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A todos os Membros da 

Federação Portuguesa de Golfe  
 

Lisboa, 12 de Dezembro de 2018 

 

 

CIRCULAR Nº 10/18 

NOVOS PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO  

NAS COMPETIÇÕES DO CALENDÁRIO  

DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE GOLFE 
 

 

As inscrições nas competições da Federação Portuguesa de Golfe, feitas 

actualmente no site da FPG com o login MyFPG, terão a partir do próximo 

mês de Janeiro um novo sistema de facturação e pagamento.  

 

Assim, uma vez feita a inscrição na competição, será gerado um aviso de 

pagamento com uma referência multibanco que será enviado para o 

endereço de e-mail registado em MyFPG, através do qual foi feito o login. 

 

O pagamento deverá ser efetuado até à data e hora constantes do 

regulamento de cada competição, sendo que a falta de pagamento 

determina a automática anulação da inscrição feita. 

 

A fatura/recibo será automaticamente emitida pelo software de 

faturação, após o pagamento, e remetida via e-mail para o endereço de 

e-mail registado em MyFPG, através do qual foi feito o login.  
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O draw da competição será publicado até à data e hora constantes do 

regulamento de cada competição, sendo que apenas serão incluídos no 

draw os jogadores cuja inscrição tenha sido liquidada.  

 

Fazemos notar que: 

• O aviso de pagamento e a fatura/recibo são emitidos em nome da 

pessoa ou entidade através do qual foi feito o login em MyFPG; 

•  O aviso de pagamento e a fatura/recibo são remetidos via e-mail 

para o endereço registado em MyFPG da pessoa ou entidade 

através do qual foi feito o login; 

• Caso o clube pretenda assumir o pagamento da inscrição do 

jogador, deverá fazê-la usando o login do clube; 

• A desistência após publicação do draw ou falta de comparência na 

competição, não dão lugar à devolução do montante pago. 

 

A presente Circular revoga quaisquer outras comunicações anteriormente 

publicadas pela Federação Portuguesa de Golfe sobre estas matérias. 

 

Federação Portuguesa de Golfe 

 

Ana Espírito Santo 
Directora Jurídico-Administrativa 

 

 

 

Nota: Solicita-se afixação. 


