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DECLARACAO DE INEXISTNCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.2 do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de janeiro)

Os dodos recoltsidos so proc:essados autornaticamente e destinam-se gestSo dos processes relatives ao regime jurfdko das incompatibilidades dos membros das
comissems, de grupos de trabaiho, de jelris de Kocedimentos pre-contratuais, e consuftores que apolam os respetivos jeids, ou que participam na escolha, avalia0o,
ernissSo de normas e orientacties de carater clink°, elaboraclo de formularios, nas areas do medicament° e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
services do Service Nacional de Satide, independentemente da sua natureza juddica, Dem come dos services e organismos do Ministerio da Satide. 0 seu preenchimento it
obrigatbrio. Os tituiares dos dados podem aceder informacSo que !hes respeite e solicitor por escrito, junto da estabeiecimento, service no organism°, no qual a
cornisdo, o grupo de trabalho ou o jtiri funcione, a sua atualizacSo e corresSe. Os dados recolhiclos so publicados na patina eletranica do estabelechriento, servico ou
organism°, no qual a comissilo, o grupo de trabalho ou o jCiri funcione, devendo see atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pagina eletrenka da entidade
&tante o period° de funclonamento da comiss}o, do grope de trabalho ou do jar'.

1. Identificakio da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto4ei n.214/2014, de 22 de Janeiro (artigo

Nome:
_ - -

ClucZL.. t y u c N , Z ) W Z. ( 2 _ ( 1 . 0 \.) 911 -Q --TO

Bilhete de identidade / Cara° de Cidadgo:

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

IdentificacAo da situacao: panto 1, alinea b) artigo 22

identificacao do Estabelecimento, servico ou organism° onde se veriftca a situacAo: ULSAM

Duragao da situaclio (inicio/fim):

3. Observg6es:

-.2.°/c)a •2c72CD

4. Declaracilo
Declaro no estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.Q14/2014, de 22 de

Janeiro.
No exerco funcOes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou disposftivos medicos.

Entende-se por exercfcio de funcoes em tais empresas a prossecurio direta de atribuicoes conforme o objeto social ou a atividade
economica da respetiva enticlacte. No se considera exercicio tie func8es em tais empresas a prelecio em pale-stras ou conferencias
organizadas peas mesmas, nem a participacio em ensaios cilnicos ou estudos cientfficos no Ambito da respetiva atividade.

No sou proprietirio nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicarnentos ou dIspositivos medicos.

Entende-se por propriedade e detencio de interesses na propriedade de tais empresas a tituiaridade de quaisquer participaciies
socials ou de quaisquer interesses corn expresso pecuniaria, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econOrnica, de forma direta ou por interposta pessoa.

No sou membro de orglo social de sociedade cientifica, associaclio ou empresa privada, as quails 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 coma membro de orgAo social o que se encontrar ern efetividade tie funcoes, corn mandato no suspenso. No se
entende em efetividade de funcoes o membro de orgio social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formaimente em conformidade a sociedade ou associacio que integra. No estao abrangidas as situaceies relativas a associacaes
pdblkas profissionais. Entende-se coma financiamento, toda a capta0o de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que no seja, formal e expressamente, por via de contratuatizacSo ou meio equivalente,
dirigida a realizacho dos fins proprios da sociedade, associaclio ou empresa, para investigacAo, ensaios ciinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiolOgicos.

(0 aqui deciarado no prejudica a aplicacgo do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicaes previsto rias disposigOes reguladoras de
confiitos de interesses resultantes do exercicio de fungoes ptiblicas, nomeadamente quanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no Codigo do Procedimento Administrativo, bem como, quando aplicavel, no prejudica a dedaracgo de interesses dos profissionais
de satkie exigida em situagges especificas de apreciacgo casufstica e o cumprimento das obrigacties de transparencia e publicidade previstas no Estatuto

do Medicament°, aprovado pet° DL 176/2006, de 30 de agosto, na versgo atual)

Viana do Castelo, ______de--to tt...1& JJ c de 2.c) cif)

