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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.2 do Decreto-tel n.214/2014, de 22 de Janeiro)

Os dodos recolhidos so processados automaticamente e destinam-se k gestke dos ProceSsos relatives ao regime juridic° des incompatibilidades dos membros des
cornisskes, de grupes de trabalho, de girls de procedirnentos pre-contratuals, e consultores que apolam os respetivos Yeris, ou que participam na escetha, ovally*,
emisslo de normas e orientarAes de coulter clinic°, either -a* de formularies, nas Areas do medicament° e do dispesitivo medico no Ambito dos estabelecimentos e
StrVicOSdo Service National de Sadde, independentemente da sue natureza juridica, born come dos services e organismos do Minis-terio da Sakie. 0 seu pfeenottimento
obrigatiirlo. Os titulares dos dodos pociern aceder I informa* que ihes respeite e sokcitar por esaito, Junto da estabeledmento, service ou organism°, no qual a
comissio, a grupo de trabalho ou o JtrI funckme, a sue alualizacSo e correcko, Os dodos rec.olhidos sio pub-lig:odes no Osiris eletrortica do estabelecimento, service au
organism°, no quell a cornissifo, o grupo de trahaiho ou o Or] fundone, deventio ser atualizacto no Snide de coda ano civIl e conservadas na paging eletronica da entidade
durante o period.) de funcionamento da cornissAo, do grupo de trabalho ou do pri.

1. IdentificarAo da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lel n.914/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.2)

Nome: 3 c r r c do ‘43rw- l' • I b°)C
Bilhete de ldentidade / Carat) de Cidadao: 6

2. Identificacio da situaclio que se encontra inserida no 3mbito do Decreto-lei n.9 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 2.2)

Identifica0o da situaggo: ponto 1, alinea b) artigo 29

Identificac5o do Estabelecimento, servico ou organismo onde se verifica a situacao: ULSAM

Duragbo da s1tuac3o (inicio/fim}: _______- __________________- ix) 40 a _ _ _ _ _ _ _

3. ObservaciSes:

4. Decia rail°

Deciaro no estar abrangido pelas Incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de

janeiro.

F-1 No 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 atribuiches conforme o objeto social ou a atividade
economica da respetiva entidade. No se considera exercicio de funches em tais empresas a prelecao em paiestras ou conferencias

organizadas pelas rnesmas, nem a participacao em ensaios clfnicos ou estudos cienttficos no ambito da respetiva advidade.

Nlio sou proprieterio 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 participaches
sociais ou de quaisquer interesses corn expresso pecuniaria, acessivels ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
economica, de forma direta ou por interposta pessoa.

No sou membro de Orgao social de sociedade cientifka, assodacao ou empresa privada, as quaLs tenham
_ _ _ _ _ recebido financiamento de empresa produtora, clistribuidora 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 mernbro de orgao social o que se encontrar ern efetividade de funcoes, corn mandato nao 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 situaches relativas a associaches
prIblicas profissionals. Entende-se como financiamento, toda a captaclo de recursos que origine fluxo financeiro, de bens Cu
vantagens corn expressao pecuniAria, que no seja, formal e expressamente, por via de contratualizagao ou mei° equivalente,
dirigida a realizaglo dos fins proprios da sociedade, associacao ou empresa, para investigagao, ensalos clinicos, estudos cientificos,

nomeada me nte epidemioldgicos.

(0 aqui declarado nao prejudica a aplicag5o do regime de incompatibiklades, impedimentos e inibigbes previsto nas disposiclies regulador-as de
conflitos de interesses resuttantes do exercicio de funcaes pCiblicas, nomeadamente quanto a garantlas de imparcialklade previstas na Let 12-A/2008 de
27 de feverelro e no Codigo do Procedimento Administrativo, bem coma, quando aplicavel, no prejudica a declaracao de interesses dos proftssionais
de sadde exigida em situacbes especificas de aprecia0o casutstica e a compliment° dos obrigaceres de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicament°, aprovado polo DI. 176/2006, de 30 de agosto, na versAct atual)

Viana do Castel°, de N1 -A. 11.0 de _ _ _ _ _ _ _ _ _

Inal_oo Vt i —L_Q Ikl-r-,
fAssinatura)fAssinatura)



4. Dedaractio
Dectaro no estar abrangldo pelas Incompatibilidades previstas no artigo 3.9 do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de
janeiro.

