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DECLARA00 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.2 do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro)

Os dados re-colhidos so pnxessados automaticarnente e destinam-se a gestlio dos processos relatives ao regime juridic° des incompatibliidades dos membros dos
cornissbes, de grupos de trabalho, de Otis de orocedIrnentos prd-contratuais, e consutteres que apolam as respetivos jar's, ou que oartictpam na eseorha, avallaolo,
emtssSo de normas e orienta0es de carater dtnco, elaborarelo de formularies, nas areas do medicament° e do &positive medico no ambito dos estabelecimentos e
Services do Servico Nacional de &nide, Independentemente da sua natureza juricHca, barn coma dos services e organIsmos do MinIsterio da Sairde. 0 seu preenchlmento d

obrigatorlo Os tItulares dos dados podem aceder Informacito que the respeite e soficitar por escrito, junto da estabelecimento, servico ou organism°, no qual a
comessile, o grupo de trabalho ou o JCiri funtione, a sus atualiza0o e correcSo. Os dados recothiclos so pubticados no piens eletronica do estabelecimento, servico Olf
organism°, no qual a comissio, o grupo de trabatho ou o jOri funcione, devendo ser atualizado no Icicle de coda ano civil e conservadas na pagina eletronica da ernidacie
&tante o period° de funcionamento da cornissgo, do grupo do trabalho no do pri.

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

Nome:

Bilhete de Identidade / Carta° de Cidadao: 108 'c 6 96

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

Identificagao da situagao: ponto 1, alfnea b) artigo 29

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

Duracao da situacao (iniclo/fim):

3. Observacees:

a - 12

4. Dedarac5o
Declaro nao estar abrangido pelas Incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lel n.914/2014, de 22 de
janeiro.

N5o exerco funcoes remuneradas, regular on ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medlcamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por exercicio de funcOes em tals empresas a prossecucao dlreta de atribulciles conforme o objeto social ou a atividade
econamica da respetiva entidade. No se considera exercfcio de functes em tais empresas a prelec3o em palestras ou conferencias

organizadas pelas rnesmas, nem a participaclo em ensaios clinicos ou estudos cientlficos no Smbito da respetiva ativldade.

No sou proprietario nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou
_ _ _ _ _ vendedoras de medlcamentos ou dispositivos medicos.
Entende-se por propriedade e detencao de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer particIpacoes
sociais ou de qualsquer interesses corn expresso pecunlaria, acessfvels ou resuttantes do respetivo objeto social ou ativIdade
econamica, de forma direta ou par interposta pessoa.

No sou membro de ergo social de sodedade cientlfica, assoda;ao ou empresa panda, 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 50 000 EUR.

Entende-se como membro de orgao social o que se encontrar em efetividade de func5es, corn mandato no suspenso. No se
entende em efetividade de fun93es a membro de orglo social que tenba expressarnente renunciado ao cargo e nottficado
formalmente em conformidade a sociedade ou associacao que integre. N o est3o abrangidas as situagoes relatives a associacaes
ptiblicas profissionais. Entende-se como financiarnento, toda a captagSo de recursos que orlgine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que no seja, formal e expressamente, por via de contratualizagSo ou melo equivalente,
dirigida a realizacSo dos fins proprios da sociedade, associac3o ou empresa, para investlgacSo, ensaios clinicos, estudos cientificos,

nomeadamente epiciemiolOgicos.

(0 aqui declared° no prejudice a ap4icacZo do regime de incompatibilidades, impedimentos e iniblcaes previsto nas disposicfSes reguladoras de
conflitos de interesses resultantes do exercicio de fungees piablicas, nomeadamente quanta a garantlas de Imparciatidade previstas no Let12-A/2008 de

27 de fevereiro e no Cadigo do Procedimento Admirtistrativo, bem como, quando aplicivel, nSo prejudic,a a deciaracao de interesses dos profissionais
de satide exigida em situac6es especfficas de apreciacelo casufstica e a cumprimento dos obrigacties de transparencia e publicidade previstas no Estatuto

do Medicamento, aprovado polo DL 176/2006, de 30 de agosto, no verso atual)

Viana do Castelo, de \c (\st__A ruo de lo Zcz

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

Os dados recolhidos sSo processados automaticamente e destinam-se a gestao dos processos relativos ao regime juridico das incompatibilidades dos membros das
comissoes, de grupos de trabalho, de jtiris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos jüris, ou que participam na escolha, avaliagao,
emiss5o de normas e orientagoes de carater clinico, elaboragao de formularios, nas areas do medicamento e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servicos do Servico Nacional de Saude, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos servicos e organismos do Ministerio da Saiide. 0 seu preenchimento e
obrigatorio. Os titulares dos dados podem aceder a informacAo que !hes respeite e solicitar por escrito, junto do estabelecimento, servico ou organismo, no qual a
comiss5o, o grupo de trabalho ou o juri funcione, a sua atualizac5o e correcao. Os dados recolhidos sac) publicados na pagina eletronica do estabelecimento, servico ou
organismo, no qual a comissSo, o grupo de trabalho ou o juri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pagina eletronica da entidade
durante o periodo de funcionamento da comiss5o, do grupo de trabalho ou do jar.

