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DECLARAcA0 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.9 do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de janeiro)

Os dodos recothidos so processados automaticamente e destinam-se a gestao dos processos relativos ao regime juridic° das incompatibilidades dos membros das
comissoes, de grupos de trabalho, de jilris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos jiris, ou que participam na escolha, avaliac5o,
emIssto de normas e orientacoes de carter clinic°, elaboragSo de formularios, nas areas do medicament° e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servicos do Servigo Nacional de Satide, independenternente da sua natureza juridica, bem coma dos servicos e organismos do Ministerio da Saticie. 0 seu preenchimento d
obrigatorio. Os titulares dos dados podem aceder a informagSo que !hes respeite e solicitor por escrito, junto da estabetecimento, servigo ou organismo, no qual a
comissAo, o grupo de trabalho ou o jCwi funclone, a sua atualizagSo e corre0o. Os dados recolhidos so publicados na patina eletranka do estabelecimento, servico ou
organism°, no qual a comissZo, o grupo de trabalho ou o jun funcione, devendo ser atualizado no inkio de coda ano civil e conservadas na pagina eletrenica da entidade
durante o period° de funcionamento da comiss5o, do grupo de trabalho ou do jtiri.

1. Identificacgo da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de janeiro (artigo 1.9)

Nome: 1%--

Bilhete de ldentidade / Cart5o de Cidadao: ,--e3 6

2. IdentificacSo da situarrao que se encontra inserida no Ambito do Decreto-lei n.9 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 2.9)

Identificaglio da situagao: pont° 1, alinea b) artigo 22

Identificag5o do Estabelecimento, servigo ou organism° onde se verifica a situagao: ULSAM

Duraglio da situacao (inicio/fim): _____- qo 2-Q a 3 - 9o-frPb- 2-0

3. Observacoes:

4. Deciaracio
Deciaro nao estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de
janeiro.
' No exerco funOes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou

vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.
Entende-se por exercicio de fungaes em tais empresas a prossecurAo direta de atribuicoes conforrne o objeto social ou a atividade
econamica da respetiva entidade. No se considera exercicio de funcoes em tais empresas a preleclio em palestras ou conferencias
organizadas pelt's mesmas, nem a participayao ern ensaios clinicos ou estudos cientfficos no Ambito da respetiva atividade.

No sou proprietario nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por propriedade e detencao de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participacOes
socials ou de quaisquer interesses corn expresso pecuniAria, acessfveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econornica, de forma direta ou por interposta pessoa.

No sou membro de orgio social de sociedade cientffica, associacio ou empresa privada, as quais tenham
_ _ _ _ recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos

medicos, em media, por cada ano, num period° de tempo considerado ate cinco anos anteriores, num valor
total superior a SO 000 EUR.

Entende-se como mernbro de orgao social o que se encontrar em efetividade de fungOes, corn mandato no suspenso. WO se
entende em efetividade de funcoes o rnembro de orgao social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associacao que integra. No estao abrangidas as situacoes relativas a associacoes
piablicas profissionais. Entende-se corno financiamento, toda a captacio de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que nao seja, formal e expressamente, por via de contratualizacao ou meio equivalente,
dirigida a realizacao dos fins prOprios da sociedade, associacao ou empresa, para investigagao, ensaios clinicos, estudos cientfficos,
norneadamente epidernioldgicos.

(0 aqui declarado no prejudica a aplicacgo do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibiceoes previsto nas disposiglies reguladoras de
conflitos de interesses resultantes do exercicio de functies pOblicas, nomeadamente quanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de

27 de fevereiro e no COdigo do Procedimento Administrativo, born como, quando apficavel, no prejudica a declaracgo de interesses dos profissionais
de sailde exigida em situacbes especificas de apreciacgo casufstica e o cumprimento das obrigacoes de transparencia e publicidade previstas no Estatuto

do Medicament°, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na verso atual)

Viana do Castel°, de ________________________________de 110)

(Assnatura)

Vv)
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.9 do Decreto-lei n.g 14/2014, de 22 de Janeiro)

