(MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA FILIÇÃO E RENOVAÇÃO DE
PRATICANTES DE LAZER 2020 V1.1)

Filiações Individuais Praticantes de Lazer (sem
estar filiado em nenhum clube)
1. Entrar no site das filiações
Introduzir o endereço inscricoes.fpcanoagem.pt ou em fpcanoagem.pt clicar na palavra filiações

2. Escolher a operação a realizar
a)

Nova filiação de Praticante de Lazer

b) Renovação de filiação

Introduzir número de associado no utilizador e palavra passe fornecida pela FPC no campo password.
No caso de proceder à renovação e não saber o seu número de associado ou palavra de acesso deve contatar a FPC através do
email geral@fpcanoagem.pt. Palavra passe será fornecida apenas por email para o endereço oficial do associado em questão.

Filiação de um novo Praticante de Lazer individual

1.

Introdução de NIF do associado. O sistema irá validar que é um NIF válido assim como se o mesmo já
existe na base de dados ou se o mesmo tem já um processo de filiação pendente na época em curso,
questionado se pretende continuar esse processo de filiação.

2.

Segue-se o preenchimento de todos os campos do formulário. Note-se que alguns campos são de
preenchimento obrigatório e outros facultativos. O sistema alertará para essa situação identificando os
campos com preenchimento em falta. Caso todos os campos estejam preenchidos a aplicação informa da
passagem para a área seguinte.

3.

Segue-se a introdução/upload da fotografia do Praticante de Lazer.

Clicar em escolher ficheiro e selecionar um ficheiro .JPG do seu computador. De seguida clicar em upload.
De seguida e após clicar em upload deve redimensionar a imagem da esquerda de forma a que toda a Fotografia seja
apresentado na imagem da direita. De seguida clicar em gravar imagem.

4.

Após clicar em gravar imagem será novamente transportado para a ficha do associado, pronta a
imprimir e já com a referência multibanco disponível para pagamento do valor da filiação.

Filiações Praticantes de Lazer associadas a um
associado (Clube)
Filiações de novos agentes e renovação de agentes (Praticantes de Lazer) de um associado
(Clube)

NOVO AGENTE
Após introdução do utilizador e palavra passe será encaminhado para o menu principal do associado.
a)

Listagem de agentes
Neste menu pode consultar os agentes já filiados na época em curso. Poderá ainda aplicar filtros por função.

b)

Ficha
Aqui pode consultar a sua ficha de associado e dados existentes e enviados FPC.
A mesma apenas estará disponível quando o associado se encontrar filiado na presente época desportiva

c)

Filiação de novos agentes
Neste menu é onde se procede filiação de novos agentes. Pessoas individuais nunca filiadas na FPC, independente da
sua função ou clube associado.
O processo tem início com a escolha da nacionalidade e com a introdução do NIF.
No caso de ser um agente estrangeiro, o campo do NIF é na mesma obrigatório. Caso o agente não possua NIF deve
ser introduzido um número aleatório disponível.
No caso de tentar filiar um agente já filiado no passado na FPC, receberá uma mensagem de erro, informando que o
agente já esteve filiado e deve fazer essa filiação no menu renovar agentes.
Receberá também uma mensagem de erro caso este novo agente seja português e no NIF não seja valido.

O restante processo tem uma ficha de inscrição adaptada a pessoas individuais.
No caso da ficha do agente deve ser selecionada a função ou funções que se pretende filiar o agente em causa.

Segue-se ao preenchimento da ficha a solicitação de fotografia, baseada na mesma aplicação já acima descrita.
Após upload da fotografia.

Neste menu é onde deve proceder à renovação de agentes filiados numa
época passada na FPC

Nesta área deve procurar o agente que pretende renovar. Para a pesquisa pode selecionar o último ano em que o
agente esteve filiado ou aplicar filtros por função, para mais rápido encontrar o agente a renovar. Depois de
encontrar o agente pretendido deve clicar na sua linha e no número federativo para avançar para a sua ficha
federativa.
Segue-se um processo em todo idêntico ao novo agente, com a diferença da ficha do agente já estar pré preenchida
com os dados presentes em base de dados.

e)

Referências Multibanco
Nesta área será onde o associado poderá gerar as referências multibanco sobre as filiações e renovações realizadas.

Sempre que forem efetuadas filiações e renovações de agentes e do associado, as mesmas aparecerão nesta área
num formato de compras em carrinho. A qualquer momento podem ser selecionadas e gerada a referência
multibanco sobre essas operações. Assim que as referências são geradas passarão a ser visíveis conforme a imagem
abaixo.

Aqui é possível verificar as referências geradas, quais as que já estão pagas ou a pagamento e ainda ver o detalhe a
que se refere cada referência gerada.

Para evitar a digitalização do cartão de cidadão, usar a aplicação Autenticação.gov com um
smart card reader.
1.

Seleccionar Imprimir Identidade e outros dados → Gerar Pdf

2. Para Obter a Foto, clicar na seta e exportar para o formato jpeg