(Assinatura) Nt" t r i - G T ZM a rummuomocuteimishIMIKP.-.i

Miguel Jarretto
Director de depatimmento ele MON§

Ord. 37,922 I Mec. 2985'
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DECLARAcA0 DE INEXISTENC1A DE INCOMPAT1BILIDADES
(artigo 4.9 do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recothicios so processados automaticamente e destinam-se gestgo dos processos retativos so regime juridic° das Incornpatibilidades dos membros das
comisstles, de ;Twos de trabalbo, de jiff's de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam as respetivos jUris, ou que parbeiparn na escoltia, avaliar4o,
emisslo de normas e orientac8es de earlier clinic°, elaboracSo de forrmarios, nas areas do medicament° e do dispositivo mectko no imbito dos estabelecimentos e
servicos do Servo Nacional de Satide, independentemente da sus natureza juridic', hem coma dos servicos e organismos do Ministirio da SatIcle. 0 seu preenchimento 6
obrigatdrio. Os titutares dos dados podem aceder a informac.to que !hes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelteimento, servico ou organism°, no qual a
comiss3o, o grupo de tribal° ou o jtrI funcione, a sua atualizacIlo e correclo. Os dados recothicios slo publicados na plgina eletronica do estabelecimento, servico ou
organism°, no qual a comissio, o grupo de trabatho ou o jtir1 funclone, devendo sec atuatizado no inicio de cads ano civil e consenradas na patina eletronica da enticiade
durante o periodo tie furicionarnento da comissio, do grupo de trabalho 011 do

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

Nome: ' j 0 ittl\nto it 01A nk--)
Elithete de Identidade Cart5o de Cidad§o: 3c g i o i

2. Identificacao da situar,So que se encontra inserida no imbito do Decreto-lei n.2 14(2014, de 22 de janeiro (artigo 2.f)
Identificacao da situacao: pont° 1, alfnea b) artigo 22

Identificaglo do Estabelecimento, servico ou organism° onde se verifica a situag5o: USW

Durayao da situarZo (inicio/fim): ______- et.t„ t,, _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 0-e6 _ 2.2,J

3. Observaciies:

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

[X No exerp funcoes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribukloras ou
vendedoras de medicamentos au dispositivos medicos.

Entende-se por exercfcio de func6es em tais empresas a prossecuclio direta de atribuivoes conforrne o objeto social ou a atividade
econOmica da respetiva entidade. No se corisidera exercfcio de functies em tais empresas a preleggo em palestras ou conferEncias
organizadas pelas mesmas, nem a participaglio em ensaios cifnicos ou estudos cientfficos no ambito da respetiva atividade.

15ZP
NAo sou proprietario nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou

_ _ _ _ vendedoras de medicamentos ou disposltivos medicos.
Entende-se por propriedade e detenclio de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participacaes
socials ou de quaisquer interesses corn expresso pecuniiria, acessfveis ou resuitantes do respetivo objeto social ou atividade
economica, de forma direta ou par interposta pessoa.

141V1 No sou membro de argil° social de sodedade dentifica, associacio ou empresa prhrada, as quais tenham
_ _ _ _ recebido finandamento de empresa produtora, distribuidora au vendedora de medicamentos ou dispositivos

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

Entende-se coma membro de &gip social o clue se encontrar em efetividade de funceles, corn mandato no suspenso. No se
entende em efetiviciade de fungles o membro de argio social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associacao que integra. No esti() abrangidas as situactles retativas a associacaes
ptiblicas profissionais. Entende-se comb financiamento, toda a captac.lio de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que no seja, formal e expressamente, por via de contratualizafolio ou meio equivalente,
dirigkia a realizacio dos fins proprios da sociedade, associacio ou empresa, para investigagio, ensaios ctinicos, estudos cientfficos,
nomeadamente epiderniologicos.

