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DECLARAcit0 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.9 do Decreto-lei n. 14/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos so processados automaticarnente e destinam-se a gesdo dos processos relativos ao regime juridic° das incompatibilidades dos membros das
comissfies, de grupos de trabalho, de jitris de procedimentos pre-contratuais, e consuttores que apoiam os respetivos jaris, ou que participam na escolha, avallacAo,
emiss§o de normas e orientacoes de carater clink°, elaboracao de formularios, nas areas do medkamento e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servicos do Servico Nacional de Satide, independentemente da sua natureza jurfdica, bem como dos servicos e organismos do Ministerio da Saude. 0 seu preenchimento
obrigatbrio. Os titulares dos dados podem aceder a InformacZo que !hes respeite e sok-liar por escrito, junto da estabelecimento, servico ou organism°, no qua' a
comissao, o grupo de trabalho ou o JUn funcione, a sua atualiza0o e correcao. Os dados recothidos so publicados na pagina ektninica do estabelecimento, servico ou
organismo, no qual a comiss5o, o grupo de trabalho ou o jtiri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pagina eletronica da entidade
durante o perfodo de funcionamento da comissao, do grupo de trabalho ou do Ad

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

Nome: E,1ko Cc Qs

9,73 3 9_SC(Bilhete de Identidade / Carta() de Cidad5o:

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 situacao: ponto 1, alinea b) artigo 22

identificacao do Estabelecimento, servico ou organism° onde se verifica a situagao: ULSAM

Duracao da situac5o (inIcio/fim): _____- 3ANJ 11,3_____________a 31 - ____________2-0

3. Observa0es:

4. Dedaracao
Declaro no estar abrangido °etas incompatibilidades previstas no artigo 3.9 do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de
janeiro.

No exerco 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. No se considera exerckio de funcOes em tais empresas a prelecSo em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participacSo em ensaios clinicos ou estudos cientifkos no imbito 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 participacaes
sociais ou de quaisquer interesses corn expressao pecuniaria, acessiveis ou resuftantes do respetivo objeto social ou atividade
economica, de forma direta ou por interposta pessoa.

No sou membro de ergo social de sociedade cientifica, assodacao 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 efetivklade de functies, corn mandato no suspenso. No se
entende em efetivklade de funcoes o membro de orgZo social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associacao que integra. No est3o abrangidas as situacaes relativas a associacoes
ptiblicas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captagio de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que no seja, formal e expressarnente, por via de contratualizacao ou meio equivalente,
dirigida a realizacgo dos fins proprios da sociedade, associacao ou empresa, para investigacio, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiologicos.

[ _ _ _ _ _ _

(0 aqui deciarado no prejudica a aplicacgo do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicOes previsto nas disposigOes reguiadoras de
confiitos de Interesses resuttantes do exercicio de funcoes ptIblicas, 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, ngo prejudica a declaracgo de interesses dos profissionais
de sailde exigida em situacoes especificas de apreciaygo casuistica e o cumprimento das obriggaes de transparencia e publicldade previstas no Estatuto
do Medicament°, aprovado pelo DL 176/200E., de 30 de agosto, na verso atual)

Viana do Casteloi•---) II\ de de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -

Cb 3 \
(Aslnatura)
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DECLARA00 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.9 do Decreto-lei n.9 14/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos s5o processados automaticamente e destinam-se a gest3o dos processos relatIvos ao regime juridic° das incompatibilidades dos membros das
comissoes, de grupos de trabalho, de jUris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos jUris, ou que participam na escolha, avaliac3o,
emissao de normas e orientacoes de carater clinico, elaboracao de formularios, nas areas do medicament° e do dispositivo medico no Smbito dos estabelecimentos e
servicos do Servigo Nacional de Satide, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos servicos e organismos do Ministerio da Satide. 0 seu preenchimento
obrigatbrio. Os titulares dos dados podem aceder a informacao que 'hes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, servigo ou organism°, no qual a
comiss3o, o grupo de trabalho ou o jUri funcione, a sua atualizac3o e correc3o. Os dados recolhidos sac) publkados na pagina eletranica do estabelecimento, servico ou
organismo, no qual a comiss5o, o grupo de trabalho ou a jiri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pagina eletronica da entidade
durante o period° de funcionamento da comiss3o, do grupo de trabalho ou do jtiri.

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

Nome: 1\,k0,..uv-k-i_ C\AAD Ox a c , L Q ( Q w p 1 0 - 0
Bilhete de IdentidadeI Carta° de Cidad5o: 300„\ 6

2. Identificacao da situacao que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de janeiro (artigo 2.°)
Identificagao da situagao: ponto 1, alinea b) artigo 22

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

Durac5o da situacao (inicio/firn):I - ceUOCUL -2,0 20 a "3 I - _________-2U-2-47

3. Observaciies:

4. Declaracao
Declaro n5o estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.9 do Decreto-lei n.914/2014, 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 exercfcio de funyoes em tais empresas a prossecucao direta de atribuiyoes conforme o objeto social ou a atividade
econdmica da respetiva entidade. Nao se considera exercfcio de func8es em tais empresas a prelecao em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participacao em ensaios clinicos ou estudos cientlficos 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 pot propriedade e detenc5o 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.

