
 
 
 
 

A partir de agora também foi alargada a possibilidade de realização inscrições a Agentes 

Desportivos (Dirigentes/Treinadores) na plataforma inMatch, tal como até agora em termos de 

Atletas. 

Os serviços da AFP terão acesso a todas as opções, enquanto os Clubes limitar

Inscrições e Ficha Registo. 

 

O modo operacional é muito semelhante ao que utilizam para os Atletas, pelo que assim a 

missão de aprendizagem está mais fa

NOVA INSCRIÇÃO é para quando dão inicio ao processo de registo na época, seja para agentes 

desportivos que vão ser registados pela primeira vez, seja para aqueles que já se encontram 

registados. 

Por sua ALTERAR INSCRIÇÃO é para os registos feit

estado PRÉ-SUBMISSÃO. 

Vamos começar por optar por NOVA INSCRIÇÃO.
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A partir de agora também foi alargada a possibilidade de realização inscrições a Agentes 

Desportivos (Dirigentes/Treinadores) na plataforma inMatch, tal como até agora em termos de 

Os serviços da AFP terão acesso a todas as opções, enquanto os Clubes limitar

O modo operacional é muito semelhante ao que utilizam para os Atletas, pelo que assim a 

missão de aprendizagem está mais facilitada. 

NOVA INSCRIÇÃO é para quando dão inicio ao processo de registo na época, seja para agentes 

desportivos que vão ser registados pela primeira vez, seja para aqueles que já se encontram 

Por sua ALTERAR INSCRIÇÃO é para os registos feitos na época que se encontram ainda no 

Vamos começar por optar por NOVA INSCRIÇÃO. 
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A partir de agora também foi alargada a possibilidade de realização inscrições a Agentes 

Desportivos (Dirigentes/Treinadores) na plataforma inMatch, tal como até agora em termos de 

Os serviços da AFP terão acesso a todas as opções, enquanto os Clubes limitar-se-ão às opções 

O modo operacional é muito semelhante ao que utilizam para os Atletas, pelo que assim a 

 

NOVA INSCRIÇÃO é para quando dão inicio ao processo de registo na época, seja para agentes 

desportivos que vão ser registados pela primeira vez, seja para aqueles que já se encontram 

os na época que se encontram ainda no 



 
 
 
Temos como opções Novo Registo ou Registo já existente. Novo Registo deve ser escolhido 

que o registo dessa pessoa será feito pela primeira vez. Novo Re

em causa já constar da Base de Dados.

validação, pois para Novo Registo estiver a registar alguém que já exista, o sistema alerta e não 

permite avançar, como para Registo já exis

também alerta, impedindo que prossiga.

Para já vamos optar por Novo Registo, ou seja, para alguém que esteja a ser registado pela 

primeira vez no sistema da AFP.

De acordo com a nacionalidade da pessoa d

Cartão de Cidadão (CC) ou Passaporte (PA) ou Titulo de Residência (TR).

Como é do vosso conhecimento, poderão recorrer do tratamento previsto para importação de 

dados a partir do CC. Para mais informações sobre 

específico. 

Vamos prosseguir a explicação admitindo que estamos a fazer o registo por introdução 

manual. 

Começamos por colocar o nº de identificação e de seguida clicamos em Verificar Documento.
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Temos como opções Novo Registo ou Registo já existente. Novo Registo deve ser escolhido 

que o registo dessa pessoa será feito pela primeira vez. Novo Registo é para o caso de a pessoa 

em causa já constar da Base de Dados. De qualquer modo o sistema também ajuda nessa 

validação, pois para Novo Registo estiver a registar alguém que já exista, o sistema alerta e não 

permite avançar, como para Registo já existente se colocar uma identificação que não exista, 

também alerta, impedindo que prossiga. 

Para já vamos optar por Novo Registo, ou seja, para alguém que esteja a ser registado pela 

primeira vez no sistema da AFP. 

De acordo com a nacionalidade da pessoa deve começar por escolher o Tipo Documento, 

Cartão de Cidadão (CC) ou Passaporte (PA) ou Titulo de Residência (TR). 

Como é do vosso conhecimento, poderão recorrer do tratamento previsto para importação de 

dados a partir do CC. Para mais informações sobre este funcionamento, consultar manual 

Vamos prosseguir a explicação admitindo que estamos a fazer o registo por introdução 

Começamos por colocar o nº de identificação e de seguida clicamos em Verificar Documento.
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Temos como opções Novo Registo ou Registo já existente. Novo Registo deve ser escolhido 

gisto é para o caso de a pessoa 

De qualquer modo o sistema também ajuda nessa 

validação, pois para Novo Registo estiver a registar alguém que já exista, o sistema alerta e não 

tente se colocar uma identificação que não exista, 

 

Para já vamos optar por Novo Registo, ou seja, para alguém que esteja a ser registado pela 

eve começar por escolher o Tipo Documento, 

 

Como é do vosso conhecimento, poderão recorrer do tratamento previsto para importação de 

este funcionamento, consultar manual 

Vamos prosseguir a explicação admitindo que estamos a fazer o registo por introdução 

Começamos por colocar o nº de identificação e de seguida clicamos em Verificar Documento. 



