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Introdução 

Este documento descreve os diferentes tipos de filiação à Fundação COME Collaboration e os 

benefícios associados a cada um deles (ver tabela abaixo). Ao tornar-se membro do COME, 

pode participar de várias formas nas iniciativas e atividades da Fundação.  

 

Descrição 

 

Membro Pleno (taxa anual: 150 €): os membros com filiação plena, são geralmente osteopatas 

profissionais (embora possam ser também outros profissionais de saúde), que tenham pelo 

menos 12 meses de experiência profissional na área da saúde. A adesão total oferece todos os 

benefícios à filiação na Fundação (ver tabela abaixo). Destina-se a profissionais interessados em 

todos os aspetos das atividades e iniciativas da Fundação (desde a atualização de boletins 

informativos a bolseiros de investigação e à publicação científica) e que pretendam desenvolver 

aptidões e competências adicionais através das oportunidades oferecidas pelo COME. 

 

Membro Estudante (taxa anual: 50 €): os estudantes também se podem tornar membros do 

COME. Para se filiar como estudante, é necessário fazer prova do seu estatuto de estudante 

através de um certificado devidamente autenticado e assinado por parte da sua respetiva 

Faculdade/ Escola/ Instituição, que deverá ser enviado em formato digital ao secretário-geral da 

Fundação. O membro estudante recebe um desconto na mensalidade anual durante todo o 

período académico. Este perfil jovem pode crescer dentro da comunidade da Fundação de acordo 
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com o tempo necessário para completar a formação académica e adquirir a experiência 

necessária. 

 

Apoiante do COME: os Apoiantes do COME podem ser osteopatas ou outros profissionais de 

saúde, bem como não-profissionais de saúde. Apoiam as iniciativas e atividades da Fundação 

participando ativamente naquelas que possam ser do seu interesse. Este perfil de membro não 

paga uma taxa anual, mas têm uma série de vantagens na Fundação. Através do seu 

envolvimento ativo nos projetos do COME, fazem com que a Fundação se desenvolva e se 

fortaleça. Podem estimular novas iniciativas que estejam de acordo com a Fundação e com as 

partes interessadas por forma a atrair novos parceiros/patrocinadores. 

 

Embaixador do COME: os Embaixadores do COME atuam como representantes e/ou 

promotores de atividades ou projetos específicos da Fundação. Não pagam nenhuma taxa anual, 

sendo o seu envolvimento voluntário e, por isso mesmo, com vários benefícios. Ao abraçar os 

valores da Fundação, dedicam seu tempo, esforço, conhecimento e experiência para apoiar, 

promover e divulgar as atividades e projetos da Fundação bem como a sua missão e objetivos. 

Os embaixadores podem promover novas iniciativas que tenham em vista fomentar o interesse 

de investidores com os quais se possam estabelecer parcerias. 

 

Doador do COME: é um patrocinador público ou privado da Fundação. Pode ser uma pessoa 

física, uma instituição, um banco, uma escola, etc. Os doadores são considerados parte da 

Fundação por meio de seu apoio financeiro às atividades da Fundação. Os doadores são 

informados sobre todas as atividades e resultados da Fundação, para que possam controlar como 

suas doações são investidas. 
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Tabela: O que o COME faz para os seus membros. 
 

Benefícios Membro 
Pleno (150€) 

Membro 
Estudante (50€) 

Apoiante 
do COME 

Embaixador 
do COME 

Doador do 
COME 

Eventos Gratuitos* X X X X X 

Participação em Projetos X X X X X 

Participação em projetos 
Humanitários X X X X X 

Benefícios com os parceiros  
(ex. Biotekna) X X X X X 

Suporte Técnico** X X X X X 

COME voucher X X X X X 

Aconselhamento e suporte 
profissional para o 
desenvolvimento de ideias 

X X X X X 

Newsletter X X X X X 

Fazer parte de uma 
comunidade interdisciplinar 
profissional X X X X X 
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Reconhecimento de membro nos 
meios sociais, website e relatório 
anual 

X X X X X 

Acesso ao canal Slack COME X X X X  

Descontos em Eventos X X  X  

Estar representado em reuniões com 
os formuladores de políticas e 
acionistas 

X X X   

BeCOME clínico / investigador X X    

Consultar a base de dados X X    

Treino e educação altamente 
qualificada 

X X    

Estágio X     

Associação X     

BeCOME um líder de projeto X     

BeCOME um gerente de projeto X     

Trajeto da Excelência  
(Programa de Honra)*** 

X     

Fazer parte da rede de pesquiza 
baseada na prática  
(PBRN) 

X     
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Serviço de processo de revisão de 
artigos científicos 

X     

Vantagens Fiscais****     X 

 

* dependendo do tipo de evento, os membros podem receber um desconto ou oportunidade de pagar em prestações.  

** descontos em softwares e programas de computador. 

*** O caminho da Excelência (também conhecido como Programa de Honra) fornece aos membros motivados e merecedores acesso a atividades 

culturais em profundidade e facilita a sua integração mais ampla na pesquisa científica. O Programa de Honras consiste em atividades de treinamento 

adicionais liderados pela Fundação. 

**** válido apenas para a legislação tributária italiana.  

 
 
Para mais informações, envie e-mail para: info@comecollaboration.org
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