Os dados recolhidos so processatlos automaticarnente e destinamse a gestao dos processos reladvos so regime juridic° dos incompatiblildades dos membros dos
comissoes, de grupos de trabalho, de Otis de procedimentos pre-corttratuaks, e consultores que apoiam os respettvos jaris, ou que partidpam na escolha, avaliarrao,
emissao de normas e orlentap5es de carater clinic°, elaboracao de formulados, nas areas do medicament° e do disposittvo medico no ambito dos estabelecimentos e
services do Service Nadonal de Sadder independenternente da sua natureza Juridica, bem corn° dos services e organismos do Ministerio da Saade. 0 sett preenchlmento é
obrigatado. Os titulares dos dados podem aceder I informatglo que 'hes respeite e soacitar per escrtto, junto da estabelectmento, servirro Cu organism°, no qual a
coinissao, o grupo de trabatho ou o jai funclone, a sua atualizar5o a correcao. Os dados recolhiclos so publicados na pagina eletrdnica do estabelecimento, servico ou
organism°, no qual a comissao, o Erupt) de trabalho ou o Jai funcione, devendo ser atualizado no iniclo de cada anodvite conservadas na pagina eletrebnica da entidade
durante o period° de fundonatnento da comissact, do grupo de trabalho ou do ION.

1. Identificacio da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de janeiro (artigo 1.9)

Nome: i\i-PA cz;A.4 Ya-eCe:24:5c,

Bilhete de IdentidadeI Cartio de Cidadao: LP f 6 3S-
2. Identificaclio da situ:JO° que se encontra inserida no Ambito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 2.g)

Identificaglo da situacao: ponto 1, alinea b) artigo 22

Identificacao do Estabelecimento, servico ou organismo onde se verifica a situnio: ULSAM

Duracio da situac5o (in(cio/fim):ea: _________ o ? _ _ _ _ _ - Z,,C*) ?

3. Observacoes:

4. Dedaracilo
Deciaro no estar abrangido peias incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de
Janeiro.ri exerco funceies remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou

vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.
Entende-se por exercfclo de funcoes em tals empresas a prossecucio direta de atribuiffes conforrne o objeto social ou a atividade
econornic.a da respetiva entidade. No se considera exerdclo de fun95es em tals empresas a prelecio em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a partkipactio em ensaios dfnicos ou estudos dentfficos no Smbito da respetiva atividade.

N5o sou proprietirio nem detenho Interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por propriedade e detentlio de Interesses na propriedade de tals empresas a titularidade de quaisquer participacoes
sodals Cu de quaisquer Interesses corn expresso pecunlaria, acessfveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econornica, de forma direta ou por interposta pessoa.

Nio sou membro de brglo social de sociedade dentffica, assodaclo ou empresa privada, as quals tenham
_ _ _ _ recebido finandamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedara de medicamentos ou dispositivos

medicos, em media, por cada ano, num period." de tempo considered° ate cinco aims anteriores, num valor
total superior a 50 000 EUR.

Entende-se coma membro de tforglio social o que se encontrar ern efetividade de functies, corn mandato no suspenso. No se
entende ern efetividade de funcfres a membro de orgao social que tenha expressamente renundado ao cargo e notificado
forrnalmente ern conformidade a sociedade Cu assodacao que Integra. %la estao abrangldas as situacoes relativas a associarAes

publkas profissionals. Entende-se coma financiamento, toda a captacio de rearms que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expressao pearniaria, que nSa seja, formal e expressamente, por via de contratualizaclo ou mei° equIvalente,
dirtida a realizatgfo dos fins prOprios da sociedade, assodacao ou empresa, para Investigacao, ensalos clfnicos, estudos cientfficos,
nomeadamente epiderniologicos.

(0 aqui deciarado no prejudica a aplicaclio do regime de Incompatibilidades, impedimentos e inibistes previsto nas disposiOes reguladoras de
=dittos de Interesses resultantes do exercicio de fun96es publicas, nomeadamente quanto a garantlas de ImpardaIldade previstas no Lei 12-A/2008 de
27 de fevereire e no Codigo do Procedlmento Administrative, bem come, quando aplicAvel, nAo prejudica a deciaracSo de Interesses dos profissIonals
de sa0de exigida em situar,.6es especfficas de apreciaclo casuistic:a e o cumprImento das obrigac6es de transparencia e publicidade previstas no Estatuto

do Medicamento, aprovado polo DL 176/2006, de 30 de agosto, na versa° atual)

Viana do Castel°, de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 2.0 d-4.-1'

c.) Ong) J.1 04) rk_R
(Assinatura)
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.2 do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de janeiro)

