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Preâmbulo
A FPO decidiu reestruturar do processo de filiações e renovações de praticantes, tendo em vista a sua otimização.
Para o efeito, a partir da época desportiva 2021, os respetivos procedimentos serão encetados na plataforma OriOasis,
perspetivando-se a sua agilização, quer a nível administrativo, quer a nível do utilizador.
O Exame Médico-Desportivo (EMD), de ora em diante, deverá ser apresentado através da sua submissão na
plataforma em formato digitalizado (não é necessário o seu envio em formato papel), sendo da inteira
responsabilidade do Atleta a legalidade do documento e respetivo arquivo.

Capítulo 1 – Procedimentos de utilização
A. Pedido de Renovação de um PRATICANTE num CLUBE
1. Praticante faz login.
2. Praticante envia pedido de renovação ao seu Clube
3. Prossegue no PROCEDIMENTO A – a partir do passo 3

B. Praticante que pretende passar de clube a Individual
1. Praticante envia via email para geral@fpo.pt pedido à FPO
2. FPO altera o praticante para individual e avisa o antigo Clube
3. Prossegue no PROCEDIMENTO E - a partir do passo 1.

C. Pedido de Renovação de um PRATICANTE INDIVIDUAL
1.
2.
3.
4.
5.

Praticante faz login e preenche ficha de renovação
Praticante recebe referência MB para pagar
Praticante paga referência MB
FPO confirma pagamento e valida documentos (EMD, atestado de incapacidade, outros)
FPO renova praticante, se tudo OK

D. Registo de um novo PRATICANTE e filiação como INDIVIDUAL
1. Praticante regista-se no OriOasis e pode pedir logo o registo renovação como INDIVIDUAL
2. É seguido o PROCEDIMENTO E, a partir do ponto 1 inclusive.

E. Atribuição de acesso, pelo praticante, à sua conta ao Clube Admin
1. Praticante faz login no OriOasis e configura permissão nos “Dados do sistema”, seleciona “Permitir o
acesso à minha área pessoal do OriOasis pelo Clube-Admin”

Capítulo 2 - Demonstração prática
Vídeo de apoio – Definir Encarregados de Educação
Nota: Encarregados de Educação, que não sejam atletas, deverá ser criado um perfil de utilizador dentro do clube.

A. Pedido de Renovação de um PRATICANTE num CLUBE
1. Praticante faz login.
2. Praticante envia pedido de renovação ao seu Clube
a. O Atleta faz login no OriOasis
b. Atleta Acede ao Menu “Pessoal”, submenu “Filiações”

c. Escolhe a opção “Iniciar pedido ao clube para se Filiar na FPO”

d. Preencher o formulário
e. “Enviar pedido de filiação para o clube”

3. Prossegue no CASO DE UTILIZAÇÃO A – a partir do passo 3

B. Praticante que pretende passar de clube a Individual
1. Praticante envia via email para geral@fpo.pt pedido à FPO
2. FPO altera o praticante para individual e avisa o antigo Clube
3. Prossegue no PROCEDIMENTO E - a partir do passo 1.

C. Pedido de Renovação de um PRATICANTE INDIVIDUAL
1.
2.
3.
4.
5.

Praticante faz login e preenche ficha de renovação (igual ao Procedimento A, nº 2, alínea a)
Praticante recebe referência MB para pagar
Praticante paga referência MB
FPO confirma pagamento e valida documentos (EMD, atestado de incapacidade, outros)
FPO renova praticante, se tudo OK

D. Registo de um novo PRATICANTE e filiação como INDIVIDUAL
1. Praticante regista-se no OriOasis e pode pedir logo o registo renovação como INDIVIDUAL
a. Praticante acede ao OriOasis e seleciona “Registar”
b. Preenche os 5 passos do formulário

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 4

Passo 5

2. É seguido o caso de utilização E, a partir do ponto 1 inclusive.

Vídeo de apoio – Filiação Individual

E. Atribuição de acesso, pelo praticante, à sua conta ao Clube Admin
1. Praticante faz login no OriOasis
a) Acede aos Dados de acesso

b) configura permissão nos “Dados de acesso”, seleciona “Permitir o acesso à minha área pessoal
do OriOasis pelo Clube-Admin”

Vídeo de apoio – Permitir acesso à minha área pelo clube admin

