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Associação de Futebol do Porto 

 

Circular 158 

2020/2021 

 

 

Para conhecimento e orientação dos clubes filiados, SAD´s, SDUQ´S, Árbitros e demais 

interessados: 

 

A AF Porto acabou de estabelecer um protocolo com a Inspiring Benefits, tendo como principal 

objetivo proporcionar um conjunto de benefícios a todos os seus filiados. 

 

Desta forma, avançamos com a criação do Clube AF PORTO, uma plataforma online que permite 

obter descontos exclusivos nas mais variadas compras como viagens, combustível, 

equipamentos eletrónicos, moda, cosmética ou serviços. 

 

O método para o registo nesta plataforma é muito simples (como exemplifica a flyer em anexo), 

podendo ser efetuado por clubes, atletas, dirigentes, árbitros e treinadores – ou seja, todo o 

universo de filiados da AF Porto. 

 

Para isso irão necessitar de um código individual a que será associado uma conta de email com 

que cada pessoa fará o seu registo. Esse código será transmitido por nós, AF Porto, aos clubes 

e núcleos de arbitragem e será a partir daí que poderão ser solicitados por cada atleta, dirigente, 

etc. 

 

O documento com os códigos será um documento aberto, partilhado com todos os clubes, pelo 

que pedíamos que identificassem o clube no momento em distribuem os respetivos códigos ao 

preencher a coluna FILIADOS (ver exemplo anexo). Lembramos que cada código poderá apenas 

ser associado a uma conta de email e por isso deixará de estar válido assim que seja registado. 

 

O documento com os códigos está disponível para consulta através deste link: 

shorturl.at/wAPV5 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V5RjMKSlodHFk48nWKJp5UNW7l3PK72M/edit#gid=119473356
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Pedíamos a colaboração de todos os clubes de forma partilhar ao máximo esta iniciativa, seja 

através das vossas redes sociais, emails ou através dos meios com que considerarem pertinentes 

e considerem eficazes. 

 

Em anexo segue também um flyer que poderão imprimir e distribuir pelos espaços comuns dos 

clubes, assim que possível.   

 

Para mais informações ou esclarecimentos estará à disposição de todos o email 

comunicacao@afporto.pt, através do qual passarão a ser feitas as comunicações oficiais 

relacionadas com esta iniciativa. 

 

 

Porto, 30 de janeiro de 2021 
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