(0 aqui deciarado nio prejudica a aplicacZo do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicaes previsto nas disposicaes reguladoras de
conflitos de interesses resuftantes do exercfcio de funcoes pablicas, nomeadamente quanto a garantias de imparcialidade previstas na tel 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no Cexligo do Procedimento Administrativo, bem coma, quando aplicavel, nao pr udica a declaracio tie interesses dos profissionais
de saade exigida em situacoes especificas de apreciag5o casuistica e o cumprimento das obrigacoes d transparencia e publicidade previstas no Estatuto

do Medicament°, aprov-ado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na versio atual)

\ I
A c de 2 c),)c)

(Assinatura)
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(arago 4.9 do Decreto-lei n.9 14/2014, de 22 de janeiro)

Os dodos recolhidos so processados automaticamente e destinam-se a gest5o dos processos relativos so regime juridico das incompatibilidades dos rnembros das
comissOes, de grupos de trabalho, de girls de procedimentos pre-contratuais, e consuitores que apoiam os respetivos jeans, ou que partkipam na escolha, avaliacZo,
emissao de normas e orientacOes de corker clinic°, elaboracao de formularios, nas areas do medicament° a do dispositivo medico no ambito dos estabelectmentos e
servicos do Servico Nacional de Sa4de, independentemente da sua natureza jurldica, bem como dos servicos a organismos do Ministerio da Satide. 0 seu preenchimento 6
obrigatdrio. Os titulares dos dados podem aceder a Informac5o que lhes respefte e solicitor por escrito, junto da estabelecimento, servico ou organism°, no qual a
comiss5o, o grupo de trabalho ou o JOn funtione, a sua atualizacilo e correc5o. Os dodos recolhidos so publicados na pagina eletninka do estabelecimento, servico ou
organism°, no qual a comissio, o grupo de trabalho Oil 0 itici funclone, devendo set atualizado no inicio de cada ano civil e consenradas no pagina eletranica da entidade
durante o perfodo de funcionamento da comissio, do grupo de trabaltio ou do Ktri.

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

Nome: ,S0, l'AciA cs,LAtk- J 2

Bilhete de ldentidade Cart o de Cidadao: /0(0CpL 6

2. Identificacio da sttuac5o que se encontra inserida no Ambito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de janeiro (artigo 2.2)

Identificagao da situac5o: ponto 1, alinea b) artigo 22

Identificacao do Estabelecimento, servico ou organism° onde se verifica a situacao: UlSAM

Duraclo da situacao (initio/fim): - _______________- 2020 a ______- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Observacoes:

4. Dedaraclio
Declaro n5o estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de
janeiro.

No exerco funches remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribukloras ou
vendedoras de medk:amentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por exerckio de funceies ern tais empresas a prossecuclio direta de atribuictes conforme o objeto social ou a atividade
econdrnica da respetiva entidade. No se considera exercfcio de funcOes em tais empresas a preleclo em palestras ou conferencias
organizadas pelas rnesmas, nem a participagao em ensaios cifnicos ou estudos cientIficos 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 detenc5o de interesses na propriedade de tais empresas a titularklade de quaisquer participacoes
sociais ou de quaisquer interesses corn expresso pecuniSria, acessfveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
economica, de forma direta ou por Interposta pessoa.

, No sou membro de ergo social de sociedade cientifka, associac.Ao ou empresa privada, as quads tenham
_ _ _ _ recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de meclkamentos ou dispositivos

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

Entende-se como membro de Orgio social o que se encontrar em efetividade de funcoes, corn mandato no suspenso. Nap se
entende em efetividade de fungoes o membro de Orgao social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associag5o que Integra. No est5o abrangidas as situacties relativas a associacaes
pablicas profissionais. Entende-se coma financiamento, toda a captacio de recursos que origine flux° financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecunihria, que no seja, formal e expressamente, por via de contratualizaclio ou meio equivalente,
dirigida a realizagao dos fins prdprios da sociedade, associacbo GU empresa, para investigac5o, ensaios clInicos, estudos cientfficos,
nomeadamente epidemiolOgicos.

