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DECLARACAO DE 1NEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(art/go 4.2 do Derreto-lei n.2 14/2014, de 22 de joneiro)
Os dodos recoRtidos silo processados autornatitamente e destinarn-se igestrio dos processos rehrtIvos so regime Jurfdico des incompetibilidades dos membros das
comIss5es, de grupos de trabeiho, de 'tins de procedlmentos pre-contratuats, e consultores que apoiam os respettvos Aris, au que participam rut escalha, availed°,
ernIssifo de norms a orlentatAes de carater dfnlco, elaborado de formuiAdos, nas areas do medkamento a do disposttivo m4dko no Ambito dos estabeledrnentos e
servicos do Servko Nacional de Saudi, independenternente da sue natureza juridic/a, bem corn* dos servlos e organtsmos do Mlnisterio da Saticte. 0 seu preenthimento 4
obriptdrio. Os titulares dos dodos podem sceder è informacAo que Ines respette e sofidter per esaito, junto de estabelectrnento, servi;o ou organism, no quid a
comIssio, o grupo de trabalho ou o jari fundone, a sus atuellinffo e cOrrecrto. Os dados recothidos Sb publicados no pAglna eletrdnica do estabeledmento, servipa ou
organtsrno, no qual a comissflo, o grupo de trabolito ou 00:11 fundone, devendo ser atualizado no Mid° de cads ano civil a conservadas na pdgine aletronka da entkiade
durante o period° de fundonamento da comissio, do grupo de trabaiho ou do pi

1. Identificactio da pessoa que se encontra abrangida per° objeto do Decreto-lel n.214/2014, de 22 de Janeiro (art/go 1.2)
Nome: Rui Pedro Mots Alves Pires

Bilhete de identidade CartSo de Cldadao:

9863954

2. Identificacao da sltuacao que se encontra Inserida no ambito do Decreto-lei mg 14/2014, de 22 de Janeiro (art/go 2.9)
identificaclo da situaclo: ponto 1, slime b) artigo 22
Identiflcacgo do Estabeleclmento, servico ou organism° onde se verifica a situacSo: ULSAM
Duraclo da situacao (inido/fim):

- _______________

2<:DZ % a ______- _________

2o2 J

3. Observeseres:

4. DeciarecSo
Declaro nao ester abrangido pelas incompatibilidacles previstas no artigo 3.2 do Deaeto-lei n.214/2014, de 22 de
Janeiro.
No exerco funclies remuneradas, regular on ocasionalmente, em empresas produtoras, distribukloras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medkos.
Entende-se por exerckio de funcoes em tais empresas a prosseaKlo direta de atribuk6es conforms o objeto social ou a atividade
econOmica da respetiva entldade. No se considera exercfclo de functes em tais empresas a prelecao ern palestras ou conferencias
organttadas pelas rnesmas, nem a participacilo em ensaios clinicos ou estudos dentificos no SmIgto da respetiva atividade.

flNo
sou proprietario nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou
_ _ _ _ vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.
Entende-se por propriedade a detencgo de Interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participacties
socials ou de quaisquer interesses corn expresso pecuntiria, acessfveis ou resultantes do respetivo obJeto social ou atIvidade
econOmica, de forma direta ou pot interposta pessoa.

ElNilorecebido
sou membro
de Orgio social de sodedade dentifica, assodatilo ou empress privada, as oasis tenham
finandamento de empress produtora, distribuidora on vendedora de medicamentos ou disposftivos
medicos, em media, per cada ano, n u m period° de tempo cashiered° ate cinco anos anteriores, num valor
total superior a 50 000 EUR.
Entende-se como membro de torglo social o que se encorttrar ern efetIvIdade de funcl5es, corn mandato nao suspenso. NSo se
entende ern efettvidade tie funcOes o membro de tirgao social que tenha expressamente renundado so cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associacilo que Integra. NA° estao abrangldas as situac:6es relattvas a associacoes

pdbikas proftsslonals. Entende-se corno finamiamento, toda a captacao de recursos que origine flux° financelro, de bens ou
vantagens corn expressclo pecunlaria, que nap seJa, formal e expressamente, por via de contratualizaclio ou mei° equivalente,
dirigida a realizagJo dos fins proprlos da sociedade, associactio ou empresa, para investigacio, ensaios dinicos, estudos clentlficos,

nomeadarnente epiderniologicos.

