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DECLARAcA0 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(Mfg() 4.9 do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos sap processados automaticamente e destinam-se a ges-tao dos processos relativos ao regime jurIdito das incompatibiliclades dos rnembros das
comiss6es, de grupos de trabalho, de jUris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos jUris, ou que particlpam na escolha, avaliaglo,
emissao de normas e orientagSes de cardter clinic°, elaboragact de formulartos, flea areas do medicament° e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servicos do Servico Nacional de Saiide, independentemente da sue natureza jundica, aern como dos servicos e organtsmos do Ministerio da Sar5de. 0 seu preenchimento é
obrigatorio. Os titulares dos dados POCIern aceder a informaga° qua tiles respeite e solicitor par escrito, junto da estabelecimento, servico ou organism°, no qual a
com35sao, o grupo de trabalho ou o funcione, a sue atualizacao a corregao. Os dodos recolhidos so publicados na paging eletrOnica do estabelecimento, servigo ou
organism°, no qual a comissao o grupo de trot:tett° ou ri funcione, devendo set atualizado no inlcio de cede ano civil e conservadas na pagina eletriftnica da entidade
durante o period° de funcionamerrto da comisslo, do grupo de trabalho ou do Kiri.

1. 1dentificac5o da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de janeiro (artigo 1.9)

Nome: Sergio Jose Pinto Azevedo

2. Identificac5o da situaccio que se encontra inserida no 5mbito do Decreto-lei n.9 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 2.9)

identificacao da situagao: ponto 1, alInea b} artigo 22

identificacao do Estabelecimento, servico ou organismo onde se verifica a situagao: ULSAIVI

Duracrao da situacao (inicio/fim): 03-janeiro-2022 a 31- dezembro-2022

3. Observacoes:

4. Decla racao
Deciaro nao estar abrangido pelas incompatIbilidades previstas no artigo 3.9 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de
*Janeiro.

aN5o exerco funcaes remuneradas, regular ou ocasionaimente, em empresas proclutoras, distribuidoras ouvendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.
Entende-se par exercicio de fungdes em tais empresas a prossecuck direta de atribuicoes conforme o objeto social ou a atividade
economica da respetiva entidade.Nk se considera exerciclo de funcaes ern tals empresas a prelecSo em patestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participack em ensalos clInicos ou estudos cientfficos no ambfto da respetiva atividade.
M No sou proprietArio nem detenho interesses na propriedacle de empresas produtoras, distribuidoras ou

_ _ _ _ vendedorasde medicamentos ou dispositivos medicos.
Entende-se por propriedacle e detenck de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participacdes
socials ou de qualsquer interesses corn expresso pecunikia, acessfveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econornica, de forma direta ou por Interposta pessoa.

N5o sou membro de &gat) social de sociedade cientifica, associag.lo ou empresa privada, as quals tenham
_ _ _ _ recebido financlamento de empresa produtora, distribuldora 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 SO 000 EUR.

Entende-se como membro de orgk social o que se encontrar em efetividade de funcbes, corn mandato no suspenso. Nao se
entende ern efetividade de funcOes o membro de 6rg5o social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalrnente em conformidade a sociedade ou assoclaggo que integre. N5o estk abrangidas as situacaes relativas a associacoes
palicas profissionais. Entende-se coma financiamento, toda a captacao de recursos que origine flux° financeiro, de bens ou
vantagens corn expressk pecuniaria, que no seja, formal e expressamente, por via de contratualizac5o ou meio equivalente,
dirigida a realizac5o dos fins orOprlos da sociedade, associack Cu empresa, para Investigac5o, ensalos cifnicos, estudos cientfficos,
nom ea damente epiderniologicos.

(0 aqui deciarado no prejudica a aplicac5o do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibigaes previsto nas disposigoes reguladoras de
conflitos de interesses resuttantes do exer6cio de functies piiblicas, nomeadamente quanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no COdigo do Procedimento Administrativo, bem coma, quando aplicavel, no prejudica a declaractio de interesses dos profissionais
de saiide exigida em situaci5es especificas de apreciac5o casuistica e a cumprimento das obrigacaes de transparentia e publicidade previstas no Estatuto
do Medkamento, aprovado peto 01 176/2006, de 30 de agosto, natvers5o atual)

Viana do Castel°, 3 de janeiro de 2022

(Assihatura)
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DECLARA00 DE 1NEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.2 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de joneiro)