No exerco funclies remuneradas, regular ou ocasionaimente, em empresas produtoras, dIstribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por exercicio de funcoes em tais empresas a prossecucto direta de atribuicaes conforme o objeto social ou a atividade

economica da respetiva entidade. No se considera exerckio de funOes em tals empresas a prefect° ern paiestras ou conferencias
organizadas pales mesmas, n -ern a participactio em ensalos clfnicos ou estudos cientlficos no Ambito da respetiva atividade.

R - 1 ( 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 tab empresas a titularidade de qualsquer participacOes
socials ou de qualsquer interesses corn expresso pecuniarla, acessfveis ou resuitantes do respetivo °Wet° social ou atividade
econOmIca, de forma direta ou por interposta pessoa.

No sou membro de Orggo social de sociedade dentffica, assocfaclo ou empresa privada, as quals tenham
recebido finandamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos
medicos, ern media, por cada ano, num period° de tempo con.siderado ate dnco 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 drgAo social que tenha expressamente renunclado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou assoclacao que Integra. N5o estao abrangidas as situacetes relativas a associacoes
ptiblicas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captaplo de recursos que origine flux° financelro, de bens ou
vantagens corn expressao pecuniaria, que no seja, formal e expressamente, por via de contratualizacto ou meio equivatente,
dirigida a realizacto dos fins proprios da sociedade, associacto ou empresa, pare investigaclo, ensaios clinicos, estudos cientfficos,

nomeadamente epidemloidgicos.
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(ortigo 4.2 do Decreto-ki ri.P 14/2014, de 22 de Janeiro)

Os dados recothidos so protessados automatkamente e destinarn-se 6 gesdo dos processes retatfvos ao regime Jurfdico des Incompatibilldades dos mentbros des
cornIssbes, de grupos de trabalho, de Kiris de protedimentos pri-contratuals, e consultores que apoiam os resPetivos Jr1s, ou que ParticiPam ne escuifie, avaligan,
emissio de normas e orientacOrn de orate, dinko, efaboracio de formulArios, nas Areas do meckcarnento e do cfispositivo medico no iimbito dos estabelecirnentos e
servicos doServipo National de Sadde,Independentemente da sus natureza jurMice, bem como dos servicos e organisms do MinistErio da SaAde. 0 seu preenthimento
angst:S(1o. Os tituteres dos tides podem ateder i Informal* te.ke this respelte e sacker por esatto, junto da estabeledmento, senqo ou organfsmo, no quit a
comIsslio, o grupo de trabaiho ou o jrt funtione, a sue atualizar)fo e tomcat). Os dados recofhldos sAo publkados na pigina eletronice do estabelecimento, service ou
organtsmo, no quit a cornissBo, o grupo de trabalho ou o )(El funclone, deirendo set atualizado no Mid° tie cede inc OA a conservadas 11B pAgina eletr6nIca da entIdade
cturante o perfodo de fundonamento da combstfo, do grupo de trabalho ou do frt.

1. Identificaciiscia pessoa que se encontra abrangida peio Wet° do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de Janeiro (ortigo1.g)

Nome: -6,Vv ‘'(2.4). 0.1012-CLIC.v :-6 19e,...„).6a4 c k i-L i2

Bilhete de Identidade / Carta° de ClciadSo: ea 3s -s-2.0

2. IdentificacSo da situarlo que se encontra inserida no Smbito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (ortigo 2.2)

Identificactio da sltuacao: ponto 1, al(nea b) artigo 22

Identlficacao do Estabeledmento, servico ou organismo onde se verifIca a situac.50: ULSAM

Duraclo da sfituacao (In(dafim):0) - 0) --2427o a A) - _ - 7too
3. Observacoes:

(0 aqui deciarado n5o prejudica a apticac5o do regime de incompatihilidades, Impedlmentos e inibly8es previsto nos disposiciSes reguladoras de
conflitos de interesses resuttantes do exerckio de funcOes Obileas, nomeacfamente quanta a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no CIS -dig° do Proceetimento Administrativo, bem coma, quando aplictvel, n50 prejudica a dedaracflo de interesses dos profissionais
de satide exigida em situasoes especifIcas de apredacflo casuistlea e o cumprirnento das obrigacOes de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicament°, aprovado pelo DI_ 176/2006, de 30 de agosto, na verso atual)

