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DECLARAcA0 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.9 do Decreto-lei n.9 14/2014, de 22 de joneiro)

Os dados recolhiclos sic processados automaticamente e destinam-se a gestao dos processos retativos ao regime juridic° dos incompatibilidades dos membros dos
cornisslks, de grupos de trabalho, de jdris de procedimentos pre-contratuals, e consultores clue apolam os respetivos Arts, au que participam na escolha, avaliacio,
emissio de riormas e orientacOes de cariter clinic°, elaborgio de formularios, nas areas do rnerticamento e do dispositivo medico no ambito dos tstabeiecitnentos e
servicos do Servico Nacional de Saisde, independentemente da sua natureza juridica, bern corno dos servicos e orgartisinos do Ministerio da Side. 0 seu preenchimento d
obrigatorio. Os titulares dos dados podem aceder informarAo clue nuts respefte e soficitar per escrito, junto da estabelecimento, servico au orpnismo, no qua' a
comissio, o grupo de trabalho CM 0 jun fundone, a sua atualizacio e correcio. Os dados recoiNdos sip publicados na plena eietrdnica do estabelecimento, servico ou
organism°, no qual a cornissao, o grupo de trabalho ou o jtiri funcione, devendo set atuatizado no inicio de cada ano civil e conservadas na patina eletrenica da entidade
&rant. o period° de funcionarnento da comisslo, do grupo de trabalho Ot4 do 1(10.

1. IdentificacSo da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.1)
Nome: . j ilti\frtdAJ0 frt. 077A fi

f l  c )
eilhete de ldentidade / Card° de Cicladio: 03ck giot

2. klentificacio da sftuas:So que se encontra inserida no limbfto do Decreto4ei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 2")
Identificacilo da situaplo: ponto 1, alinea b) artigo 22

Identificaciio do Estabelecimento, servico ou organism° onde se verifica a situaclo: U1SAA4

Duraclo da situagSo (inkio/fim): 51.1 - e-ges. 1 - • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - aea _ _ _ _ _

3 . Obsenrasbes:

4. Declaraclio
Dedaro no estar abrangido pelas incompatibilklades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de
Janeiro.

EXNo exerco funcaes remuneradas, regular
04.1 ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou

vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.
Entende-se por exerckio de funstes em tais empresas a prossecurAo direta de atribuicoes conforme o objeto social ou a ativklade
economics da respetiva entidade. No se considera exercicio de funclies em tais empresas a weevil() em paiestras on conferincias
organizadas peas mesmas, nem a participacio em ensaios (*liars ou estudos cientificos no imbito da respetiva atividade.

1 ,- 5<N i l o
SOU proprietirio nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou

vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.
Entende-se por propriedade e detencio de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquar participacats
sociais ou de quaisquer interesses corn expressio peamigna, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
economics, de forma direta ou por interposta pessoa.
parrt No sou membro de orgio social de sociedade cientlfica, associaptio ou ernpresa privada, as qua's tenham
_ _ _ recebido finandarnento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicament*: ou dispositivos

medicos, em media, por cads ano, num period° de tempo considerado ate dnco anos anteriores, num valor
total superior a 50000 EUR.

Entende-se como membro de drgSo social o que se encontrar em efetividade de funrAes, corn mandato no suspenso. NU se
entende em efetividade de funcoes o membro de Orgio social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em confonnidade a sodedade ou associacio que integre. NSo esti° abrangidas as situnfies relatives a associalgies
pOblicas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captacSo de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expressio pecuniaria, que nrio seja, formal e expressamente, por via de contratualizafJo ou mete equivalente,
dirigida a realizacio dos fins prOprios da sociedade, associacrao on ernpresa, para investigacAo, ensaios dinicos, estudos dentfficos,
nomeadamente epidem iologicos.

(0 aqui declarado nio preJudica a apficarAo do regime de incompatibliklades, impedimentos e in1bic8es previsto nas disposictes reguiadoras de
conflitos de interesses resultantes do exercido de funcoes piblicas, nomeadarnente quanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no Cod's° do Procedimento Adrninistrativo, bem como, quart& apticivel, n5o pr udica a declaracio de interesses dos profissionais
de sadde exigida em situa0es espedficas de apreciacio casufstka e o cumprimento das obrigaches dt transparencla e publicidade previstas no Estatuto

do Medkamento, aprovado pelo Di_ 176/2006, de 30 de agosto, na verslio atual)

