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PORTAL FADU  

Módulo Financeiro 

Guia Clubes  
 

No Portal da FADU - www.portalfadu.pt - na página de perfil do Clube, já se encontra disponível o Módulo Financeiro.  
Este documento pretende apresentar e explicar o seu funcionamento de forma sucinta. 
 

 
 
O registo e controlo de pagamentos e faturação serão efetuados através deste módulo.  
 
É importante ter presente que o princípio dos custos é o de custo por evento, ou seja, evento a evento o Portal FADU 
contabiliza os custos associados a cada Clube e disponibiliza essa informação na página do Clube no Portal FADU. 
Simultaneamente o clube recebe por correio eletrónico (endereço de email geral e endereço de email de faturação 
indicado na página do Clube no Portal FADU) um email dando conta de que existem inscrições efetuadas em eventos 
e que se encontram a pagamento. 
ATENÇÃO: Chamamos a atenção que embora estes emails sejam enviados para os endereços que o Clube defina, 
apenas agentes com permissões de administradores do Clube têm acesso aos custos e respetivos documentos 
gerados. (Só um administrador pode ver um custo e/ou imprimir o documento gerado) 
 
 
Na área de Custos de Eventos em Dívida aparecem todos os Eventos com inscrições efetuadas pelo Clube e que estão 
disponíveis para pagamento.  

http://www.portalfadu.pt/
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O Clube poderá clicar em visualizar detalhes para ter acesso ao descritivo do montante a pagar. Poderá clicar em 
imprimir e assim imprimir um documento com esse mesmo descritivo. Os dados que constam no documento são os 
que o Clube introduziu na área de dados de faturação no respetivo perfil. 

 
Para pagar devem selecionar um ou vários eventos e solicitar uma referência multibanco para pagar os mesmos. De 
notar que as referência geradas são válidas por um período de 48 horas. 
Para outras formas de pagamento deverão contactar a FADU. 
 

Os Clubes que são Instituições de Ensino Superior ou que sendo AAEE, têm as suas inscrições pagas pela IES 
(ou SAS) devem utilizar o documento gerado, como Nota de Encomenda para os seus procedimentos 
internos. Estes dispõem de 15 dias para enviar o número de requisição/encomenda/cabimento para o email 
financeiro@fadu.pt. No caso de não fazerem, o Portal irá bloquear o perfil de Clube automaticamente, ficando 
o Clube impedido de realizar inscrições até que o mesmo seja enviado. 

mailto:financeiro@fadu.pt
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O/s evento/s selecionado/s estão agora na área de Pagamentos Em Dívida, ou seja, foi emitida a referência 
multibanco, mas ainda não foi paga. 
 
Os Clubes têm até 15 dias para efetuar os pagamentos. No caso de não o fazerem, o portal irá bloquear o perfil de 
Clube automaticamente, ficando o Clube impedido de realizar inscrições até que sejam efetuados os devidos 
pagamentos. (Sendo que, como já foi referido, cada referência multibanco tem um prazo de 48h). 
Se passarem as 48h deverão gerar novamente a/s referência/s multibanco. 
 
 

 
 
O ID FADU que consta na linha, corresponde ao agente FADU que efetuou a criação de referência multibanco. 
Nos emails do clube (geral e de faturação) recebem a mesma informação. 
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Assim que efetuar o pagamento, a FADU e o Clube recebem uma notificação por email dando conta de que o 
pagamento foi efetuado.  
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No Portal FADU o/s evento/s que foram alvo do pagamento transitam para a área de Pagamentos efetuados. 
 

 
 
 
 
De seguida, o Departamento Financeiro emite uma fatura-recibo que colocará no Portal FADU, podendo o clube 
efetuar o seu download clicando em Descarregar. 
 

 
Como sempre, os serviços da FADU encontram-se disponíveis para qualquer dúvida ou dificuldade que possa surgir. 