Viana do Castel°, DLde *trikj2.4 00 de do 10
.6k}v\:(zea c•L etn,t,W*c.410 PeAdt L-4

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

Os dados recolhidos sac) processados automaticamente e destinam-se a gestao dos processos relativos ao regime juridico das Incompatibilidades dos membros das
comissOes, de grupos de trabalho, de juris de procedimentos pr4-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos jUris, ou que particlpam na escolha, avaliacao,
emissao de normas e orientacoes de carater clinic°, elaboracao de formularlos, nas areas do medicament° e do dispositivo m4dico no ambito dos estabelecimentos e
servicos do Servico Nacional de Satide, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos servicos e organismos do Ministerio da Satide. 0 seu preenchimento é
obrigatiorlo. Os tItulares dos dados podem aceder a informack que lhes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, servico ou organism, no qual a
comissao, o grupo de trabalho ou o jtiri funcione, a sua atualizacao e correcao. Os dados recolhidos sac) publicados na pagina eletranica do estabelecirnento, service, ou
organismo, no qual a comissao, o grupo do trabalho ou o juri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano clvil e conservadas na pagina eletronica da entidade
durante o periodo de funcionamento da comissao, do grupo de trabalho ou do jtiri.

1. ldentificagpo da pessoaflue se epicoqtra aprangida pet° objeto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de janeiro (artigo 1.2)
iiNome: A -0:01w 73,Zej ,(1 -Bilhete.de44enticlade / Cart5o de Cidadao:J ))3 3u 0 21-3

2. Identificac5o da situacio que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 2.9)
Identificagab da situagao: panto 1, alfnea b) artigo 22

Identificac5o do Estabelecimento, servigo ou organismo onde se verifica a situacSo: ULSAM

Duracao da situacao (inicio/fim): _Q...- 041C-Io - (9-.0OLD a 3 1 -

,
3. Observacoes:

222t2

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

No exerco func8es 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 prossecugao direta de atribuicaes conforme o objeto social ou a atividade
economica da respetiva entidade. No se considera exercicio de funcees em tais empresas a prelegAo em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participag5o em ensaios clinicos ou estudos cient(ficos no Smbito da respetiva atividade.

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

Entende-se por propriedade e detengZo de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participacoes
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.

N5o sou membro de argao social de sociedade cientffica, associnao 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 0 que se encontrar em efetividade de funcoes, corn mandato no suspenso. No 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. No est5o abrangidas as situagOes relativas a associacaes
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 contratualizacZo ou meio equivalente,
dirigida a realizac5o dos fins prdprios da sociedade, associac5o ou empresa, para investigacZo, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiologicos.

(0 aqui declarado nao prejudica a aplicagao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicOes previsto nas disposic6es reguladoras de
conflitos de interesses resultantes do exercfcio de fungoes 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 satIde exigida em situag6es especificas de apreciacao casufstica e o cumprimento das obrigacoes de transpar&ncia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicament°, aprov-ado pet° DL 176/2006, de 30 de agosto, na versa() atual)

Viana do Castel°, 0)- de an c1.1., de ,2.02.0

-`-1/ /1-1

Dzw (Assin
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DECLARKAO DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.2 do Decreto-lei n.g 14/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos so processados automaticamente e destinam-se a gestao dos processos relatives ao regime juridic° das incompatibilidades dos membros das
comissOes, de grupos de trabalho, de jtiris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos juris, ou que participam na escolha, avaliacAo,
emissAo de normas e orientacaes de carater clinic°, elaboracAo de formularlos, nas areas do medicament° e do dispositivo medico no Ambito dos estabelecimentos e
servicos do Servico Nacional de Satide, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos servicos e organismos do Ministerio da Satide. 0 seu preenchimento 6
obrigatorlo. Os titulares dos dados podem aceder a informacAo que lhes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, servico ou organismo, no qual a
comissao, o grupo de trabalho ou o jOri funcione, a sua atualizacAo e correcAo. Os dados recolhldos so publicados na pagina eletrtnica do estabelecimento, servico ou
organismo, no qual a comissSo, o grupo de trabalho ou o jCzri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada arm civil e conservadas na p.igina eletrenica da entidade
durante o perfodo de funcionamento da comissSo, do grupo de trabalho ou do

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

Name: --rege-S4 -64 Lt./Li /-1,4-

Bilhete de Identidade / Cart5o de Cidadao: o..7 3 211-1

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

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

Identificagao do Estabelecimento, servico ou organismo onde se vent-Ica a situagao: ULSAM

Duragao da situagao (inicio/flm):02_ - ____________- Zo a 31 - ___________ ô2,c)

3. Observacoes:

4. Declaracao

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

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

Entende-se par exercicio de fungOes em tais empresas a prossecucao direta de atribuicoes conforme o objeto social ou a atividade
econdmica da respetiva entidade. No se considera exercicio de fungoes em tais empresas a prelegao em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participagao 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 par propriedade e detencao de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participagaes
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.

