CIRCULAR Nº 14-19
23/08/2019

DISTRIBUIÇÃO: Associações Territoriais e Clubes Polo Aquátcio
ASSUNTO: Ata eletrónica Polo aquático
Dando continuidade a um esforço de criação e modernização de ferramentas de suporte na
Federação Portuguesa de Natação e no âmbito específico da gestão do polo aquático em Portugal,
será implementada na época 2019-2020 a ATA ELETRÓNICA nas competições oficiais da época
2019 - 2020.
A “ATA” passará a ser criada e manipulada diretamente em formato digital e em cada partida do
calendário oficial FPN e associações territoriais. A “ATA” faz parte dum conjunto maior de aplicações
(a serem implementadas no decorrer da época) estando integrada num sistema global de suporte,
recolha e gestão e tratamento de dados que estarão disponíveis para os agentes desportivos FPN.
Além dos ganhos previstos na facilidade e rapidez de utilização, a ata eletrónica permitirá a criação
e registo organizado e sistemático dos eventos de cada jogo, constituindo a base para a
disponibilização dos resultados em tempo real em página web, a ocorrer já durante o decorrer da
época 2019 – 2020. A “Ata Eletrónica” será ainda totalmente integrada no “FPN System”, permitindo
a médio prazo igual integração de todos os fluxos de informação de licenças, inscrições, gestão de
competições, consultas, estatísticas, arquivo, tudo articulado num sistema global de transformação,
atualização e modernização digital.
Nesta sequência serão organizadas três ações de formação devidamente coordenadas com o
conselho nacional de arbitragem:
1. 12 de setembro de 2019 – Complexo Olímpico Piscinas Funchal -» oficiais de mesa do
Mundial de Polo sub 20 feminino – das 15h00 às 16h30
2. 19 de setembro de 2019 _ Piscinas Jamor – das 20h00 às 22h00
3. 28 de setembro de 2019 _ Piscinas Felgueiras – das 09h30 às 11h30
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