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MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO ONLINE  

PROJETO FÉRIAS DE VERÃO 
 

1. Aceder a: https://desporto.cm-portimao.pt/ 
 

2. Aqui chegados vai aparecer o seguinte ecrã: 

 

a) Caso JÁ ESTEJA REGISTADO em algum EQUIPAMENTO DESPORTIVO do MUNICÍPIO, apenas terá de: 

i. Colocar o NIF da CRIANÇA a inscrever; 
ii. Colocar a “SENHA DE ACESSO”; 

iii. Carregar no botão “ENTRAR”; 

b) Caso NÃO SE RECORDE da “SENHA DE ACESSO” pode sempre fazer o seguinte: 

i. Carregar no botão “REGISTAR UTENTE COM CARTÃO” onde lhe aparecerá a seguinte vista: 

 

ii. Colocar a NOVA “SENHA DE ACESSO”; 
iii. “CONFIRMAR SENHA”; 
iv. “INTRODUZIR O CÓDIGO”; 
v. Carregar no botão: “PROSSEGUIR”; 
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vi. Em seguida irá aparecer uma nova vista: 

vii. Terá de ir ao email que deu aquando da inscrição e colocar o “código de ativação” que recebeu 
(pode demorar cerca de 5 min) no campo “CÓDIGO DE CONFIRMAÇÃO” 
ATENÇÃO: o email pode ir parar à pasta dos “Emails não solicitados” 

iv. Carrega no botão: Prosseguir; 

c) Caso NUNCA SE TENHA REGISTADO NESTA PLATAFORMA tem de fazer o seguinte: 

i. Carregar no botão “REGISTAR NOVO UTENTE” onde lhe aparecerá a seguinte vista: 

ii. Colocar o NIF da CRIANÇA a inscrever; 
iii. Criar a “SENHA DE ACESSO”; 
iv. “CONFIRMAR SENHA”; 
v. Ao carregar em “PROSSEGUIR” abrir-se-á a seguinte vista: 
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vi. Deverá então preencher o formulário com os “DADOS PESSOAIS DA CRIANÇA”. 
vii. Deverá, também, ir a “GERIR CONSENTIMENTOS” e selecionar os consentimentos que quer dar; 

viii. No caso de ter feito alguma alteração, deverá selecionar “CONFIRMO QUE OS MEUS DADOS 
ESTÃO CORRETOS”; 

ix. Podemos então prosseguir para a inscrição, selecionando para o efeito “VOLTAR” 
 

3. Finalizados todos os passos atrás, terá a seguinte vista: 

 

4. Aqui, seleciona o botão “INSCREVER” e será reencaminhado para a vista “INSCRIÇÕES”; 

5. Aqui chegados, deverá selecionar (à frente da semana onde pretende inscrever) o botão “INSCREVER”; 
6. Abrirá em seguida a seguinte vista: 

(Foto) 

(Nome da Criança) 

FOTO) 



  

4 

7. Seleciona, novamente, a opção “INSCREVER”; 
8. Aqui chegados o programa só vai abrir as possibilidades em função da idade da criança, os grupos que 

são adequados a essa mesma idade e aqueles onde ainda existem vagas, conforme imagem abaixo; 

 
 

9. Seleciona o Grupo em que pretende inscrever a criança, conseguindo ver também as vagas disponíveis; 
10. No caso de já não haver vagas disponíveis poderá inscrever em Lista de Espera. 
11. Após carregar no Botão “INSCREVER A PARTIR DA PRÓXIMA ÉPOCA” (em baixo da vista atual), será 

reencaminhado para uma nova vista; 
12. “PAGAMENTOS” 

13. Após este momento pode finalizar a inscrição através da seleção de “Pagar com Referência 
Multibanco”; 

14. Ao fazê-lo abrir-se-á a seguinte vista: 

NOME DA CRIANÇA 
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15. O programa irá gerar uma referência para pagamento, pelo que irá dispor apenas de 24h para efetivar 

o pagamento. Caso não o faça, perde a vaga. 
16. Caso pretenda, pode sempre visualizar os dados para pagamento no menu inicial “A MINHA ÁREA” 

mais concretamente no botão “REF. MB”. 
 

 
17. Nesse caso a seguinte vista: 

 

 
 

18. Caso pretenda a inscrição numa outra semana, poderá repetir a partir do ponto 4. deste manual. 

 

Esperamos ter conseguido ajudar em todo este processo. 

 

 

 