\ I
de c.7 -?c-)
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DECLARAcA0 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.2 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos so processados automaticamente e destinam-se a gestgo dos processos relativos ao regime juridic° das incompatibilidades dos membros das
comissaes, de grupos de trabalho, de jOris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos Aris, ou que participam na escolha, avaliaggo,
emissao de normas e orientagoes de carater clinic°, elaboraggo de formularios, nas areas do medicament° e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servigos do Servigo Nacional de Sal:1de, independentemente da sua natureza jurfdica, bem como dos servigos e organismos do Ministerio da Saude. 0 seu preenchimento 6
obrigatorio. Os titulares dos dados podem aceder a informaggo que !hes respeite e solicitar par escrito, junto da estabelecimento, servigo ou organismo, no quaf a
comissao, o grupo de trabalho ou o pri funcione, a sua atualizaggo e corregao. Os dados recofhidos so publicados na pagina eletronica do estabelecimento, servigo ou
organismo, no qual a comissao, o grupo de trabalho ou o KIN funcione, devendo ser atualizado no iniclo de cada ano civil e conservadas na pagina eletrtnica da entidade
durante o period° de funcionamento da comissgo, do grupo de trabalho ou do jtiri.

1.Identificagao da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto Dfcreto-lei n.214/2014, de 22 de janeiro (artigo 1.2)
Nome: c _

Bilhete de Identidade / Carta° de Cidadao: g I -a

2. Identificacao da situagao que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de janeiro (artigo 2.2)

Identificagao da situagao: ponto 1, alinea b) artigo 22

Identificacao do Estabelecimento, servico ou organismo onde se verifica a situag5o: UISAM

Duracao da situagao (inicio/fim): 2 —janeiro — 2020 a

3. Observacoes:

- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _________e-052'D

4. Declaracao
Declaro nao estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.21.4/2014, de 22 de
janeiro.

Nao exerco funcoes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por exercicio de fungoes em tais empresas a prossecucao direta de atribuicaes conforme o objeto social ou a atividade
econOrnica da respetiva entidade. Nao se considera exercicio de fungoes em tais empresas a prelecao em palestras ou conferancias
organizadas pelas mesmas, nem a participagao em ensaios clinicos ou estudos cientfficos no ambito da respetiva atividade.

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

Entende-se por propriedade e detencao de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participacoes
sociais ou de quaisquer interesses corn expresso pecuniaria, acessiveis Cu resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econOrnica, de forma direta ou por interposta pessoa.

Nao sou membro de Orgao social de sociedade cientffica, associagao 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 50 000 EUR.

Entende-se como membro de orgao social o que se encontrar em efetividade de funcoes, corn mandato no suspenso. Nao se
entende em efetividade de funceies o membro de orgao social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associagao que integra. Nao estao abrangidas as situacaes relativas a associagoes
pCiblicas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captagao de recursos que origine fluxo financeiro, 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 prOprios da sociedade, associagao ou empresa, para investigagao, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiologicos.

1

(0 aqui declarado nao prejudica a aplicacao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicoes previsto nas disposigoes reguiadoras de
conflitos de interesses resultantes do exercicio de functies piiblicas, nomeadamente quanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no Ccidigo do Procedimento Administrativo, bem como, quando aplicavel, nao prejudica a deciaragao de interesses dos profissionais
de satide exigida em situacoes especificas de apreciacao casuistica e a cumprimento das obrigagoes de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicament°, a provado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na verso atual)

Viana do Castel°, 2 de janeiro de 2020

(Assinatura)
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DECLARAcA0 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.9 do Decreto-Iei n.9 14/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolfsidos so processados automaticamente e destinam-se a gest3o dos processos relativos ao regime juridic° das incompatibilidades dos membros das
comissaes, de grupos de trabalho, de jaris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apotam os respetivos jaris, ou que partkipam na escota, avaliac3o,
emissSo de normas e orientac5es de carter CUnIcO, elaboracio de formularios, nas areas do medicament° e do dispositivo midico no ambito dos estabeiecimentos e
servicos do Servico Nacional de Satkle, independenternente da sus natureza juriclica, bem como dos servicos e org,anismos do Ministerio da Saside. 0 seu preenchimento
obrigatario. Os titillates dos dados pociem aceder I informacSo que Ries respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, servico ou organism°, no qual a
comIssio, o grupo de trabatho ou o (undone, a sua atualizarelk) e correcio. Os dados netolhidos so imblicados na pagina eletronica do estabelecirnento, servico ou
organism°, no qual a comisslo, o grupo de trabeitto ou o jUri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conserradas na pagina etetrdnica da entidade
durante o period° de funcionamento da comisslo, do grope de trabatho ou do jun.