 
 
 

Depois é preencher os dados da pessoa em questão.

Depois é fazer Próximo 

O que veremos a seguir é mais uma vez dentro do que já conhecem do tratamento de Atletas.
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dados da pessoa em questão. 

O que veremos a seguir é mais uma vez dentro do que já conhecem do tratamento de Atletas.
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O que veremos a seguir é mais uma vez dentro do que já conhecem do tratamento de Atletas. 



 
 
 
Deve começar por escolher entre Dirigente ou Treinador no Tipo de Agente Desportivo.

Depois deve preencher o Cargo de acordo com a lista apresentada. O mesmo acontecendo 

para Tipo Acesso, sendo que neste caso já não é de preenchimento obrigatório.

A informação do seguro vem da ficha do Clube. 

Tem de escolher se a pessoa está destinada para Tipo de

ainda se Deseja Impressão de Cartão. 

No ecrã seguinte devem proceder à colocação dos Tipos de Documento. 
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Deve começar por escolher entre Dirigente ou Treinador no Tipo de Agente Desportivo.

Cargo de acordo com a lista apresentada. O mesmo acontecendo 

para Tipo Acesso, sendo que neste caso já não é de preenchimento obrigatório.

A informação do seguro vem da ficha do Clube.  

Tem de escolher se a pessoa está destinada para Tipo de Prova Associativa e Federativa e 

Deseja Impressão de Cartão.  

No ecrã seguinte devem proceder à colocação dos Tipos de Documento.  
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Deve começar por escolher entre Dirigente ou Treinador no Tipo de Agente Desportivo. 

 

Cargo de acordo com a lista apresentada. O mesmo acontecendo 

para Tipo Acesso, sendo que neste caso já não é de preenchimento obrigatório. 

iva e Federativa e 

 

 



 
 
 

No passo 5 e último, são apresentados toda a informação em modo resumo, mas ainda com 

alguns inputs a realizar, começando pel

Ainda a informação do valor a pagar.

Estes valores irão dar origem a documentos de faturação que serão enviados para os Clubes de 

forma automática como já acontece com os Atletas.

Após aceitar as condições de

submetidos uma nova questão é colocada, 
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, são apresentados toda a informação em modo resumo, mas ainda com 

, começando pela questão se autoriza divulgação dos dados.

Ainda a informação do valor a pagar. 

Estes valores irão dar origem a documentos de faturação que serão enviados para os Clubes de 

forma automática como já acontece com os Atletas. 

Após aceitar as condições de compromisso pela veracidade dos dados e documentos 

submetidos uma nova questão é colocada, se deseja Submeter.  
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, são apresentados toda a informação em modo resumo, mas ainda com 

a questão se autoriza divulgação dos dados. 

 

 

Estes valores irão dar origem a documentos de faturação que serão enviados para os Clubes de 

compromisso pela veracidade dos dados e documentos 

 



 
 
 
O passo de submissão é o último

necessária para o registo do agente desportivo.

Ainda como acontece com os Atletas poderá ir gravando e manter em situação de Pré

submissão enquanto o Clube assim o desejar.

Entendendo que está na altura de submeter o registo devem clicar em Inserir ou Atualizar 

quando o registo já tenha sido gravado noutra o

E ainda antes de finalizar o processo, existe ainda um novo pedido de confirmação. Confirmar 

a informação antes de submeter.

Submetida a inscrição esta passa para o estado EM ANÁLISE e passa a ficar somente editável 

por parte dos Serviços, enquanto o Clube, poderá consultar a ficha a partir da opção Ficha 

Registo. 

Só após o processo de conferência a realizar pelos Serviços, o processo de inscrição poderá ser 

devolvido ao Clube caso seja necessário fazer alguma retificação ou então passa

de Definitivo e só aí é que a inscrição é dada como efetiva.

O passo seguinte será o envio por email da fatura das inscrições de dirigentes em que o Clube 

terá de proceder ao pagamento
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último a fazer e depois de terem assegurado toda a informação 

necessária para o registo do agente desportivo. 

como acontece com os Atletas poderá ir gravando e manter em situação de Pré

submissão enquanto o Clube assim o desejar. 

Entendendo que está na altura de submeter o registo devem clicar em Inserir ou Atualizar 

quando o registo já tenha sido gravado noutra ocasião anterior. 

E ainda antes de finalizar o processo, existe ainda um novo pedido de confirmação. Confirmar 

a informação antes de submeter. 

