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CIRCULAR Nº 312/19  

ASSUNTO:  Nova Plataforma de Comunicação e Gestão 

 

 

Lisboa, 30 de outubro de 2019   

Ex.mos Senhores 

No seguimento da aposta da Federação Portuguesa de Judo numa nova plataforma de 

comunicação e gestão, entrará em funcionamento, no próximo dia 4 de novembro p.f, a 

plataforma que substituirá a atual aplicação SIGJUDO.  

A SIGJUDO será desativada no próximo dia 2 de novembro pelas 18h00. 

A nova plataforma designa-se JUDOCA e incluirá todo o histórico da plataforma anterior, 

bem como novas funcionalidades.   

Estará preparada para ser utilizada em computadores, smartphones e tablets. 

Pede-se que, dentro do possível, não deixem ações críticas para a primeira semana de 

funcionamento desta nova Plataforma (4 a 8 de novembro). 

A partir do dia 4 de novembro a nova plataforma entrará em funcionamento e estará 

disponível a partir do link: https://judoca.pt  

Para aceder a esta nova plataforma, será necessário estar na posse do nome de utilizador 

(username) que será o mesmo utilizador utilizado atualmente no SIGJUDO (nova).  

No primeiro acesso deve inserir o seu login e escolher a opção de recuperação de 

password, que envia uma mensagem para o seu email configurado na plataforma com o 

link para proceder à alteração da password. 

(no caso de não receber o email deve contactar a FPJ, de modo a validar o seu email no 

sistema) 
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As Entidades que ainda não tinham solicitado o acesso à SIGDJUDO (nova) e por 

conseguinte, não estão de posse deste nome de utilizador (username), devem enviar os 

seus pedidos para secretaria@fpj.pt, indicando os seguintes elementos: 

• Nome da Entidade 

• Nomes das pessoas que vão aceder à plataforma   
(será criado um login personalizado para cada pessoa) 

• Endereços de e-mail para enviar as credenciais 

Brevemente será disponibilizado um Manual de Utilizador, com as funções básicas para 

os utilizadores Associação e Clube. 

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos cumprimentos e cordiais 

Saudações Desportivas 

O Presidente da FPJ 

 

 

Jorge Fernandes 
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