(0 aqui declarado no prejudica a aplicagao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicOes previsto nas disposigOes reguladoras de
conflitos de interesses resuttantes do exercicio de funcoes pablicas, nomeadamente quanta a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de

27 de fevereiro e no C6digo do Procedimento Administrativo, bem como, quando apticivel, no prejudica a deciaraclo de interesses dos profissionals
de sa6de exigida em situags5es especificas de apreciacZo casuistica e o cumprimento das obrigacOes de transparencia e publicidade previstas no Estattrto

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

Viana do Castel°, ______de de

CA. k ‘ri \ IC., \

(Assinatura)
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DECLARA00 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4,2 do Decreto-lei n.° 14/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos 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 jitris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos jOris, ou que participam na escolha, avaliagao,
emiss5o de normas e orientagoes de carater clinic°, elaboraca'o de formularios, nas areas do medicamento e do disposttivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servigos do Servigo Nacional de Satide, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos servigos e organismos do Minister-to da Sat:We. 0 seu preenchimento 6
obrigatorio. Os titufares dos dados podem aceder a informagao que !hes respette e solicitar por escrito, junto do estabelecimento, servigo ou organism°, no qual a
comissao, o grupo de trabalho ou a jéri funcione, a sua atualizack e correg5o. Os dados recolhidos sgo publicados na pagina eletr6nica do estabelecimento, servigo ou
organism°, no qual a comissao, o grupo de trabalho ou o j6ri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pagina eletr6nica da entidade
durante o periodo de funcionamento da comiss5o, do grupo de trabalho ou do yid.

1. Identificacao da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de janeiro (artigo 1.2)

Nome: I

Bilhete de ldentidade / Cart5o de Cidadao: 51.1 892a --4,

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

ldentificacao da situagSo: ponto 1, alinea b) artigo 22

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

Duragao da situagao (inicio/fim): j e l t i  1 , 0 4 , o c A 31 ,b_Qtaul,3_,0 goao
3. Observacties:

4. Declaracao

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

F<-1
Nao exerco fungOes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por exercfcio de funcOes em tais empresas a prossecuc5o direta de atribuiceies conforme o objeto social ou a atividade
econOmica da respetiva entidade. N5o se considera exercfcio de funcoes em tais empresas a prelec5o em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participac5o em ensaios clinicos ou estudos cientfficos 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 detenc5o de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participagoes
socials ou de quaisquer interesses corn expresso pecuniaria, acessfveis ou resuttantes do respetivo objeto social ou atividade
economica, de forma direta ou por interposta pessoa.

Nao sou membro de area° social de sociedade cientifica, 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 EMI.

Entende-se como membro de org5o social o que se encontrar em efetividade de funcOes, corn mandato n5o suspenso. No se
entende em efetividade de fungOes o membro de Org5o social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associacao que integra. N5o est5o abrangidas as situacties relativas a associacoes
ptiblicas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captac5o de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn express5o pecuniaria, que n5o seja, formal e expressamente, por via de contratualizagao ou meio equivalente,
dirigida a realizac5o dos fins proprios da sociedade, associag5o ou empresa, para investigac5o, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiolOgicos.

(0 aqui declarado nao prejudica a aplicacao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicoes previsto nas disposicoes reguladoras de
conflitos de interesses resultantes do exercicio de functies pUblicas, nomeadamente quanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no Codigo do Procedimento Administrativo, bem como, quando aplicavel, nao prejudica a declaracao de interesses dos profissionais
de saLide exigida em situacties especificas de apreciac5o casuistica e o cumprimento das obrigacoes de transparancia e publicidade previstas no Estatuto

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

Viana do Castel°, ______de ieXo de 02 0 c9-0

e

(Assinatura)
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DECLARAcA0 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.P do Decreto-lei n.9 14/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos so processados automaticamente e destinam-se a gestk dos processos relativos ao regime juridico das incompatibilidades dos membros das
comissoes, de grupos de trabalho, de j6ris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos Aris, ou que participam na escolha, avaliag5o,
emissk de normas e orientacoes de carater clinic°, elaborack de formularios, nas areas do medicamento e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servigos do Servigo Nacional de SaLide, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos servigos a organismos do Ministerio da Saticle. 0 seu preenchimento é
obrigatOrio. Os titulares dos dados podem aceder a informagk que lhes respeite e solicitar por escrito, junto da estabeiecimento, servigo ou organism°, no qual a
comiss'ao, o grupo de trabalho ou o jOri funcione, a sua atualizagk e corregk. Os dados recolhidos so publicados na pagina eletronica do estabelecimento, servigo ou
organismo, no qual a comissk, o grupo de trabalho ou o jri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada a no civil e conservadas na pagina eletranica da entidade
durante o periodo de funcionamento da comissk, do grupo de trabalho ou do j6ri.