Os dodos recolhidos so processados automaticamente e destinam-se a gesdo dos processos relatives ao regime juridic° das incompatibilidades dos membros das
comisseies, de grupos de trabothe, de juris de procedlmentos pre-contratuats, e consultores que apolam os respetivos jUris, ou que participam na escolha, avaligeo,
ennissUo de normas e orientactSes de carater clinice, elaborarelo de formularies, nos areas do medicament° e do disposttivo medico no ambito dos estabelecimentos e
services do Service Nacional de Saade, independentemente da sua natureza Juridica, bem come dos services e organismos do Ministerie da Sailde. 0 seu preenchimento
obrigaterto. Os titulares dos dados podem aceder a inforrnactio que !hes respeite e solicitor par escrito, Junto da estabelecimento, service ou organism°, no qual a
comissSo, o grope de trabalhe ou o jUri flinch:me, a sua atualiza95° e correctio. Os dodos recolhidos so publicados na pagina eletronica do estabelecimente, service eu
organism°, no qual a com1ss5o, o grupo de trabalho Cu o Art funcIone, devendo ser atualizado no Intel° de cada any civil e conservadas na pagina eletrdnica da entldade
durante o perfodo de funcionamento da comissao, do grupo de trabalho ou do girl.

1. identlficacao da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de janeiro (artigo 1.2)
Nome: i c c r ) 4,0 R(2) 4.2crmoi 110. . ) C

Bilhete de Identidade / Carta° de Cidad3o: o S-g 6 96

2. Identificacao da situacao que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 2.2)
Identificacao da situac3o: ponto 1, allnea bj artigo 22

Identificag3o do Estabelecimento, servico ou organismo onde se verifica a situagao: ULSAM

Durag3o da situacao (inicio/fim): _ _ _ _ _ a

3. Observap5es:

4. Dedaracao
Declaro no estar abrangido pelas incompatibIlidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de
janeiro.

/ No exerco funcoes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por exerciclo de funcoes em tais empresas a prossecucSo direta de atribuicoes conforme a objeto social ou a atividade
econ6mica da respetiva entidade. Nao se considera exercicio de fungaes ern tais empresas a prelecAo em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a partkipagao em ensaios clinicos ou estudos clentificos no ambito da respetiva atividade.

Nap sou proprietario nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou
_ _ _ _ vendedoras de medicamentos ou dIspositivos medicos.

Entende-se por propriedade e detencao de interesses na proprledade de tais empresas a titularldade de quaisquer participacties
sociais ou de quaisquer interesses corn expresso pecuniaria, acessiveis ou resuttantes do respetivo objeto social ou atividade
economica, de forma direta ou por Interposta pessoa.

No sou membro de 6rgao social de sociedade dentffica, associacao ou empresa privada, as quais tenham
_ _ _ _ recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos

medicos, em media, por cada ano, num periodo de tempo considerado ate dnco anos anteriores, num valor
total superior a 50 000 EUR.

Entende-se como membro de arg5o social o que se encontrar em efetividade de fungOes, corn mandato no suspenso. No se
entende em efetIvIdade de fungdes o membro de orgAo social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente ern conformidade a sociedade ou associaclo que Integra tiao estao abrangidas as situagaes relativas a associa0es
piThlicas profissionals. Entende-se como financiamento, toda a captagao de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que nc, seja, formal e expressamente, par via de contratualizack ou meio equivalente,
dirigida a realizagao dos fins prOprlos da sociedade, associagao ou empresa, para Investigagdo, ensaios clinicos, estudos cientificos,
norneadamente epidemiologicos.

(0 aqui declarado no prejudica a aplicactio do regime de incompatibilidade_s, impedimentos e inibicOes previsto nas disposic6tes reguladoras de
c.onflitos de interesses resuitantes do exerriclo de fungoes pdblicas, rtomeadamente quanta a garantias de imparciatidade previstas na Lei 12-A/2008 de

27 de fevereiro e no Cddigo do Procedimento Administrativo, bem como, quando aplictvel, nao prejudica a declaracao de interesses dos profissionais
de saude exigida em situac8es especfficas de apreciacao casulstica e o cumprimento das obrigacties de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicament°, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na verso atuar)

Viana do Castel°, _______de kc(\a_Art..o de

______________ziALALs2__

J (Assinatura)
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4. Dedaraglio
Declaro nao estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.9 do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de
Janeiro.