Os dados recolhidos so processados automaticarnente e destinam-se gestao dos processos retativos ao regime juricbco das incompatibffidades dos membros das
cornissties, de grupos de trabalho, de jfiris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam Os respetivos jrIs, nu que participarn na escolha, unlink),
emiss5o de normas a orientacbes de corker till-1k°, elaboragto de formul6rios, nas Areas do medicament° e do dispositivo mddico no amblto dos estabeleclmentos e
servicos do Servigo Nacional de Sa Ude, independentemente da sua natureza juridica, hem corno dos servicos e organisms do Ministerio da Satide. 0 seu preenchimento
obrigatOrio. Os titulares dos dodos podern aceder b Informacto que lhes respeite e solicitor por escrtto, junto da estabelecimento, servico ou organism°, no qual a
comiss5o, o grupo de trabalho ou o jtiri funcione, a sua atualizacto e correct°. Os dodos recolhidos so publicados na pAgina eletrdnica do estabelecimento, servico ou
organism°, no qua a comissio, o grupo de trabalho ou o Jri funcione, devendo set atualitado no inlet() de cada ano civil a conservadas na pagina eletrdnica da entidade
durante a period°de funcionamento da comissto, do grupo de trabalho ou do jtiri.

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

Nome: Carlos Alberto de Freitas Sousa e Menezes

2. Identificarlo da situacio que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.9 14/2014, de 22 de janeiro (art/go 2.9)
Identificac5o da situag5o: ponto 1, alinea b) artigo 22

Identificag5o do Estabelecimento, servico ou organism° onde se verifica a situac5o: ULSAM

DuracOo da situag3o (infcio/fim): 03-janeiro-2022 a 31- dezembro-2022

3. ObservaciSes:

4. Declarac5o

Declaro no estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.° do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de
janeiro.

FRI Nao exerco funcOes remuneradas, regular ou ocaslonalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por exercicio de funOes em tais empresas a prossecucgo direta de atribuicoes confomie o objeto social ou a a tividade
econornica da respetiva entidade. No se considera exercfclo de func6es em tais empresas a prele0o em patestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participacgo em ensa los 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 detencAo de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participacbes
sociais ou de qualsquer interesses corn expressao pecuniaria, acessiveis ou resuttantes do respetivo objeto social ou ativIdade
econdmica, de forma direta ou por interposta pessoa.

No sou membro de arg5o social de socledade cientffica, associnao ou empresa privada, as quals tenham
recebldo 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 org5o social a que se encontrar em efetividade de funOes, corn mandato no suspenso. No se
entende em efetividade de fung6es o membro de orgao social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associacSo que integra. No est5o abrangidas as situacaes relativas a associacSes
pi.lbficas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captac5o de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn express5o pecunikia, que nao seja, formal e expressamente, por via de contratualizacao ou meio equivalente,
dirigida a realizagZo dos fins proprios da sociedade, associag5o ou empresa, para investigack, ensaios clinicos, estudos clentificos,
nomeadamente epidemioldgicos.

(0 aqui deciarado no prejudica a aplicacSo do regime de incompatibilidades, impedimentos a inibicaes previsto nas disposici3es reguiadoras de
confiitos de interesses resuitantes do exercicio de fungOes pablicas, nomeadamente quanta a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no Cddigo do Procedimento Administrativo, bem como, quando aplicAvel, no prejudica a dedaraclo de interesses dos profissionais
de satide exigida em situac8es especificas de aprecia0o casuistica e o cumprimento cias obrigacaes de transparencia e pubkidade previstas no Estatuto
do Medicament°, aprovado polo DL 176/2006, de SO de agosto, no verso atual)

Viana do Castel°, 3 de janeiro de 2022



REPOBLICA
a PORTUGUESA

SAUDI

S I La.Marl
DECtARA00 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES

(ortigo 4.9 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de joneiro)

Os dados recothidos so protessados automaticamente e destinam se is gest5o dos processos relativos ao regime juridic° des Incornpatibilidades dos rnembros das
comiss6es, de grupos de trabalho, de jtirls de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apolam os respetivos Ark, ou que particlpam na escolha, avaliacad,
emissao de normas e orientag6es de carter cllnlco, elaboraySo de formuldrios, net areas do medicamento e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servicos do Servico National de Satide, independentemente da sue natureza juridica, barn como dos servicos e organisms do Ministerio da Satide. 0 seu preenchimento
obrtgatOrlo. Os titulares dos dodos podem aceder informacgo que has respeite e sohcitar pot estrito, junto da estabeletimento, servico no organismo, no qual a
comissto, o grupo de trabalho no o 1i,rl funcione, a sue atualizacSo e correcSo. Os dados rec.olhidos so pubkados na pagina eletrOnica do estabeleclmento, servio ou
organism°, no qual a comisslo, o grupo de trabalho no o jri funciooe, devencto see atualizado no Inicio de cada ano civil e consetvadas na pagina eletronica da entidade
durante o period° de funcionamento da comissao, do grupo de trabalbo no do Pri.