Submetida a inscrição esta passa para o estado EM ANÁLISE e passa a ficar somente editável 

ços, enquanto o Clube, poderá consultar a ficha a partir da opção Ficha 

Só após o processo de conferência a realizar pelos Serviços, o processo de inscrição poderá ser 

devolvido ao Clube caso seja necessário fazer alguma retificação ou então passa

de Definitivo e só aí é que a inscrição é dada como efetiva. 

O passo seguinte será o envio por email da fatura das inscrições de dirigentes em que o Clube 

terá de proceder ao pagamento, tal e qual já acontece com os Atletas. 
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a fazer e depois de terem assegurado toda a informação 

como acontece com os Atletas poderá ir gravando e manter em situação de Pré-

Entendendo que está na altura de submeter o registo devem clicar em Inserir ou Atualizar 

 

E ainda antes de finalizar o processo, existe ainda um novo pedido de confirmação. Confirmar 

 

Submetida a inscrição esta passa para o estado EM ANÁLISE e passa a ficar somente editável 

ços, enquanto o Clube, poderá consultar a ficha a partir da opção Ficha 

Só após o processo de conferência a realizar pelos Serviços, o processo de inscrição poderá ser 

devolvido ao Clube caso seja necessário fazer alguma retificação ou então passar à condição 

O passo seguinte será o envio por email da fatura das inscrições de dirigentes em que o Clube 



 
 
 
INSCRIÇÕES – ALTERAR INSCRIÇÃO

Nesta opção permite aceder a inscrições que ainda se encontrem em estado de Pré

e proceder às alterações que sejam necessárias para depois se submeter.

Pode-se fazer a pesquisa pelo número de licença, documento identificativo e 

seja parcial ou total. 

No entanto se quisermos que o sistema faça a pesquisa sem indicação de nenhuma 

informação no filtro, basta clicar no símbolo da lupa de pesquisa e serão listados todos os 

registos que se encontrem ainda na condição d

O resultado será este, pois só temos um registo nesta situação.

Clicando sobre o registo que se pretende editar, o sistema passa logo para o passo 3, devendo 

o utilizador dar continuidade da introdução/alteração dos dados e documentos.

O resto já é sobejamente conhecido e foi explicado na parte inicial da Inscrição.
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ALTERAR INSCRIÇÃO 

Nesta opção permite aceder a inscrições que ainda se encontrem em estado de Pré

e proceder às alterações que sejam necessárias para depois se submeter. 

se fazer a pesquisa pelo número de licença, documento identificativo e 

No entanto se quisermos que o sistema faça a pesquisa sem indicação de nenhuma 

informação no filtro, basta clicar no símbolo da lupa de pesquisa e serão listados todos os 

registos que se encontrem ainda na condição de Pré-Submissão. 

O resultado será este, pois só temos um registo nesta situação. 

Clicando sobre o registo que se pretende editar, o sistema passa logo para o passo 3, devendo 

o utilizador dar continuidade da introdução/alteração dos dados e documentos.

resto já é sobejamente conhecido e foi explicado na parte inicial da Inscrição.
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Nesta opção permite aceder a inscrições que ainda se encontrem em estado de Pré-Submissão 

se fazer a pesquisa pelo número de licença, documento identificativo e ainda pelo nome, 

No entanto se quisermos que o sistema faça a pesquisa sem indicação de nenhuma 

informação no filtro, basta clicar no símbolo da lupa de pesquisa e serão listados todos os 

 

Clicando sobre o registo que se pretende editar, o sistema passa logo para o passo 3, devendo 

o utilizador dar continuidade da introdução/alteração dos dados e documentos. 

resto já é sobejamente conhecido e foi explicado na parte inicial da Inscrição. 



 
 
 
Opção Ficha de Registo 

Aqui serão listados todos os registos, podendo ser feitas filtragens por diversos campos, 

funcionando estes de forma integrada.

Como é já se faz em Atletas, pode

que para os Clubes só conseguem editar caso o estado do registo ainda se encontre em 

Submissão. 

Existe a possibilidade de impressão de vinhetas, clicando no ícone respetivo.
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Aqui serão listados todos os registos, podendo ser feitas filtragens por diversos campos, 

funcionando estes de forma integrada. 

Atletas, pode-se consultar/editar a ficha de um agente desportivo, sendo 

que para os Clubes só conseguem editar caso o estado do registo ainda se encontre em 

Existe a possibilidade de impressão de vinhetas, clicando no ícone respetivo. 
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Aqui serão listados todos os registos, podendo ser feitas filtragens por diversos campos, 

 

se consultar/editar a ficha de um agente desportivo, sendo 

que para os Clubes só conseguem editar caso o estado do registo ainda se encontre em Pré-

 