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

Nome: toA.11.4 n3-1_ Pyss,9 TiScA At,>3

Bilhete de Identidade / CartEo de Cidad3o: 5734 3k4 2:78

2. Identificaclo da situacio que se encontra inserida no embito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 2.9)

Identificaciio da situagAo: panto 1, alfnea b) artigo 22

IdentificagAo do Estabelecimento, servico ou organismo onde se verifica a situasZo: ULSAM

DuracAo da situag.Zo (inicio/fim): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - •Lioac- a ________- 012 ?c"

3. ObservacEles:

4. Declarapio
Declaro no estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3,2 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de
Janeiro.

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

Entende-se por exercicio de funcoes em tats empresas a prossecucJo direta de atribuicaes conforme o objeto social ou a atividade
economica da respetiva entidade. No se considers exerdcio de funOes em tais empresas a prelergio em palestras ou confertncias
organizadas pelas mesmas, nem a participacio em ensalos clinicos ou estudos cientificos no Ambito da respetiva atividade.

Fir No sou proprietirio nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou_ _ _ _ vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.
Entende-se por propriedade e detenclo de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participaci5es
socials ou de quaisquer interesses corn expressio pecuniiria, acessiveis ou resuFtantes do respetivo objeto social ou atividade
economica, de forma direta ou par interposta pessoa.

No sou membro de orglio social de sociedade cientifica, associacio ou empress privada, as quais tenham
• _ _ _ recebido financiamento de empress produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos

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

Entende-se como membro de orgto social o que se encontrar em efetividade de funcoes, corn mandato n3o suspenso. No se
entende em efetividade de funcoes o membro de orgio social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associacio que Integra. N3o estao abrangidas as situactSes relatives a associaci5es
ptiblicas profrssionais. Entende-se como financiamento, toda a captacao de recursos que origine flux° financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que no seja, formal e expressamente, por via de contratualizacio ou meio equivalente,
dirigida a realizacio dos fins preprios da sociedade, associacgo ou empresa, para investigacio, ensaios clinicos, estudos cientfficos,
nomeadamente epidemiologicos.

(0 aqui declarado no prejudica a aplicacao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicoes previsto nas disposiciSes reguladaras de
conflitos de interesses resultantes do exercicio de funvies pliblicas, nomeadamente quanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no Cot:1'ga do Procedimento Administrativo, bem como, quando aplicavel, nao prejudica a declaracio de interesses dos profissionais
de satide exigida em situa "paes especfficas de apreciacao casuistica e o cumprimento das obrigacOes de transpar8ncia e publicidade previstas no Estatuto

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

Viana do Castel°, 2_, de _) de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Assinatura)
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DECLARAcA0 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.2 do Decreto-lei n.9 14/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos so processados automaticamente e destinam-se a gestao dos processos relativos so regime juridic° das incompatibilidades dos membros das
comissOes, de grupos de trabalho, de juris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos jeris, ou que participam na escolha, avaliagao,
emissZo de normas e orientagoes de ureter cifnico, elaboraga'o de formularios, nas areas do medicamento e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servigos do Servigo Nacional de SaUde, independentemente da sua natureza jurfdica, bem como dos servigos e organismos do Ministerio da Saticle. 0 seu preenchimento
obrigatorio. Os titulares dos dados podem aceder a informagSo que Ihes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, servigo ou organismo, no qual a
comissao, o grupo de trabalho ou o Jun funcione, a sue atuafizagao e correg5o. Os dados recolhidos sao publicados na *Ina eletronica do estabelecimento, servigo ou
organismo, no qual a comissao, o grupo de trabalho ou o Jun funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pagina eletrOnica da entidade
durante o periodo de funcionamento da comissao, do grupo de trabalho ou do Kiri.

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

Nome: cia-) ck) 2crvy701

Bilhete de Identidade / Cartao de Cidad5o: l o s 6 ¶ G

2. Identificacao da situacao que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.9 14/2014, de 22 de janeiro (artigo 2.9)

Identificag5o da situacao: ponto 1, alinea b) artigo 29

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

Duracao da situagao (inicio/fim): - _ _ _ _ _ _ _ _ - 2,0 a _________- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Observacoes:

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

NS° exerco fungoes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas prod utoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por exercicio de funcoes ern tais empresas a prossecucao direta de atribuicties conforme o objeto social ou a atividade
econamica da respetiva entidade. Nao se considera exercicio de fungiies em tais empresas a prelecao em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesrnas, nem a participacao em ensaios clinicos ou estudos cientificos no ambito da respetiva atividade.

Nao 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 participagoes
socials ou de quaisquer interesses corn expresso pecuniaria, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econamica, de forma direta ou por interposta pessoa.