Nao 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 perfodo de tempo considerado ate cinco anos anteriores, num valor
total superior a SO 000 RJR.

Entende-se como membro de Orgio social o que se encontrar em efetividade de funcoes, COM mandato no suspenso. Ma se
entende em efetividade de funcoes o membro de argao social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associagao que integra. Nao estao abrangidas as situagoes relativas a associagoes
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 contratualizagao ou meio equivalente,
dirigida a realizagao dos fins proprios da sociedade, associagao ou empresa, para investigagao, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiologicos.

(0 aqui declarado n5o prejudica a aplicacSo do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicoes previsto nas disposicaes reguladoras de
conflitos de interesses resultantes do exercfcio de funcaes ptThlicas, nomeadamente quanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no 05c:fig° do Procedimento Administrativo, bem coma, quando aplicSvel, nao prejudica a declarag§o de interesses dos profissionais
de satide exigida em situacoes especificas de apreciagSo casufstica e o cumprimento das obrigacoes de transparencia e publicidade previstas no Estatuto

do Medicament°, aprovado peio IX 176/2006, de 30 de agosto, na versa° atual)

Viana do Castelo, 2_ de Th--it/C--)- de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

‘ -
(Assinatura)
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DECLARAcA0 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES

(artigo 4.9 do Decreto-lei n.914/2014, 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 j6ris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos Kids, ou que participam na escolha, avaliacao,
emissbo de normas e orientacbes de carater clfnico, elaboracao de formularios, nas areas do medicamento e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servicos do Servico Nacional de Sa 6de, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos servicos e organismos do Ministerio da Sa6de. 0 seu preenchimento 6
obrigat6rio. Os titulares dos dados podem aceder a informacao que Ifies respeite e solicitor por escrito, junto da estabelecimento, servico ou organismo, no qual a
comiss5o, o grupo de trabalho ou o jun funcione, a sua atualizac5o e correc5o. Os dodos recolhldos Air) publicados na pagina eletr6nica do estabelecimento, servico ou
organismo, no qual a comiss5o, o grupo de trabalho ou a j6ri funtione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e consenradas na pagina eletronka da entidade
durante o period° de funcionamento da comissao, do grupo de trabalho ou do jun.

1. Identificacao da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de janeiro (artigo 1.9)
Nome: KArte,z) ,a4uxi2 /7,544-1;5 VA Th/mA

Bilhete de ldentidade / Carta() de Cidadao: 0 5  3  ZS

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

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

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

Duragao da situagao (inicio/fim): 02 -144F) L _2024 a 3/ - w26,12,7,2)- 2,>2?

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.

Nao 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
econcimica da respetiva entidade. No se considera exercicio de funcoes em tais empresas a prelegao em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participac5o em ensaios clinicos ou estudos cientificos 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 detencAo de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participacOes
sociais Cu de quaisquer interesses corn expresso pecuniaria, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econornica, de forma direta ou por interposta pessoa.

X

N o sou membro de drgao social de sociedade cientffica, associnao ou empresa privada, as quals 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 GOO EUR.

Entende-se como membro de org5o social o que se encontrar em efetividade de funcees, corn mandato no 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 Cu associagao que integra. No est5o abrangidas as situacoes relativas a associacoes
publicas professionals. Entende-se como financiamento, toda a captac5o 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, associac5o ou empresa, para investigac5o, ensaios cl(nicos, estudos cientlficos,
nomeadamente epidemiolOgicos.