1. ldentificac5o da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de janeiro (artigo 1.9)

Nome: IOrLflc c arrrxDi

Bilhete de Identidade / Carta.° de Cidad5o: 6ci 6

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

Identificac5o da situag5o: ponto 1, alinea b) artigo 22

Identificagao do Estabelecimento, servico ou organism° onde se verifica a situacao: ULSAM

Durac5o da situacao (inicio/fim): _ _ _ _ _ _ _ -20 lo a 0

3. Observacoes:

4. Declaragao
Declaro no estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.214/2014, 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 atribuicOes conforme o objeto social ou a atividade
economica da respetiva entidade. Nao se considera exercicio de fungOes em tais empresas a prelecao em palestras Cu conferencias
organizadas pelas mesmas, 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 participacoes
sociais ou de quaisquer interesses cam expresso pecuniaria, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econOrnica, de forma direta ou por interposta pessoa.

Nao sou membro de 6rg5o 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 50 000 EUR.
Entende-se como membro de orgao social o que se encontrar em efetividade de fungoes, corn mandato nao suspenso. Nao se
entende em efetividade de fungoes o membro de Orgao social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associagao que integra. Riao esfao abrangidas as situacOes relativas a associacoes
pUblicas 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, associacao ou empresa, para investigagao, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiologicos.

(0 aqui declarado nao prejudica a aplicac5o do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicoes previsto nas disposicoes reguladoras de
conflitos de interesses resultantes do exercicio de fungoes ptblicas, nomeadamente quanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no COdigo do Procedimento Administrativo, bem como, quando aplicavel, no prejudica a deciarack, de interesses dos profissionais
de sat:We 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 versa° atual)

Viana do Castel°, _______de Acr\9:ArU3 _ _ _ _ _ _ _ de 2o 2-c)

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

Os dados recolhidos sao processados automaticamente e destinam-se a gestao dos processos relativos so regime juridic° das incompatibilidades dos membros das
comissfies, de grupos de trabalho, de jiiris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos jIris, ou que participam na escolha, avaliacao,
emissao de normas e orientac6es de carater clinic°, elaboracao de formularios, nas areas do medicamento e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servicos do Servigo Nacional de Sailde, independentemente da sua natureza juriclica, bem como dos servicos e organismos do Ministerio da Saide. 0 seu preenchimento é
obrigatOrio. Os titulares dos dados podem aceder a informagao que !hes respelte e solicItar por escrito, junto da estabelecimento, servico ou organismo, no qual a
comissao, o grupo de trabalho ou o Jun funcione, a sua atualizacao e correcao. Os dados recolhidos sao publicados na pagina eletronica do estabelecimento, servico ou
organismo, no qual a comissao, o grupo de trabalho ou o jCini funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pagina eletronica da entidade
durante o period° de funcionamento da comissao, do grupo de trabalho ou do ju'ri.

1. ldentificação,da pessoa que Kencontra abrrda r:Meto do ecreto-lei n.214/2014, de 22 de janeiro (artigo 1.9)

Nome: - tiatjOt-

Biihete-de--Iderttidatie / Carta° de Cidad5o: 6 3Ycq 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 situag5o: ponto 1, alinea b) artigo 22

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

Duracao da situagao (inicio/fim):

3. Observacoes:

,p2c.z.7 a `k.,9 acila

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

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

Entende-se par 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 conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participacao em ensaios clinicos ou estudos cientificos no ambito da respetiva atividade.

jJNao sou proprietario nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ouvendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.
Entende-se par propriedade e detencao de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participagoes
sociais ou de quaisquer interesses corn expresso pecuniaria, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
economica, de forma direta ou por interposta pessoa.