Nao sou membro de orgao social de sociedade cientifica, 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 period° de tempo considerado ate cinco anos anteriores, num valor
total superior a SO 000 EUR.

Entende-se coma membro de &Tao social o que se encontrar em efetividade de funcoes, corn mandato nao suspenso. No se
entende em efetividade de fungoes a membro de argao social que tenha expressarnente renunciado ao cargo e notificado
formalmente ern conformidade a sociedade ou associacao que integra. Na estao abrangidas as situacoes relativas a associagOes
palicas profissionais. Entende-se coma financiamento, toda a captacao 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 investigacao, ensaios clInicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiolOgicos.

(0 aqui declarado nao prejudica a aplicagao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibigoes previsto nas disposicoes reguladoras de
conflitos de interesses resultantes do exercicio de funcoes publicas, nomeadamente quanta a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no Codigo do Procedimento Administrativo, bem coma, quando aplicavel, no prejudica a declaracao de interesses dos profissionais
de satIde exigida em situacOes especificas de apreciagao casuistica e o cumprimento das obrigacOes de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicament°, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na versa° atual)

Viana do Castel°, _______de AC \so, rLo de 2o2 -c,

tc
(Assinatura)
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.g do Decreto-lei n.9 14/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos sac processados automaticannente e destinam-se a gestgo dos processes relatives ao regime juridico das incompatibilidades dos membros das
comissoes, de grupos de trabalho, de joris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos jüris, ou que participam na escolha, avaliacgo,
emissgo de normas e orientacoes de carater clinic°, elaboracgo de formularies, nas areas do medicamento e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
services do Servico Nacional de SaUde, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos services e organismos do Ministerio da Satide. 0 seu preenchimento
obrigaterio. Os titulares dos dados podem aceder a informacao que (hes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, service ou organism°, no qual a
comissgo, o grupo de trabalho ou o jiri funcione, a sua atualizacgo e correcgo. Os dados recolhidos sgo publicados na pagina eletranica do estabelecimento, service ou
organism°, no qual a comissgo, o grupo de trabalho ou o jOri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada aria civil e conservadas na pagina eletronica da entidade
durante o periodo de funcionamento da comissgo, do grupo de trabalho ou do juri.

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

Nome: -PRA-4GLSic, )0.A..k/-e--c "D'EL K oua.. A
ctoro

Bilhete de identidade / Carta° de Cidadao: O Iq2 i!3
2. Identificacao da situacao que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de janeiro (artigo 2.9)

Identificacao da situagao: ponto 1, alinea b) artigo 22

Identificagao do Estabelecimento, servigo ou organ ismo onde se verifica a situagao: UISAM

Duragao da situag5o t)t, _ _ _ _ - 2.402.0 a `,;)

3. Observacoes:

4. Declaracao
Declaro nao estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.° do Decreto-lei n.°14/2014, de 22 de
janeiro.

Nao exerco funcoes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por exercicio de funcoes em tais empresas a prossecucao direta de atribuicOes conforme o objeto social ou a atividade
economica da respetiva entidade. Nao se considera exercicio de funcOes em tais empresas a prelegao em palestras ou conferancias
organizadas pelas mesrnas, nem a participagao em ensaios clinicos ou estudos cientificos no ambito da respetiva atividade.

Nao 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, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
economica, de forma direta ou par interposta pessoa.

Nao sou membro de orgao social de sociedade cientlfica, 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 period° de tempo considerado ate cinco anos anteriores, num valor
total superior a 50 000 EUR.

Entende-se como membro de orgao social a que se encontrar em efetividade de funcoes, corn mandato nao suspenso. Nao se
entende ern efetividade de funcOes a membro de orgao social que tenha expressamente renunciado ac cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associagao que integra. Nao estao abrangidas as situagoes relativas a associagoes
poblicas profissionais. Entende-se coma financiamento, toda a captacao de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expressao pecuniaria, que no seja, formal e expressamente, por via de contratualizacao ou meio equivalente,
dirigida A realizacao dos fins proprios da sociedade, associagao ou empresa, para investigagao, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiologicos.
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(0 aqui declarado nao prejudica a aplicagao do regime de incompatibilidades, impedimentos a inibicoes previsto nas disposicoes reguladoras de
conflitos de interesses resuitantes do exercicio de fungoes pUblicas, nomeadamente quanta a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no Codigo do Procedimento Administrativo, bem como, quando aplicSvel, nao prejudica a declaracao de interesses dos profissionais
de satide exigida em situacoes especificas de apreciacao casuistica e o cumprimento das obrigagOes de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicamento, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na verso atual)
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