
 

Benefícios de Associados da AIM - Portugal 

 Convidado 
registado 

Interim Manager Provedor de 
Serviços IM 

(PME) 

Provedor de 
Serviços IM (GE) 

Registo Base              
(acesso limitado) 

Detalhes 
profissionais 

Detalhes 
empresarias 

Detalhes 
empresarias 

Seguro de Resp. 
Profissional 
(Desconto) 

- Parceiros Não Relevante 
(NR) 

NR 

Contabilidade para 
IMs (Desconto) 

- Parceiros NR NR 

Acesso a 
Conteúdos 

Cópias 
simplificadas de 

documentos 
informativos em 

formato PDF. 

Cópias detalhadas 
de documentos 
informativos em 

formato PDF. 

Cópias detalhadas 
de documentos 
informativos em 

formato PDF.     
Um Conteúdo 
patrocinado 

Cópias detalhadas 
de documentos 
informativos em 

formato PDF.     
Três Conteúdos 

patrocinados 

Conteúdos 
Patrocinados 

- - Patrocinar um 
Novo Conteúdo 

Patrocinar três 
Novos Conteúdos 

Comunicação no 
Website 

ND A AIM-P comunica 
o perfil do IM junto 

de empresas, em 
nome de todos os 

gestores e 
executivos e 

empresas desta 
área. 

A AIM-P comunica 
o perfil da empresa 
junto de clientes. 
Esta comunicação 

poderá incluir 
casos de estudo, 

experiências e 
sectores.  

A AIM-P comunica 
o perfil da empresa 
junto de clientes. 
Esta comunicação 

poderá incluir 
casos de estudo, 

experiências e 
sectores. 

Estudos e 
Templates 

ND PDFs de estudos, 
templates para 
promover a sua 
Marca e oferta 

PDFs de estudos, 
assessoria para 
promoção da 

empresa 

PDFs de estudos, 
assessoria para 
promoção da 

empresa 

Utilização do Logo Não Sim (c/ val. de refs) Sim Sim 

Informação 
disponibilizada 
pelo associado 

ND O perfil mostra a imagem, links para redes sociais, website e 
disponibilidade. Os clientes e fornecedores podem aceder 

imediatamente ao CV, Case studies. Como Membro da AIM, Espera-
se que cumpra o Código de Conduta. 

Representatividade ND A AIM – Portugal advoga em nome de todos os Associados e junto 
de entidades estatais, associações e grupos empresariais.   Isto 
inclui consultas ao governo, a comunicação com entidades do 

terceiro sector e do estado e o trabalho em conjunto com outros 
organismos profissionais, se for caso disso. 

Detalhes no site ND Todos  Todos Todos 

Networking Limitado Acesso a 
Meetups 

Acesso a 
Meetups e 

promoção em 1 

Acesso a 
Meetups e 

promoção em 3 

Ações de 
informação  

Limitado 
A AIM-Portugal  realizará  uma  série de eventos  de  networking  e  

Webinars, sempre com descontos  para os Associados. Alguns 
poderão ser gratuitos.  

Contacto privado 
com clientes 

ND Sim Sim Sim 

Custos Grátis 90 Euros 250 Euros 1800 Euros 
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