No exerco funcaes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se par exercfcio de funcOes em tais empresas a prossecucgo direta de atr1bui0es conforme o objeto social ou a atividade

economica da respetiva entldade. No se considera exercfcio de funcoes em tais empresas a preleglo em palestras ou conferencias
organizadas pelas nnesrnas, nem a participagao em ensalos clInicos ou estudos cientfficos no ambito da respetiva atividade.

LiI _____I Pilo sou proprietario nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras
01,1

1-1 vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.
Entende-se por propriedade e detencao de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participacdes
socials ou de quaisquer interesses corn expresso pecunlaria, acessfveis Cu resuitantes do respetivo objeto social ou atividade
economica, de forma direta ou par interposta pessoa.

No sou membro de orgao social de sociedade dentifica, associagao ou empresa privada, as quais tenham
rezebido financiamento de empresa produtora, distribuldora ou vendedora de medicamentos ou disposItivos
medicos, em media, por cada ano, num perfodo de tempo considerado ate dnco anos antedates, num valor
total superior a 50 000 EUR.

Entende-se corno membro de orgao social o que se encontrar em efetividade de fungbes, corn mandato no suspenso, No se
entende em efetividade de funcoes o membro de Orgao social que tenha expressamente renunciado ac cargo e notlficado
formalmente em conformidade a sociedade ou associacao que integra. No estao abrangidas as situacOes relativas a assoclacaes
publicas profissionais. Entende-se como financlamento, toda a captacio de recursos que origine flux° financelro, de bens ou
vantagens corn expressao pecuniaria, que nao seja, formal e expressamente, por via de contratualizacao ou meio equivalente,
dirigida a realizacao dos fins prdprios da socledade, assoclaglo ou empresa, para investigagao, ensaios clinicos, estudos cientlficos,
norneadamente eplderniologicos.

DECLAFtACAO DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.9 do Decreto-iei n.2 14/2014, de 22 de joneiro)

Os dados recolhiclos sae processados a irtomaticamente e destinam-se a gestao dos processes relatives ao regime juridic() das incompatibilidades dos membras das
comiss5es, de grupos de trabalho, de jOris de protecEmentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos Ads, ou que participam na escolha, avallacao,
emissao de normas e orientacks de carater clinic°, elaboracao de formularies, nos areas do medicament° e do &positive medico no ambito dos estabelecirnentos e
services do Service National de Saikle, independeMemente da sua natureza juridica, bem corno dos services e orgonismos do Ministerlo da Sadde. 0 seu preenchimento
obrigatorio. Os titulares dos dados podem aceder h informacao que lhes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, service ou organismo, no qual a
comissao, o grupo de trabalho ou o jeiri funcione, a sua atuallzacao a correctio. Os dados recothides $at) publicados na pagIna eletranica do estabeleclmento, service ou
organisrno, no qual a com1ss5o, o grupo de trabalhe ou o jiiri funcione, &vend° sac atualizado no inlet() de cada ano civil a conservadas na paglna efetranica da entidade
durante o period° de funclonamento da comIssao,dogrupo de trabalho ou do Pri.

1. Identificatio da pessoa que se encontra abranglda pelo objeto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de janeiro (ortigo 1.9)

Name: 4:a4Gisice 7ow (40N)(,6et-vec moi.42-4A
Bilhete de Identidade / Carta° de Cidad5o: 0 Lig 32 113

2. Identificac5o da situacao que se encontra inserida no Ambito do Decreto-lel n.9 14/2014, de 22 de Janeiro (=Igo 2.2)

IdentificacSo da situag5o: panto 1, alfnea b) artigo 22

identificagao do Estabelecimento, servico ou organism° onde se verifica a situacao: LAMM

Duracgo da situac.So (inicio/fim): ______- 0 I - 7 02_0 a 3i - _ _ _ _ _ _ - ________a

3 . Observacoes:

(0 aqui deciarado nap prejudica a aplicaplo do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicaes previsto nas disposicbes reguladoras de
confiitos de interesses resultantes do exercfclo de funct3es publicas, nomeadamente quanta a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A12008 de
27 de fevereiro e no C.6digo do Procedimento Administrativo, bem coma, quando aplicveI, nab prejudica a deciaraplo de interesses dos profissionais
de saude exigida em situacaes especificas de apreciaggo casu(stica e o cumprimento das obrigacaes de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicarnento, aprovado palo DL 176/2336, de 30 de agosto, na verso atual)

