
Projecto “Família AOFA" – Informações relevantes 

Camaradas 
 
Cerca de 15 dias após o lançamento do Projecto "Família AOFA" estamos em condições 
de vos informar de alguns importantes desenvolvimentos. Assim : 

1. Já estão prontos e começarão agora a ser enviados para as vossas residências os 
primeiros cartões de Familiares. Por uma questão de poupança de recursos financeiros 
por parte da AOFA, solicitamos a vossa compreensão para o facto destes envios serem 
efectuados para a vossa residência e não para as diversas residências dos vossos 
Familiares dado que em muitos casos, como é natural, o número e diversidade de 
moradas implicaria um conjunto significativamente superior de cartas via CTT. 
 
2. A partir de agora a AOFA procederá à emissão e envio dos novos cartões que forem 
sendo requisitados, numa base semanal. 

3. Aproveitamos ainda para esclarecer que com base nas novas regras de deduções no 
IRS (entraram em vigor a 1 de Janeiro de 2015) é realmente importante que solicitem os 
cartões para todos os vossos Familiares (Cônjuge, Pai, Mãe, Sogro, Sogra, Filhos e Filhas, 
independentemente da idade que hoje tenham) dado que as deduções se verificam por 
cada sujeito passivo (nº de contribuinte diferente) o que desde logo implica que não é 
indiferente que, por exemplo, uma compra numa Farmácia seja feita sempre com o 
recurso ao mesmo nº de contribuinte (por exemplo o vosso), devendo as despesas ser 
distribuídas pelos vários sujeitos passivos, logo, utilizando os vários cartões para efeito de 
benefício dos descontos na factura emitida com cada número de contribuinte. Recordamos 
que a requisição dos cartões poderá ser efectuada "num click" 
em http://goo.gl/forms/I0uZHLTCUO 
 
4. Mais informamos que a AOFA também já está em condições de emitir os Cartões para 
todos os Familiares dos nossos Camaradas já Falecidos e que à data eram Sócios/as da 
AOFA, tendo para tal já efectuado o envio de cartas a esses mesmos Familiares, 
consumando desta forma a abrangência do projecto a todos os Familiares dos Oficiais. 
Porque este projecto é essencialmente Solidário, Justo e queremos que promova a 
Coesão entre todos os Oficiais e Familiares, mesmo no caso dos Camaradas que já nos 
deixaram. 
 
5. Informar-vos/Relembrar-vos também que a AOFA criou um endereço de correio 
electrónico ( familia.aofa@aofa.pt ) para onde a todo o momento nos podem enviar as 
vossas sugestões de Entidades (indiquem, por favor, o nome da Entidade, Localização e, 
se possível, um contacto da mesma) com as quais consideram importante que a AOFA 
estabeleça novos protocolos, quer na vossa área de residência quer, naturalmente, nas 
áreas de residência dos vossos Familiares. Sugiram o que considerarem importante 
(Escolas, Jardins de Infância, Oficinas, Clínicas, Farmácias, Lares, Centros de Estética, 
Cabeleireiros, Unidades Hoteleiras, Ginásios, etc. etc. etc.). A este propósito podemos já 
adiantar-vos que só na primeira semana já nos chegaram cerca de 40 (quarenta) 
sugestões, às quais demos imediatamente sequência, tendo inclusivamente já sido 
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formalizadas 4 (quatro) novas parcerias (3 Clínicas Veterinárias e uma Óptica), sendo que 
estamos em condições de vos anunciar que no decorrer da próxima semana mais 6 (seis) 
Farmácias passarão a integrar a Rede Nacional de Protocolos (RNP) da AOFA (4 em 
Lisboa, 1 em Benfica e 1 em Massamá). A vossa ajuda é portanto determinante porque se 
pretende que a RNP seja cada vez mais alargada e de proximidade. 
 
6. Também ao nível de novas adesões de Sócios e Sócias este projecto tem sido muito 
relevante. Temos registado diariamente a chegada de novos camaradas, facto que se 
saúda e que encaramos como mais um motivo de interesse por parte dos nossos 
camaradas para se juntarem à AOFA, num reforço da credibilidade e da confiança que a 
AOFA efectivamente granjeia perante os Oficiais que nela vêm cada vez mais um pólo de 
coesão e união sempre tão importante mas cada vez mais relevante nos momentos menos 
fáceis que todos atravessamos. 

7. Terminamos agradecendo publicamente as incontáveis mensagens de felicitações que 
nos têm vindo a ser dirigidas, quer por via desta iniciativa quer genericamente pelo 
trabalho que em prol de todos os Oficiais temos vindo a desenvolver e que agora, de forma 
ainda mais visível, se estende a todos os nossos Familiares. 

8. Uma última nota que sempre vos deixo. O pedido habitual que facilitem o nosso trabalho 
e solicitem hoje mesmo os cartões para os Vossos Familiares através 
de http://goo.gl/forms/I0uZHLTCUO por forma a que os nossos serviços possam dar, em 
tempo oportuno, resposta às solicitações dado que paralelamente aos pedidos "online" nos 
estão a chegar dezenas de cartas com formulários de requisição de cartões de camaradas 
que não dispõe de acesso à internet, dados esses que teremos de trabalhar manualmente 
(as requisições vêm em papel).  

A todos muito obrigado pela adesão, pelo entusiasmo e, consequentemente, pelo orgulho 
e satisfação que nos dão por podermos estar a trabalhar, com resultados cada vez mais 
evidentes, em prol dos Oficiais e dos Nossos Familiares. 

 
Permitam-me, um grande Abraço 

 
Tenente-Coronel António Costa Mota 

( Secretário-Geral da AOFA ) 
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