1. Identificagao da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n.°14/2014, de 22 de janeiro (artigo 1.9)

Nome:AA.;,c_oe_k_

Bilhete de ldentidade / Carta° de Cidadao:

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

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

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

Duracao da situagao (inicio/fim):

3. Observacoes:

A-e0i213311-3 &013 c, 31 4.)J?&Jui/ato

4. Decla rack)
Declaro nao estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de
janeiro.
1 :5 1 Nao exerco funcoes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou

vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.
Entende-se por exercicio de funcaes em tais empresas a prossecucao direta de atribuicoes conforme o objeto social ou a atividade
econornica da respetiva entidade. No se considera exercicio de fungoes ern 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.

574 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 expresso pecuniaria, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
economica, de forma direta ou por interposta pessoa.

I No sou membro de orgao social de sociedade cientifica, associacao ou empresa privada, as quais tenham
_ _ _ _ _ I 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 nao suspenso. No se
entende em efetividade de funcoes o membro de Orgao social que tenha expressarnente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associacao que integra. Na estao abrangidas as situacoes relativas a associagoes
ptiblicas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captag5o de recursos que origine fluxo 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 proprios da sociedade, associagao ou empresa, para investigagao, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiolOgicos.

(0 aqui declarado nao prejudica a aplicacao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicoes previsto nas disposicaes reguladoras de
confiitos de interesses resultantes do exercicio 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, nao prejudica a declaragao de interesses dos profissionais
de saiide exigida em situacoes especificas de apreciacao casuistica e o cumprimento dasobrigagoes 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 1/44- U QLLk t..D de 2-001-0

(Assinatura)
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DECLARA00 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.9 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos sao processados automaticamente e destinam-se a gestao dos processos relativos ao regime juridico das inconnpatibilidades dos membros das
comissoes, de grupos de trabalho, de jUris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos jtjris, 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 Satide, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos servigos e organismos do Ministerio da SaUde. 0 seu preenchimento 6
obrigatorio. Os titulares dos dados podem aceder a informagao que has respeite e solidtar por escrito, junto do estabelecimento, servigo ou organismo, no qual a
comissao, o grupo de trabalho ou o jUri funcione, a sua atualizagao e corregao. Os dados recolhidos s5o publicados na pagina eletrOnica do estabelecimento, servigo ou
organismo, no qual a comissao, o grupo de trabalho ou o juri funcione, devendo ser atualizado no in icio de cada ano civil e conservadas na pagina eletrOnica da entidade
durante o periodo de funcionamento da comiss5o, do grupo de trabalho ou do

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

Nome: ) Luc_
Bilhete de Identidade Carta() de Cidad5o: 5-it8 2, a

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

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

Duraca'o da situag5o

Identificacao do Estabelecimento, servigo ou organism° onde se verifica a situag5o: ULSAM

0 2 ) 0  2 - 0 C A 31 cb-S/b/UU(/a-t 0 aCao
3. Obs ervag8es :

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

FTINo exerco fungoes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ouvendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.
Entende-se por exercicio de fungoes ern tais empresas a prossecucao direta de atribuicc3es conforme o objeto social ou a atividade
econornica da respetiva entidade. Nao se considera exercicio de fungoes em tais empresas a prelegao em palestras ou conferencias
organizadas pelas rnesmas, nem a participacSo em 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 por propriedade e deteng5o 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
econamica, de forma direta ou por 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 o que se encontrar em efetividade de fungOes, corn mandato nao suspenso. Nao se
entende em efetividade de fung5es a membro de orgao social que tenha expressarnente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conforrnidade a sociedade ou associag5o que integra. No est5o abrangidas as situagoes relativas a associagoes
publicas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captac5o de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expressao pecuniaria, que n5o seja, formal e expressamente, por via de contratualizacao ou meio equivalente,
dirigida a realizag5o dos fins proprios da sociedade, associack ou empresa, para investigag5o, ensaios clinicos, estudos cientificas,
nomeadamente epidemiologicos.