Viana do Castel°, 0 1 de
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DECLARAcA0 DE INEXISTENCIA DE INCOMPAT1BILIDADES
(artigo 4.9 do Decreto-Iei n.914/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhldos sic) proces-sados automaticamente e destinam-se a gest5o dos processes relativos ao regime juridico das incompatIbilidades dos rnembros das
comissbes, de grupos de trabalho, de Jdris de procedlmentos pre-contratuais, e consuttores que apoiam as respetivos jirls, Cu que partkipam na escolha, avallac5o,

emisslo de normas e orientacOes de carater clinic°, elaborac5o de formularies, nas areas do medicamento e do &positive mhdico no ambito dos estabelecimentos e
servicos do Service Nacional de Sailde, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos services e organismos do Ntlnisterlo da 5aide. 0 seu preenchlmento 6
obrigatdrio. Os titufares dos dados podem aceder a InformacSo que lhes respeite e solicitar per escrito, junto da estabefeclmento, service ou organism°, no qual a
comiss5o, o grupo de trabalho Cu o jtiri funcione, a sua atualizacao e correc5o. Os dados recolhidos so publicados na pagina eletrdnica do estabelecimenta, service ou
organism°, no qual a comiss5o, o grupo de trabalho Cu o jcirl funcione, devendo ser atuahzado no inklo de cads ano civil e conservadas na pagina eletrdnica da entldade
durante o period° de funcionamento da comiss5o, do grupo ste trabalho cm do Ad.

1. Identificac5o,da pessoa que stencontra abrangida pAlo objeto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.9)1. Identificac
Aetc-,

Bilhete de Identiciade / Carta° de Cidadao: cr,r---)46-tt.-- 3 4 3
2. identificacgo da situac5o que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 2")

Identificagao da situacao: ponto 1, alfnea b) artigo 22

Identificac5o do Estabelecimento, servico ou organism° onde se verlfica a situaglo: ULSAM

DuracSo da skunk) (inicio/fim): f;Q -410A)924C- ,7702C a 9 -
•

3. Obseivacetes:

4. Declarac5o
Declaro nao estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de
janeiro.

N o exerco functies rem uneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se par exercfcio de funclies em this empresas a prossecucAo direta de atribuicoes conforrne o objeto social ou a atividade
econ6 mica da respetiva entidade. No se considera exerdclo de funOes em tais empresas a prelecao em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participacao em ensaios clfnicos ou estudos cientfficos no ambito da respetiva atividade.

N o sou proprietArio nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se par propriedade e detencio de interesses na propriedade de this empresas a titularidade de quaisquer participagOes
socials ou de quaisquer interesses corn expresso pecunigria, acessfveis au resultantes do respetivo objeto social ou atividade
economica, de forma direta ou par interposta pessoa.

Nao sou membro de 6rg5o social de sociedade cientffica, associacao ou empresa privada, as quais tenham
recebido finandamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos
medicos, em media, por cada ano, num period° de tempo considerado ate cinco anos anteriores, num valor
total superior a SO 000 EUR.

Entende-se coma membro de argao social o que se encontrar em efetividade de fungoes, corn mandato no suspenso. Nao se
entende em efetividade de funOes o membro de &Oa social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associacao que Integra. No esti° abrangidas as situacaes relativas a associacties
pubiicas profissionais. Entende-se como finandamento, toda a captacao de recursos que origine fiuxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que n5o seja, formal e expressamente, par via de contratualizacao ou meio equivalente,
dirigida a realizacao dos fins prOprios da sociedade, associacia Ot1 empresa, para investigagao, ensaios clinicos, estudos cientfficos,
nomeadarnente epidemiologicos.

(0 aqui declarado nSo prejudice a apiicacAo do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicoes previsto nes disposfrkes reguladoras de
confiitos de Interesses resultantes do exercicio de fungbas pOblicas, norneadamente quanta a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de

27 de feverelro e no Codigo do Procedimento Administrativo, bem coma, quando aplicável, no prejudica a dedaracNo de interesse_s dos profissionais
de sailde exlgida em situacOes especificasde apreciacSo casuistica e o cumprimento das obrigagaes de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicamento, aprovado pet() DL 176/2006, de 30 de agosto, na verso atual)

Viana do Castel°, de t _ _ _ _ _ d e 'e7)2c..-.

t

(Assinatura)