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

Nome:
,A

2. identificacao da situagao que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de janeiro (artigo 2.9)
Id entlficacSo da situagOo: ponto 1, alinea b) artigo 22

identificaca'o do Estabelecimento, servico ou organismo onde se verifica a situ KA(); ULSAM

Duragao da situacao (inicio/fim): 03-janeiro-2022 a 31- dezembro-2022

3. Observacoes:

4. Declaracao
Declaro no estar abrangido peias incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de

janeiro.
No exerco funcoes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medlcamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por exercfcio de funcOes ern tais empresas a prossecucao direta de atribuicoes conforme o objeto social ou a atividade
econornica da respetiva entidade. No se considera exercfclo de funcaes em tais empresas a prelecao em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participacao ern ensalas clinicos ou estudos clentificos no ambito da respettva atividade.

Nao sou proprietArio nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou
_ _ _ _ vendedoras de medicamentos au dispositivos medicos.

Entende-se por propriedade e detencao de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer partIcIpacdes
socials ou de qualsquer interesses corn expresso pecuniaria, acessfveis ou resultantes do respetivo objeto social ou ativldade
econdmica, de forma direta ou par interposta pessoa.
wirei Nao sou membro de Orgao social de sociedade clentifica, 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 ern efetividade de fungoes, corn mandato n3o suspenso. No se
entende em efetividade de funcoes o mernbro de Orgao social que tenha expressamente renundado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou assoclacao que Integra. NS° estao abrangldas as situaceles relativas a associac8es
pLiblicas profissionals. Entende-se como financlamento, toda a captagao de recursos que origlne 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, associacao ou empresa, para investigacao, ensaios cifnicos, estudos clentfficos,
nomeadamente epidemiologicos.

(0 aqui declared° no prejudice a aplicacZo do regime de incompatibilidades, impedIrnentos e inibicoes previsto nas disposigoes reguladoras de
conflitos de interesses resuttantes do exerthio de funciSes pUblicas, nomeadamente quanta a garantias de irnparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no Maga do Procedimento Administrativo, bem como, quando aplicavel, no prejudice a deciarecSo de interesses dos profissionais
de satide exigida em situacoes especificas de apreciacao casufstica e o cumprimento des cl)rigacbes de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicament°, aprovado pelo DI 176/2006, de 30 de agosto, na versSo atual

Viana do Castelo, 3 de janeiro de 2022

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

Os dodos recolhides so processados automaticamente a destinamse gestao dos processes relatives tie regime juridico des incempatibilidades dos membros des
comisseies, de grupos de trabalho, de jOris de procedimentos pre-contratuois, e constAteres que apolam os respetivas jUris, ou que participant na escolha, avallac00,
ernissao de normas a orientacbes de corker clinic°, elaboracSo de formularies, net areas do medicamento e do disposrtivo medico no Am bit o des estabelecimentos e
servicos do Service Nacional de Saiide, independentemente da sua not ureza juridica, barn como dos services e organismos do Ministerio da Sairde. 0 seu preenchimento
abrigatdrio. Os titulares dos dados podem aceder a inforrnacSo qua Ihes respelte e solicitor per escrito, junto da estabelecimento, service ou organism°, no qual a
comissSo, o grupe de trabalho ou a jirri funcione, a sue atualizacao e correcao. Os ditties recolhidos sae pubilcados na pagina eletronica do estabelecimento, service ou
organism°, no qual a comissSo, a grupe de trabalho ou o funcione, devendo tar atuahzado no inicie de cado ono civil e conservadas na pagina eletrOnica da entidade
durante o period° de funcionamento da CO1111500, do gnipo de trabaiho ou do Jeri.

1. Identificac5o da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-tel n.914/2014, de 22 de Janeiro (ortigo 1.9)

Nome: Alberto Martins Ferreira

2. Identificac5o da situac5o que se encontra inserida no Smbito do Decreto-lei n.9 14/2014, de 22 de Janeiro (ortigo 2.9)

IdentificacSo da situagao:panto 1, alfnea b) artigo 22

identifica0o do Estabelecimento, servico ou organismo onde se verifica a situacao: ULSAM

Duraplo da situagao (inicio/fim): 03-janeiro-2022 a 31- dezembro-2022

3. Observacoes:

4. Declaracr5o
Declaro no estar abrangido pelas Incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n,214/2014, de 22 de
Janeiro.

p-(1 No exerco funcoes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por exercicio de funOes em tais empresas a prossecucAo direta de atribuiroes conforrne o objeto social ou a atividade
econamica da respetiva entidade. No se considera exercick) de fungoes ern tais empresas a prelepo em palestras ou confertncias
organizadas pelas mesmas, nem a participaclo em ensalos clinicos ou estuclos cierttfficos no Ambito da respetiva atividade.