2—(1 Nao sou membro de &lac) social de sociedade cientffica, associa0o 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 funyOes, corn mandato no suspenso. Nao se
entende em efetividade de funcaes o membro de orgao social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associayao que integra. No estao abrangidas as situac8es relativas a associay8es
ptiblicas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captay5o de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que nao seja, formal e expressamente, por via de contratualizayao ou meio equivalente,
dirigida a realizacao dos fins proprios da sociedade, associayao ou empresa, para investigayao, ensaios clinicos, estudos cientlficos,
nomeadamente epidemiologicos.

(0 aqui declarado no prejudica a aplicagao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibigaes previsto nas disposigaes reguladoras de
conflitos de interesses resultantes do exercicio de functies ptiblicas, nomeadamente quanta a garantias tie imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no Codigo do Procedimento Administrativo, bem como, quando aplicavel, no prejudica a declarac5o de interesses dos profissionais
de sailde exigida em situagoes especificas de apreciac5o casuistica e o cumprimento das obrigacties de transparencia e publicidade previstas no Estatuto

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

Viana do Castelo, _______de f--63€.40 de : ; )

____________-r

(Assinatura)
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DECLARA00 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.9 do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos sac) processados automaticamente e destinam-se a gest5o dos processos relativos ao regime juridic° das incompatibilidades dos nnembros das
comissiies, de grupos de trabalho, de jUris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam as respetivos juris, ou que participam na escolha, avaliac5o,
emissio de normas e orientacoes de corker clinic°, elaboracao de formularios, nas areas do medicamento e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servicos do Servico Nacional de Saticle, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos servicos e organismos do Ministerio da SaUde. 0 seu preenchimento e
obrigatorio. Os titulares dos dados podem aceder a informac5o que lhes respeite e solicitor por escrito, junto da estabelecimento, servigo ou organismo, no qual a
comissao, o grupo de trabalho ou o jOri funcione, a sua atualizac5o e corre;Ao. Os dados recolhidos s5o publicados na pagina eletrOnica do estabelecimento, servico ou
organismo, no qual a comiss5o, o grupo de trabalho ou o jOri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na oagina eletronica da entidade
durante o periodo de funcionamento da comissao, do grupo de trabalho ou do Kiri.

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

Nome: cc (rD v2cfm,011-)...

Bilhete de Identidade / Cartao de Cidada-o: 1OS

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

Identificag5o da situagao: ponto 1, alinea b) artigo 22

Identificagao do EstabeIecimento, servigo ou organismo onde se verifica a situacao: ULSAM

Duragao da situacao (inicio/fim): _______- _ _ _ - 20 ?..42-) a

3. Observacties:

20ILID

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

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

Entende-se por exercicio de funciies em tais empresas a prossecug5o direta de atribuicoes conforme o objeto social ou a atividade
economica da respetiva entidade. No se considera exercicio de funcoes em tais empresas a prelecao em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, 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 participacaes
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.

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 periodo de tempo considerado ate cinco anos anteriores, num valor
total superior a 50 000 EUR.

Entende-se como membro de OrgSo social o que se encontrar em efetividade de fungbes, corn mandato no suspenso. Nao se
entende em efetividade de funcoes o membro de org"ao social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associac5o que integra. No estao abrangidas as situagoes relativas a associacOes
publicas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captag5o de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que na-o seja, formal e expressamente, por via de contratualizagao ou meio equivalente,
dirigida a realizag5o dos fins proprios da sociedade, associagao Cu empresa, para investigacao, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiologicos.

(0 aqui deciarado no prejudica a aplicack do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibigoes 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, nal) prejudica a declarack de interesses dos profissionais
de saide exigida em situagoes especificas de apreciag5o casuistica e a cumprimento das obrigacties de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicament°, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na versk atual)

Viana do Castelo, _______de \c r\g—Nruc) de 202-o

r - ) C t i t C

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

- • I 10

Os dados recolhidos sao processados automaticamente e destinam-se a gestao dos processos relativos ao regime juridico das incompatibilidades dos rnembros das
comissoes, de grupos de trabalho, de jimis de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos Ohs, ou que participam na escolha, avaliagao,
emissao de normas e orientagoes de carater clinic°, elaboragao 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 e organismos do Ministerio da Saide. 0 seu preenchimento é
obrigatorio. Os titulares dos dados podem aceder a informagao que !hes respeite e solidta r por escrito, junto da estabelecimento, servigo ou organismo, no qual a
comissao, o grupo de trabalho ou o jtiri funcione, a sua atualizagao e corregao. Os dados recolhidos sac) publicados na pagina eletronica do estabelecimento, servigo ou
organismo, no qual a comissao, o grupo de trabalho ou o jtiri funcione, devendo ser atualizado no infcio de cada ano civil e conservadas na pagina eletronica da entidade
durante o period° de funcionamento da comissao, do grupo de trabalho ou do jtiri.

