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Associado individual / estudante
Para estudantes ou trabalhadores
independentes em entidades sem fins
lucrativos, com interesse em contribuir para a
melhoria dos cuidados de saúde.
Benefícios:
● Acesso à documentação das normas
HL7 para fins pessoais
Votos
Profissional
independente
Estudante

Quota
anual
1
80 €
1

15 €

Associado
empresarial
Para empresas com
atividade no setor da
saúde.
Benefícios:
● Acesso à
documentação
das normas HL7
● Possibilidade de
votar nas normas
HL7 (*)
● Reconhecimento
da organização em eventos, newsletters
e site HL7 Portugal
● Acesso aos artigos da newsletter HL7 e
webinars exclusivo para associados
● Desconto de 20% ou mais em eventos
de formação ou workshops
● Direito a distribuir as normas HL7
unicamente para uso interno da
organização
Volume anual de
Votos
Quota
faturação sem IVA
anual
Inferior a 1M€
2
600 €
Entre 1 e 5 M€
4
1.100 €
Superior a 5 M€
6
3.000 €
*Representante/voto adicional 200 €

Associado instituição de caráter
público
Para entidades públicas, governamentais,
empresas públicas e prestadores de saúde do
serviço nacional de saúde.
Benefícios:
● Os mesmos que para o associado
corporativo empresarial e ainda:
● Utilização do logótipo “Prestador de
saúde com interoperabilidade”
Votos

Quota
anual
1
600 €

Hospitais locais ou
centrais
Administrações
1
2.000 €
Regionais
Entidades públicas
4
4.500 €
centrais
*Representante/voto adicional 200 €

Associado instituição de ensino
Para instituições de ensino ligadas ao
desenvolvimento ao setor da saúde.
Benefícios:
● Os mesmos que para o associado
corporativo empresarial e ainda:
● Uma apresentação/workshop gratuito
por ano sobre as normas HL7 dada
por um consultor HL7
● Publicação gratuita de artigos na
newsletter HL7
Votos
Instituições de ensino
Instituições de ensino a
desenvolver trabalhos
académicos propostos
pelo HL7 Portugal

Quota
anual
2
600 €
2
250 €

INSCRIÇÃO
Nome da Instituição ou pessoa
Morada
Código Postal

Localidade

Telefone

Telemóvel

E-mail
Associado
Empresa com faturação inferior a 1M€/ano (600 €/ano)

NIF

