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Lamentavelmente um conjunto alargado de problemas não permitiu o fecho
atempado das classificações dos campeonatos nacionais de 2013. Muitos desses
problemas tiveram origem na recolha de dados no plano associativo e no actual
sistema de comunicação de dados das Associações para a FPC.
Centremo-nos nos principais problemas verificados:
1. O sistema de recolha de dados implementado no programa de classificações
em uso nas Associações não permitia às Associações visualizar e controlar os
dados coligidos informaticamente. A consequência é que muitas Associações
viram pela primeira vez os dados que enviaram quando as classificações foram
publicadas pela FPC, detetando apenas nessa altura que enviaram dados
incorrectos ou diferentes dos que pretendiam enviar;
2. A FPC não tinha forma de saber quando foram enviados os dados e a que
diziam respeito (por exemplo, se eram complementos, correcções ou
substituições), ficando essa informação dependente de contactos externos
(email, telefone).
3. Frequentemente, os dados enviados não cumpriam os regulamentos em vigor.
O programa de recolha de dados a nível associativo aceitava dados em violação
das regras estipuladas e, por outro lado, nem sempre os dados recolhidos
coincidiam com os melhores resultados dos columbófilos. Vejamos algumas
dessas situações:
§

O mesmo pombo a classificar-se em várias posições numa mesma prova;

§

Pombos com quilometragem, número de participantes ou número de
provas inadequado à categoria em que competiam;

4. Ocorreram ainda com frequência outros problemas técnicos:
§

Os dados não chegaram à FPC no formato acordado.

§

Envios sobrepostos de dados. Especificamente algumas Associações
enviaram dados em nome de uma dada Associação e com o mesmo nome
de ficheiro. Isto significou que apenas o último ficheiro enviado ficou em
posse da FPC, perdendo-se os dados das restantes Associações.

Todas estas situações obrigaram a que fossem solicitados novos ficheiros corretivos a
várias Associações, procedendo-se à introdução dos novos dados, levando à correcção
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dos coeficientes de vários participantes, ao surgimento de columbófilos que devido
aos problemas anteriormente relatados não apareceram nas classificações provisórias.
Foram também solicitados muitos comprovativos, nomeadamente boletins de
encestamento e classificações.
Sublinhe-se que o pedido, envio, inserção e verificação dos dados foi um processo
bastante moroso em todas as suas fases.
Tal fato levou a que a nova Direção da FPC iniciasse a procura de novas soluções quer
do ponto de vista regulamentar, quer do ponto de vista informático. Do ponto de vista
informático a solução para ultrapassar definitivamente os problemas passou pela
criação de um "Portal Inteligente de Comunicação Associações/FPC".
Tal Portal assentará nos seguintes princípios:
§

Transparência;

§

Informação;

§

Controlo;

§

Responsabilidade;

§

Celeridade;

Esta nova metodologia terá como objectivo último permitir à FPC a redução drástica
dos erros actualmente verificados e a publicação atempada de classificações com
melhor qualidade e veracidade.
Resta acrescentar que com a publicação das classificações definitivas dos
Campeonatos Nacionais 2013 se encerra um ciclo que não queremos de forma alguma
ver repetida em futuras edições.
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