1. Identificacao da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n.°14/2014, de 22 de janeiro (ortigo 1.9)c.(
Name: -F)RA-NGIVCO 10c.

c o
N)C4LVcD-C i‘A ua...A

Bilhete de ldentidade / Carta° de Cidadao: Ic i 3 2 1 i3

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

Identificagao da situacao: ponto 1, alinea b) artigo 2°

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

,Duragao da situagao (inicio/fim): 012 - ____ 2,02_p a 31 - 12 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Observacoes:

4. Declarac5o
Declaro nab estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.9 do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de
janeiro.

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

Entende-se por exercicio de functies ern tais empresas a prossecucao direta de atribuicOes conforme o objeto social ou a atividade
econornica da respetiva entidade. Nao se considera exercicio de functies em tais empresas a prelec5o em palestras ou conferencias
organizadas peias mesmas, nem a participac5o 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 Cu 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 expressao pecuniaria, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
economica, de forma direta ou por interposta pessoa.

No sou membro de &ea° social de sociedade cientlfica, associac5o 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 perlodo de tempo considerado ate cinco anos anteriores, num valor

total superior a 50 000 EUR.
Entende-se como membro de &go social o que se encontrar em efetividade de fungbes, corn mandato n5o suspenso. Nao 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 est5o abrangidas as situacties relativas a associacoes
publicas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captac5o de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expressao pecunieria, que nao seja, formal e expressamente, por via de contratualizaggo ou rneio equivalente,
dirigida a realizacao dos fins prOprios da sociedade, associagao ou empresa, para investigag5o, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epiderniologicos.

(0 aqui declarado no prejudica a aplicacao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicaes previsto nas disposicbes reguladoras de
conflitos de interesses resultantes do exercicio de fungi:3es pUblicas, nomeadamente quanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no C6digo do Procedimento Administrativo, bem como, quando aplicavel, no prejudica a declaray5o de interesses dos profissionais
de sailde exigida em situacoes especificas de apreciacao casuistica e o cumprimento das obrigacOes de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicamento, aprovado pelo DL176/2006, de 30 de agosto, na verso atual)

Viana do Castel°, _______de 1Z-0 de p
f ,
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DECLARAcii0 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.2 do Decreto-Iei n.214/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos s5o processados automaticamente e destinam-se a gest5o dos processos relativos so regime juridic° das incompatibilidades dos membros das
comissoes, de grupos de trabalho, de gins de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos jOris, ou que participam na escolha, avaliag5o,
emiss5o de normas e orientagoes de carater clfnico, elaborag5o de formularios, nas areas do medicament° e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servicos do Servigo National de Saude, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos servigos e organismos do Ministerio da Saiide. 0 seu preenchimento 6
obrigatOrio. Os titulares dos dados podem aceder a informag5o que [hes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, servigo ou organism°, no qual a
comiss5o, o grupo de trabalho ou o jOri funcione, a sua atualizag5o e correc5o. Os dados recolhidos sao publicados na pagina eletrOnica do estabelecimento, servico ou
organism°, no qua' a comissao, o grupo de trabalho ou o jurf funcione, devendo ser atuatizado no infcio de cada ano civil e conservadas na pagina eletr6nica da entidade
durante o perfodo de funcionamento da comiss5o, do grupo de trabalho ou do

1. ldentificac da pessoa que $9lencontra abranngida pRlo objeto ecreto-lei n.214/2014, de 22 de janeiro (artigo 1.1)
Nome: oe t-e_toca.42-, A41. ICJ:42v-

Bithete-de-Ifierttidede / Carta° de Cidadao: 4'c 3

2. Identificacao 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, alinea b) artigo 20

Identifica(ao do Estabelecimento, servico ou organism° onde se verifica a situacao: ULSAM

Duraga-o da situagao (inIcio/fim): _ _ _ _ _

3. Observacoes:

- ,2,020 a ______-

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

Nao exerco funglies 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 atribuicaes conforme o objeto social ou a atividade
econdmica da respetiva entidade. Nao se considera exercicio de fungOes em tais empresas a prelecao em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participacao em ensaios clinicos ou estudos cientificos no ambito da respetiva atividade.

4-41
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 participacEies
socials ou de quaisquer interesses corn expressao pecuniaria, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econamica, de forma direta ou por interposta pessoa.

No 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 perfodo de tempo considerado ate cinco anos anteriores, num valor
total superior a SO 000 EUR.

Entende-se como membro de orgao social o que se encontrar em efetividade de fur-ivies, corn mandato nao suspenso. Nao se
entende em efetividade de funceSes o membro de orgao social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associacao que integra. No estOo abrangidas as situacc3es relativas a associacoes
publicas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captacao de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que no seja, formal e expressamente, por via de contratualizacOo ou meio equivalente,
dirigida a realizack dos fins prOprios da sociedade, associack ou empresa, para investigac5o, ensaios clinicos, estudos cientrficos,
nomeadamente epidemioldgicos.

(0 aqui declarado no prejudica a aplicagao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicbes 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 doProcedimento Administrativo, bem como, quando aplicavel, no prejudica a declaragbo de interesses dos profissionais
de saticie exigida em situacoes especfficas de apreciacao casufstica e o cumprimento das obrigaciies 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 t de 2C7?c_.

evci A

(Assinatura)