(0 aqui declarado nao prejudica a aplicagao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicoes previsto nas disposicaes reguladoras de
conflitos de interesses resultantes do exercfcio de funcEies 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, n5o prejudica a declaracki de interesses dos profissionais
de sailde exigida ern situacoes especfficas de apreciag5o casufstica e o cumprimento das obrigagaes de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicamento, aprovado pelo Di 176/2006, de 30 de agosto, na verso atual)

Viana do Castel°, 02de 'Z. A.L)&2c de 2024D

(Assinatura)
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(art/go 4.9 do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro)

Os dodos recolhidos sao processados autornaticernente e destinarn-se gestio dos processes relatives ao regime Juridic° das incompatibilidades dos membros das
comisseies, de grupos de trabaino, tie J6ris de procedimentos pre-contratuals, e consultores que apoiam as respetivos pins. Cu qua participarn na escolha, re-441o ,
ernisslo de norrnas e orientgats de ureter clinico, elaboratlio de formularies, nas areas do medicament° e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos
servicos do Service Nacional de Snide, independentemente da sue natureza Juritlica, bent coma dos services e organismes do Ministerio da Sat)de. 0 seu preenchimento 6
obrigaterio. Os titutares dos dodos podem aceder informac5o que 'hes respeite a solicitor por escrito, Junto da estabelecimento, servico no organism°, no quai a
cornissib, o grupo tie trabalho no o grri funcione, a sue atualizacSo e coffer*. Os dodos recolhides sSo publicados na pfigino dein:mica do estabelecrmerrta, servico no
organism% no quat a comisslo, o grupo de trabalho no o Jri funcione, devendo sat atualizado no inicio de coda ano civil e conservadas no pagina eletronica de enticlade
durante o periods; de funcionamento da comisstio, do grupo de trabatho ou do

1. Identificacao da pessoa que se encontra abrangida pelt) objeto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de Janeiro (ortigo 1,2)
f

Nome: ,.Fg.4.4sice, (foto4V4 ..ac ii#001:24.A

Bilhete de ldentidade / Cargo/de Cidad3o: 1 C /  3 2 113

2. kientificacao da sftuacao que se enc.ontra inserida no Ambito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (art/go 2.2)
Identificaplo da situac.3°: ponto 1, al(nea b) artigo 22

IdentificagEo do Estabeleclmento, servico Cu organismo onde se verifica a situaglio: ULSAM

DuracSo da sltuacao (in(cio/fim):,)2 0 02_0 a 3 I

3. Observacoes:

4. Declarac.ao
Declaro no estar abrangido pelas incompatibilldades previstas no artlgo 3.2 do Decreto-lel n.214/2014, de 22 de
janelro.

Nao 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 prossecuclo direta de atrIbuicoes conforme o objeto social ou a atividade
economica da respetiva entidade. No se considera exercfclo de fungaes em tais empresas a preiecao em palestras ou conferenclas

organizadas pelas mesmas, nem a par-ticipacao em ensaios clinicos au estudos cientificos no Smblto da respetiva atividade.

I I  N o  s o u proprietario nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou disposltivos medicos.

Entende-se por propriedade e detencao de lnteresses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participaci5es
socials ou de qualsquer interesses corn expresso pecunliria, acessiveis ou resuitantes do respetivo objeto social ou atividade
econdmica, de forma &eta ou por interposta pessoa.

Nio sou membro de 6rgao social de sociedade dentifica, associacilo ou empresa privada, as quais tenham
rec.ebido 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 ELM
Entende-se como rnembro de orgSo social o que se encontrar ern efetividade de funcaes, corn mandato no suspenso. No se
entende em efetividade de funOes o membro de OrgZo social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notlficado
formaimente em conformidade a sociedade ou associac5o que integre. No estao abrangidas as situac8es relatives a associacties
publicas profissionals. Entende-se como flnanciarnento, toda a captacSo de recursos que origine fluxo financelro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que no seja, formal e expressamente, por via de contratualizacao ou meio equivalente,
dirigida a realizacgo dos fins proprios da sociedade, assoclaclo ou empresa, para investiga0o, ensalos clfnicos, estudos clentfficos,

nomeadamente epidernIologicos.

