. 
 
O software de gestão de provas foi já utilizado algumas vezes, estando também a ser melhorado 
com base no feedback obtido junto dos utilizadores. Em breve será utilizado em todas as regatas 
realizadas em Portugal, permitindo não só aliviar a carga de trabalho dos organizadores mas 
também realizar um efectivo controle da filiação (e seguro desportivo) dos atletas participantes. A 
inscrição de atletas estrangeiros em regatas será assegurada através de um registo simplificado, 
como acontece por exemplo em Inglaterra, sendo apenas necessária a digitalização do cartão 
federativo do atleta no respectivo país, garantindo a existência de seguro desportivo válido. 
 
Outro melhoramento implementado e em fase de aplicação é o software de contabilidade, que 
permitirá a emissão de facturas e recibos e a gestão de todas as facturas de fornecedores e clubes, 
bem como dos respectivos recebimentos e pagamentos. Esse trabalho era até ao momento 
partilhado entre os serviços da FPR e a empresa de contabilidade, o que poderia acarretar lapsos 
no pagamento de algumas facturas e um acompanhamento da execução orçamental menos célere 
do que o necessário. Este processo estará plenamente implementado no dia 1 de Janeiro de 2015.  
 
Na sequência do acima descrito, vimos por este meio solicitar a todos os agentes do remo que 
tenham enviado facturas para a FPR em 2014 e que não tenham ainda sido liquidadas o favor de 
comunicarem esse facto à FPR com informação da data, valor e nº da factura. 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 

 
 
Luís Maricato 
Vice Presidente da F.P. de Remo 
 
 