No sou membro de orgao social de sociedade cientffica, 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 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. No se
entende em efetividade de funcoes o membro de orgao social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associagao que integra. No estao abrangidas as situacoes relatives a associaclies
ptiblicas profissionals. Entende-se como financiamento, toda a captacao 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, associacao ou empresa, para investigacao, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiolOgicos.

(0 aqui declarado nao prejudica a aplicacao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicoes previsto nas disposigoes reguladoras de
conflitos de interesses resuftantes do exercfcio de functies 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 aplicavel, no prejudica a deciaracao de interesses dos profissionais
de saude exigida em situacoes especfficas de apreciagao casufstica e o cumprimento das obrigaciies de transparencia e publicidade previstas no Estatuto

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

Viana do Castelo, _______de t de 2c7ac__,

(Assinatura)
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4..° do Decreto-Iei n.° 14/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos sao processados automaticamente e destinam-se a gestao dos processos relatives ao regime juridic° das incompatibilidades dos membros das
comissbes, de grupos de trabalho, de jUris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos jOris, ou que participam na escolha, avaliacao,
emissSo de normas e orientgoes de canker clinico, elaboracao de formularies, nas areas do medicament° e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
services do Servigo Nacional de Saticle, independentemente da sua natureza juridica, bem comb dos services e organismos do Ministerio da Satide. 0 seu preenchimento é
obrigatOrio. Os titulares dos dados podem aceder a informagao que lhes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, service ou organismo, no qual a
comissao, o grupo de trabalho ou o juri funcione, a sua atualizac5o e correcao. Os dados recolhidos so publicados na pagina eletrenica do estabetecimento, service ou
organism°, no qual a comiss5o, o grupo de trabalho ou o jOri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pagina eletr6nica da entidade
durante o periodo de funcionamento da comissao, do grupo de trabaiho ou do Oft

Nome: 1_)mt. . '  a R:.\s' W-)o-ca- YLO
Bilhete-de-ideatiflacle / Callao de Cidadao:

.064i Les 3
2. Identificagao da situagao que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de janeiro (artigo 2.9)

Identificacao da situacao:ponto 1, allnea b) artigo 22

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

RK:a

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

DuracOo da situac5° (inicio/fim): _ _ _ _ _ _ _

3. Observac8es:

-.loc.() a a) - __________- _ _ _ _ _ _ _ _ _0 7 - 0 . 1 - 0

4. Declaragao
Deciaro nao estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 39 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de
janeiro.

Nao exergo fungoes 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 ern tais empresas a prelecao em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participacao ern ensaios clinicos ou estudos cientificos 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 par propriedade e detencao de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participacoes
sociais ou de quaisquer interesses corn expressao pecuniaria, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econOmica, de forma direta ou por interposta pessoa.

Nat) sou membro de argao 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 50 000 EUR.

Entende-se coma membro de Orgao social o que se encontrar em efetividade de fungoes, corn mandato nao suspenso. Nao se
entende em efetividade de fungoes o membro de &gab social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associagao que Integra. Nao estao abrangidas as situacOes relativas a associacties
publicas profissionais. Entende-se coma financiamento, toda a captagao de recursos que origine flux° financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que no seja, formal e expressamente, por via de contratualizacao ou meio equivalente,
dirigida a realizacao dos fins pr6prios da sociedade, associagao ou empresa, para investigacao, ensaios clinicos, estudos cientlficos,
norneadamente epidemiolOgicos.

(0 aqui declarado no prejudica a aplicac5o do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicOes previsto nas disposigOes reguladoras de
conflitos de interesses resuitantes do exercicio de funcOes pLiblicas, nomeadamente quanta a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no Cddigo do Procedimento Administrativo, bem coma, quando aplicavel, nao prejudica a declaracao de interesses dos profissionais
de saude exigida em situagoes 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 verso atual)

Viana do Castel°, a de r)Qi. <AD de _ ,44 :2 , ,L0

)0CIL:rN, 71kAluDj; Pccort R/G 6Dirne/
(Assinatura)