(0 aqui declarado nao prejudica a aplicack do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibigoes previsto nas disposicoes reguladoras de
conflitos de interesses resultantes do exercicio de funcoes pOblicas, 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 situacoes especificas de apreciacao casuistica e o cum primento das obrigacOes de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicamento, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na vers5o atual)

Viana do Castel°, ‘-; de 1-k- ie X.0 s 1.3 de di a c20

IICA4`)'c GPC, ekC e
(Assinatura)
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.2 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de Janeiro)

Os dados recolhidos so processados autematicamente e destinamie I gestlo dos processes retativos so regime juridic° des incompatibilidades dos membros dos
cornissdes, de grupos de trabalho, de gins de procedimentos pr6-contratuais, e consultores que apolam os respetivos jiris, ou que participam na escotha, avaliarlo,
emIsslo de normas e orientacties de carter clinic°, etaboracAo de formulririos, net areas do medicament° e do dispositivo medico no Ambito dos estabeiecimentos e
services do Servio Nacional de Saade, independentemente da sue natureza juddica, bem como dos services e organlsmos do Ministerio da &nide. 0 seu preenchimento
obrigaterlo. Os titulares dos dados podem aceder a Informaclo que ihes respeite e soildtar por escrito, Junto da estabelecimento, servico ou organism°, no qual a
comissio, o grupo de trabalho ou 0 jOn funcione, a sue atualizacio e correr,,Jo. Os dodos recolhtdos sac publicados na pagina eletrdnica do estabelecirnento, service 04J

organism°, no quit a comisslo, o grupo de trabathe ou o jOn funcione, devendo tar atualizado no 'mid° de cads ano civil e conservadas as pagine eletnenica da entidade
durante o perfodo de funcionamenta da comiss3o, do grupo de trabalho ou do Oft

1. Identificacao da pessoa que se encontra abrangida pelf) objeto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de Janeiro (artigo 12)

Nome: 1i3E Ric) AkiAr7jt/5 itIA2E7

Bilhete de ldentidade / Cartlo de CidadSo: 0 3 8 . 6 - 6 24. I

2. Identificaclo da situack que se encontra inserida no Ambito do Decreto4el n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 2.2)

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

Identificac5o do Estabelecimento, servIgo ou organism° onde se verifica a situac.5o: U1SAM

Durac5o da situacSo (infcio/fim): 0 2 -JAAie'/Ao _ 2O2) a :51 ..4-2Caal 2o2

3. Observacees:

4. Deciaracio
Declaro no estar abrangido pelas incompatibitidades previstas no artigo 3.9 do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de
Janeiro.

N o exerco funclies remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos,

Entende-se par exercicio de fung6es em tais empresas a prossecuclo direta de atribuicks conforme o objeto social ou a atividade
economica da respetiva entidade. No se considera exercicio de functles em tals empresas a prelec5o em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participacto em ensaios clinicos ou estudos clentifkos 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 por propriedade e deteng5o de interesses na propriedade de tats empresas a titularldade de quaisquer partkipacdes
sociais ou de quaisquer interesses corn expresso pecuniarla, acessivels ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econamIca, de forma direta ou por interposta pessoa.

N o sou membro de drgao social de socledade dentffica, assodac5o ou empresa prhrada, as quals tenham
recebido financlamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos
medicos, em media, por cada ano, num period° de tempo considerado ate dnco anos anterlores, num valor
total superior a 50 000 EUR.

Entende-se como membro de orglo social o que se encontrar em efetividade de funcOes, corn mandato no suspenso. No se
entende em efetividade de fungSes a membro de org5o social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associag5o que integra. N5o est5o abrangidas as situaceles relativas a assoclagoes
publicas profissionals. Entende-se coma financiamento, toda a captactio de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecunlaria, que n5o seja, formal e expressamente, por via de contratualizacSo ou meio equivaiente,
diriglda a realizacao dos fins proprios da sociedade, associac5o ou empresa, pare investigacio, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiolagicos.

