
 
  
 

VANTAGENS DOS ASSOCIADOS 
 
 
 
Associado Estudante €25/por ano 
Estudantes com idade igual ou inferior a 25 anos. 

 Primazia nos eventos e formações em relação aos não sócios 
 Acesso gratuito a todos os eventos AMA com oradores nacionais 
 Envio da newsletter AMA 
 Desconto em Viagens, Alojamento, Seguros, Clínicas e outros Serviços/Atividades com os Parceiros AMA 

Empresarial 
 Possibilidade de participar e votar nas Assembleias Gerais anuais da Associação 

 
Associado Profissional €30/por ano 
Pessoas singulares que exerçam funções profissionais relacionadas com atividades consideradas de marketing e(ou) 
afins, tais como profissionais de comunicação e vendas. 
 

 Primazia nos eventos e formações em relação aos não sócios 
 Acesso gratuito a todos os eventos AMA com oradores nacionais 
 Envio da newsletter AMA 
 Desconto em Viagens, Alojamento, Seguros, Clínicas e outros Serviços/Atividades com os Parceiros AMA 

Empresarial 
 Possibilidade de participar e votar nas Assembleias Gerais anuais da Associação 

 
Empresa Associada €70/por ano 
Organizações de carácter científico ou empresarial. 
 

 Acesso Gratuito e oferta de um convite, para assistir a todos os eventos da AMA Empresarial por todo o 
país 

 Primazia nos eventos e formações em relação aos não sócios 
 Hiperligação do site AMA Empresarial ao Website da Empresa e listagem do Protocolo para Associados 
 Integração em listagem de empresas associadas com hiperligação e contacto no website da AMA 

Empresarial 
 Envio da newsletter AMA Empresarial 
 Participação ativa nas reuniões com associados da AMA (networking) 
 Aconselhamento jurídico e contabilístico 
 Apoio no desenvolvimento de projetos aos programas de financiamento e incentivos (Portugal 2020, vale 

empreendedor, etc....) 
 Serviços de consultoria de forma personalizada, com um desconto associado face ao valor de referência 

para o público em geral - em média 20% de desconto 
 Desconto em Viagens, Alojamento, Seguros, Clínicas e outros Serviços/Atividades com os Parceiros AMA 

Empresarial 
 Possibilidade de participar e votar nas Assembleias Gerais anuais da Associação 

 
 
 


