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1 Email de confirmação de Promotor inserido na PIRPED
Assim que um Organizador de competições desportivas adiciona na PIRPED um
Promotor de espetáculos desportivos, este receberá na sua caixa de correio eletrónico um
email semelhante ao apresentado na imagem seguinte.

2 Criar/Associar Administrador
O Promotor deverá utilizar o link indicado no email para aceder à plataforma e
criar/associar um utilizador com perfil de requerente.

3 Na imagem seguinte são apresentadas duas opções:
1. Criar novo administrador – servirá para criar um novo utilizador com perfil de
Administrador;
2. Adicionar administrador existente – servirá para, caso já tenha um utilizador
registado na plataforma, associa-lo com perfil de Administrador ao Promotor
que está a trabalhar.

3.1 Criar novo administrador
O ecrã apresentado serve para criar um administrador, aparece a seguinte informação:

a) Os dados do promotor sobre o qual pretende registar o novo utilizador;
b) O formulário para preencher com os dados do administrador pretendido;
c) O formulário para preencher com os dados de acesso à plataforma do
administrador.
d) E após os campos obrigatórios todos preenchidos deverá efetuar Adicionar
administrador.

3.2 Adicionar administrador existente
Este ecrã serve para associar um utilizador já existente na plataforma ao promotor sobre
o qual está a adicionar o administrador. Para isso deve:

a) Pesquisar o utilizador existente na plataforma pelo Número de identificação
civil do Administrador;
b) Se a pesquisa devolver resultados, para finalizar a associação desse
administrador ao promotor em causa, deve introduzir a Senha do
Administrador e submeter o formulário, Associar administrador.

3.3 Receção do email de confirmação
Após finalizar uma das opções indicadas nos dois últimos pontos, receberá um email de
confirmação idêntico ao apresentado na imagem seguinte.

4 Acesso à plataforma
Após concluir os passos indicados e já conter um utilizador com perfil de Administrador,
deverá aceder à plataforma através do link enviado no email e efetuar o login através do
formulário apresentado na imagem seguinte.
Deverá usar o Email e Senha indicados aquando da criação do utilizador com perfil de
Administrador.

4.1 Selecionar a Entidade e Perfil que pretende representar na
plataforma
Após efetuar o login aparece uma caixa de seleção onde deverá selecionara a Entidade
(Organizador/Promotor) que pretende representar na plataforma. Como apresentado na
imagem seguinte.

4.2 Editar dados do promotor
A primeira tarefa que o Administrador terá na primeira vez que aceder à plataforma é,
completar os dados relativos à sua entidade (Promotor de espetáculo desportivo). Para isso,
deverá usar a opção Editar dados do promotor presente na área Promotor do espetáculo
desportivo do menu lateral esquerdo. No formulário que aparece deverá preencher os campos
de preenchimento obrigatório, e por fim efetuar Gravar.

5 Criar/Associar Requerente
O único utilizador com capacidade de pedir policiamento de espetáculos desportivos é o
utilizador com perfil de Requerente, ou seja, o Promotor apenas poderá pedir policiamento de
espetáculos desportivos se tiver um ou mais utilizador com o perfil de requerente.
O utilizador com perfil de Requerente deverá ser adicionado na plataforma pelo
utilizador com perfil de Administrador.

Pode ser criado um novo utilizador com perfil de Requerente ou então, à semelhança do
que foi apresentado no ponto 2 deste documento, pode-se associar um utilizador existente na
plataforma a este perfil.
Na imagem seguinte são apresentadas duas opções:
1. Criar novo requerente – serve para criar um novo utilizador com perfil de
Requerente;
2. Adicionar requerente existente – serve para, caso já tenha um utilizador
registado na plataforma, associa-lo com perfil de Requerente ao Promotor que
está a trabalhar.

5.1 Criar novo requerente
O ecrã apresentado serve para criar um requerente, assim aparece seguinte informação:
a) Os dados do organizador/promotor sobre o qual pretende registar o novo
utilizador com perfil de requerente;
b) O formulário para preencher com os dados do requerente pretendido;
c) E após os campos obrigatórios preenchidos deverá efetuar Criar requerente.

5.2 Adicionar requerente existente
Este ecrã serve para associar um utilizador já existente na plataforma ao promotor sobre
o qual está a adicionar o requerente. Para isso deve:
a) Pesquisar o utilizador existente na plataforma pelo Número de identificação
civil do Requerente;
b) Se a pesquisa devolver resultados, para finalizar a associação desse requerente
ao promotor em causa, deve submeter o formulário, Associar requerente.

5.3 Receção do email de confirmação
Após finalizar uma das opções indicadas nos dois últimos pontos, receberá um email de
confirmação idêntico ao apresentado na imagem seguinte. Este email indica:
a) Que o requerente que adicionou necessita de se validar numa força de
segurança, PSP ou GNR, e qual a morada da Força de segurança mais próxima;
b) Quais os documentos que deve apresentar na Força de segurança para o
validarem, aconselhamos que leve também o email apresentado;
c) A Senha de acesso à plataforma, caso seja um novo requerente. Nesta situação,
aconselhamos que após efetuar o primeiro login na plataforma, processa à
alteração a Senha de acesso.