{0 aqui declarado nclo prejudica a aplicar,5o do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibiclies previsto nas disposicaes reguladoras de
conflitos de interesses resuttantes do exercfcio de funcoes ptibricas, nomeadarnente quanta a garantias de imparcialfdade previstas na Let 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no Codigo do Procedimento Administrativo, barn como, quando aptectivel, no prejudica a dedaraclo de interesses dos profissionais

tie sa tide exigida em sttuacaes especificas de apreciacSo casufstica e o cumprimento das obrigacaes de transparencia a publicidade prevIstas no Estatuto

do Medicamento, aprovado polo D1 176/2006, de 30 de agosto, na vers5o atual)

Viana do Castel°, ______de 1 biNi t r12 de

I yiliaLar'Lir 111 1 1 A ee4
(Assinat ra)
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DECLARAC.A0 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.2 do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de Janeiro)

Os dodos recolhidos so processados autornaticamente e destinarn-se I gestio dos processos refativos so regime juridic° des incompatibilidades dos membros das
cornissaes, de grupos de trabaiho, de Idris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos jOris, ou que participam no escolha, avaliaclo,
emiss3o de normas e orientacties de canker clinko, elaboracilo de formularios, nas areas do medicament° e do disposItivo medico no ambito dos estabelecirnentos e
servicos do Servigo Nacional de Saiide, independenternente da sue natureza jurfdca, bem como dos servigos e organIsmos do Ministerio da Sodde. 0 sou preenchlmento 6
obrlgatorio. Os tItulares dos dodos podem aceder a informacao que !hes respeite e solicitor por escrito, junto da estabelecimento, servico ou organism, no qual a
cornissio, o grupo de trabaiho ou o jn1 funcione, a sus atualizaclio e correcelo. Os dodos recoltildos sio publicados no pigina eletrdnica do estabeledmerrto, servico ou
organism°, no qual a corrilss3o, o grupo de trabalho ou o jOrt funcione, devendo se r atualizado no inicio de coda ano civil e conservadas no pagino eletrOnica da entidade
durante o pedodo de fundonamento da comissao, do grupo de trabaltio ou do Oa

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

Nome: , j ,LREPTO it&I . 471A / 5

Bilhete de identidade / Cern() de Cidadao: ( 0 3 , a 6 - 6 24_1

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

Identificacao da situagao: panto 1, alinea b) artigo 2e

Identificac2o do Estabelecimento, servico ou organismo onde se verifica a situacao: ULSANI

Duragao da situacao (infclo/fim): 0 2 ___________Z9;zic, a :3 I -4726-41-440- 202

3. Observacdes:

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

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

Entende-se por exercfclo de fungiSes em tals empresas a prossecugao direta de atribuigaes conforme o objeto social ou a atividade

econdmica da respetiva entidade. No se considera exerriclo de fungbes em tais empresas a prelegao em paiestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participacao em ensalos clinicos ou estudos cientfficos no ambito da respetiva atividade.

N o sou proprietarlo nem detenho interesses no propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou
_ _ _ _ vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se par propriedade e detengao de interesses na propriedade de tals empresas a titularidade de quaisquer partkipar6es
socials ou de quaisquer interesses corn expresso pecuniaria, acessfveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econOmica, de forma direta ou por interposta pessoa.

Nao sou nnembro de ergo social de sociedade dentifica, assodac5o ou empresa privada, as quals tenham
' recebido flnanciamento de empresa produtora, distribuidora ou 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 como membro de Orggo social o que se encontrar em efettvidade de fungties, corn mandato no suspenso. No se
entende em efetividade de fungetes a membro tie org3o social que tenha expressarnente renunciado ao cargo e notificado
forrnalmente em conformidade a sociedade ou associacao que Integra. No est5o abrangidas as situaceSes reiativas a associagiSes
ptiblicas profissionais. Entende-se coma financiamento, toda a captacao de recursos que origIne fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que nSo seJa, formal e expressamente, por via de contratualizacao ou mei° equivaiente,
dirigida a realizacSo dos fins prOprios da sociedade, associacao ou empresa, para investigaclo, ensaios cifnicos, estudos cientificos,

nomeadamente epidemiologicos.

(0 aqui declared° no prejudice a aplicacSo do regime de incompatibilidades, Impedimentos e inibicoes previsto nas disposiOes reguladoras de
conflitos de interesses resultantes do exerckio de funcoes pUblicas nomeadamente quanta a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no Codigo do Procedirnento Administrativo, bem coma, quendo apgcavel, n5o prejudice a declaraggo de interesses dos profissionais

de se(ide exigitla em sltuacOes especificasde apreclacao casulstica e o cumprimento das obrignOes de transparencla e publicidade previstas no Estatuto
do Medic-amento, aprovado polo 01 176/2006, de 30 de agosto, no vers5o atual)

Viana do Castelo. de JO-A-(EPQ10. de 202q,

-14 P-LitiG.10-4.k );24-
(Assinatura)