(0 aqui dedarado no prejudice a aplicado do regime de Incompatibilidades, Impedimentos e Inibicoes previsto nas disposicekes reguladoras de
conflitos de interesses resuitantes do exercido tie funcaes ptiblicas, nomeadamente quanto a garantias de impardaildade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de feverein) e no Codigo do Procedirnento Administrativo, hem como, quando apidivet no prejudice a declared° de interesses dos profisslonais

de sa tide exigida em situaciles especificas de aprectado casuistica e o cumprimento das obrigacties de transparencia e pubFicidade previstas no Estatuto
do Medicament°, aprovado pelo Dt.176/2006, de 30 de agosto, na verso atual)

Viana do Castelo, de ,-7-6-A-/Era0 de 2020,

P-011
(Assinatura)



REPOBLICA
41 PORTUGUESA

SAUDI

SNSSIRVICO NACIONALDL SAUDI.

aaro

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(ortigo 4.2 do Decretodei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro)

Os dados recothiclos so protessados automaticarnente e destinarn-se gestic dos proce_ssos relativos ao regime juridic° da s Intompattbilidades dos membros dos
tornissOes, de grupos de trabalho, de jtiris de procedimentos pre-contratuals, e consuitores que apolam os respettvos jtis, ou que participam na escotha, avallaVio,
ernissgo de nconas a arientactfes de carter dlnkx,, elaboractio de formularlos, nas areas do medicament° e do disposttivo madico no ambito dos estabeledmentos e
servicas do Servico Nackmal de SaCide, independerttemente da sua natureza juriclita, bern torn° dos senricos e organisms do Minis-tart° da SaUde. 0seu preenchirnento
obrigotorto. Os titulares dos dodos ptglern ace -der inforrnacSio que Ines respette a solicitor por escrtto, junto da estabetecimento, servito ou organism°, no qua) a
comisslo, o grupo de trabaltro ou 0 jun funclone, a sua atualizacto e correcilo. Os dodos recolhidos slo publicados na ;Agin* eletninIca do estabelecimento, servico ou
organism, no quit a comisstio, o grupo de trabalno ou o jtiri funcione, devendo set atualizado no MEd° de cada ano civil a tonservadas na piens eietronita da entidade
durante o periodo de fundonarnento da comissgo, do grupo de trabalho ou do jUri.

1. identiflcaclio da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de Janeiro (ortigo1.9)

Nome: fi0\6 i e„. -fieLL)LLA .9 6.4, (LL.,. I uorr-
Bilhete de Identidade / Carta° de [idea();

() 3
2. identificacho da situacho que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.9 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo2.g)

Identificack da situagao: ponto 1, alinea b) artigo 29

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

Duragao da situacao (inIcio/fim): - atieA 01(9r)t.) a p -,,Alk_a9443 4 0 , 2 0

3. Observacees:

4. Declaracho
Declaro nap estar abrangido pelas Incompatibilidades previstas no artigo 12 do Decreto-lei n.214/2024, de 22 de

janeiro.
No exerco flinches remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou disposithros medicos.

Entende-se par exerckio de funcdies em tais empresas a prossecucao direta de atribuiceres conforme o objeto social ou a atividade

econornica da respetiva entidade. Nao se considera exerckio de funVies ern tals empresas a prelecilo em paiestras ou conferanclas
organizadas pelas mesmas, nem a participacao ern ensaios clinicos ou estudos cientifkos no ambito da respetiva atividade.

riNS* sou proprletarlo nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou_ _ _ _ vendedoras de medlcamentos ou dIspositivos medicos.
Entende-se par propriedade e detencao de interesses na propriedade de tills empresas a titularidade de quaisquer participacoes
socials Cu de quaisquer interesses corn expresso pecuniaria, acessfvels ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
economica, de forma &eta ou por interposta pessoa.

No sou membro de orgo social de socledade dentifka, associacio ou empresa privada, as quais tenham
_ _ _ _ recebido finandamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medlcamentos ou dispositivos

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

Entende-se como membro de orgao social o que se encontrar em efetividade de funcetes, corn mandato no suspenso. No se
entende em efetivklade de funci5es o membro de Orgo social que tenha expressamente renunclado ao cargo e notifkado
formalmente em conformidade a sociedade ou associacao que Integra. No estao abrarvgidas as situagbes relativas a assoclagoes
piThllcas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captacao de recursos que origine fiuxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expressao pecuniaria, que no seja, formal e expressarnente, por via de contratualizacao ou meio equivalente,
dirigida a realizaplo dos fins preprios da sociedade, associacao ou empresa, para investigarao, ensalos clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epiderniologicos.

(0 aqui deciarado nap prejudica a aplicarsao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibio5es previsto nas disposic5es reguladoras de
confiltos 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, born coma, quando aplicavel, no prejudica a declarask de interesses dos profissionais
de satide exigida em situactes especificas de apreciaclo casulstica e o cumprimento das obrignOes de transparencia e pubficidade previstas no Estatuto
do Medicament°, aprovado pet%) DL 176/2006, de 30 de agosto, na versSo atual)
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