No sou proprieterio nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou
_ _ _ _ vendedoras de rnedicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se par propriedade e detencAo de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer particIpactles
socials ou de quaisquer interesse_s corn expresso pecuniaria, acessfveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econdmica, de forma direta ou par interposta pessoa.

No sou membro de 6rg5o social de sodedade dentifica, associac5o ou empresa privada, as quais tenham
recebido finandamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora tie medicarnentos ou dispositivos
medicos, em media, par cada ano, num period() de tempo considerado ate dnco anos anteriores, num valor
total superior a 50 000 EUR.

Entende-se como membro de &go social o que se encontrar em efetividade de funcoes, corn mandato no suspenso. No se
Wendt em efetividade de funcaes a membro de orgAo social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associacAo que Integra. No estSo abrangidas as sttuacees relatives a associacoes
pitblicas profissionais. Entende-se como financlamento, toda a captacAo de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn express -3o pecuniaria, que nao seja, formal e expressamente, par via de contratualizaggo ou mei° equivalente,
dirigida realizacgo dos fins prOprios da sociedade, associacAo ou empresa, pare investigacAo, ensaios clInicos, estudos cientifIcos,
nomeadamente epicierniologkos.

(0 aqui deciarado no prejudice a aplicacSo do regime de incompatibilidades, impedimentos e ininickes previsto nas disposicOes reguladoras de
confiitos de interesses resuitantes do exercfcio de fungaes pablicas, nomeadamente quanta a garantias de imparcialkiade previstas na Lei 3.2-A/200.3 de
27 de fevereiro e no Codigo do Procedimento Administrativo, barn como, quando apflcãvel, no prejudice a deciaracao de interesses dos profissionais
de saLide exigida em situagEles especificas de aprecia(Ao casuistica e a cumprimento das obrigaciSes de transparncia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicamento, aprovado pelo 176/2006, de 30 de agosto, no verso atual)

Viana do Castel°, 3 de janeiro de 2022414
L4A140.‘
(Assinatura)
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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 recolhidos s5o processados automaticamente e destinarn-se 5 gest5o 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 jüris, ou que participam na escolha, avaliag5o,
emiss5o de normas e orientacoes de carater clinic°, elaboracao de formularios, nas areas do medicamento e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servicos do Servico Nacional de SaUde, independentemente da sus natureza juridica, bem como dos servicos e organismos do Ministerio da SaUde. 0 seu preenchimento é
obrigatorio. Os titulares dos dados podem aceder a informacao que lties respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, servico ou organismo, no qual a
comissao, o grupo de trabalho ou o jUri funcione, a sua atualizacao e correcao. Os dados recolhidos sao publicados na pagina eletrOnica do estabelecimento, servico 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 eletrOnica da entidade
durante o periodo de funcionamento da comissao, do grupo de trabalho ou do jOri.

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

Nome: foj j\c( p j nho-f-e. ekor_s

2. Identificacao da situacao que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de janeiro (artigo 2.2)
Identificacao da situag5o: ponto 1, alinea b) artigo 22

identificac5o do Estabelecimento, servico ou organism° onde se verifica a situack: ULSAM

Durac5o da situag5o (inicio/fim): 03-janeiro-2022 a 31- dezembro-2022

3. Observacoes:

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

N o  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 prossecuc5o direta de atribuicoes conforme o objeto social ou a atividade
econdmica da respetiva entidade. Nao se considera exercicio de funcoes 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.

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 participacoes
socials ou de quaisquer interesses corn express5o pecuniaria, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econdmica, de forma direta ou por interposta pessoa.

No sou membro de orgao social de sociedade cientifica, 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 period° de tempo considerado ate cinco anos anteriores, num valor
total superior a 50 000 EUR.

Entende-se como membro de orgao social o que se encontrar em efetividade de funcoes, corn mandato no suspenso. Nao se
entende em efetividade de fungoes o membro de arg5o social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notif icado
formalmente em conformidade a sociedade ou associac5o que integra. N5o est5o 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 nao seja, formal e expressamente, por via de contratualizac5o ou meio equivalente,
dirigida a realizacao dos fins prOprios da sociedade, associac5o ou empresa, para investigac5o, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiologicos.

(0 aqui deciarado no prejudica a aplicack do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibiccies previsto nas disposigoes reguladoras de
conflitos de interesses resultantes do exercicio de funcaes piblicas, 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 declarack de interesses dos profissionais
de saiide exigida em situacoes especificas de apreciac5o casuistica e o cumprimento 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 Castelo, 3 de janeiro de 2022

.P>tu...111

(Assinatura)