(0 aqui declared° no prejudice a aplicacgo do regime de Incompatiblfidades, Impedimentos e inibkbes prevIsto nas disposkiles reguiadoras de
conflitos de interesse.s resuttantes do exerdelo de functies Obits:as, norneadarnente quanto a garantias de impardalidade previstas na Let 124/2008 de
27 de feverefro e no Mfg° do Procedimento AdmIntstrativo, hem corn°, quando apflcavel, n3o prejudice a decteractio de Interesses dos profissionals
de satide exigida em sltuactles especificas de apreciacilo casuistka e o cumprImento dos obrigactles de transparencla e publicIdade prevlstas no Estatuto
do Medicament°, aprovado polo Dl. 176/2006, de 30 de agosto, na versg° atual)
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DECLARAcA0 DE INEXISTtNCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.9 do Decreto-lei n.9 14/2014, de 22 de janeiro)
Os dados recolhidos so processados automaticamente e destinam-se a gest5o dos processos relativos ao regime juridic° das incompatibilidades dos membros das
comissoes, de grupos de trabalho, de jOris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam on respetivos juris, Cu que participam na escolha, avaliacao,

emiss5o de normas e orientgoes de carater clinic°, elaborack 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 juritfica, bem como dos servicos e organismos do Ministerio da 5aiide. 0 seu preenchimento 6

obrigatorio. Os tituiares dos dados podem aceder a informagao que lhes respeite e solicrtar por escrito, junto da estabelecimento, servico ou organism°, no qual a
comiss5o, o grupo de trabalho ou o jUri funcione, a sua atualizacao e correcOo. Os dados recolhidos s5o publicados na pagina eletronica do estabelecimento, servico ou
organism°, no qual a comissao, o grupo de trabalho ou o jOri funcione, devendo ser atualizado no infcio de cada ano civil e conservadas na pagina eietronica da entidade
durante o perfodo de funcionamento da comissao, do grupo de trabalho ou do juri,

1. Identificacao da pessoa que se encontra abrangigi pelp objeto do Decreto-lei n.°14/2014, de 22 de janeiro (artigo 1.9)
Noe:
m
identidade / Cartgo de Cidacrao:

4 / , 7,9 3

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

Identificac5o do Estabelecimento, servigo ou organismo onde se verifica a situagao: ULSAIVI
DuracAo da situac5o (inicio/fim): _ _ _ _ _ _

_____________a __________

3. Observacoes:
4. Declaracao
Declaro 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 ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.
Entende-se por exercicio de fungoes em tais empresas a prossecucao direta de atribuicoes conforme o objeto social ou a atividade
economica da respetiva entidade. Nao se considera exercicio de fungaes em tais empresas a prelegao em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participacao em ensaios clinicos ou estudos cientificos no ambito da respetiva atividade.
Nao sou proprietario nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou
_ _ _ _ vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.
Entende-se por propriedade e detencao de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participacoes
socials 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 argao social de sociedade cientifica, associacao ou empresa privada, as quais tenham
_ _ _ _ _ recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos
medicos, em media, por cada ano, num period° de tempo considerado ate cinco anos anteriores, num valor
total superior a 50 000 EUR.
Entende-se como membro de orgao social o que se encontrar ern efetividade de fungoes, corn mandato n o 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 associacao que Integra. Nao estao abrangidas as situacbes relativas a associagoes
publicas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captagao de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expressao 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 investigacao, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiologicos.

(0 aqui declarado nao prejudica a aplicacao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicoes previsto nas disposigZies reguladoras de
conflitos de interesses resuitantes do exercicio de fungoes pOblicas, nomeadamente quanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no Cdcligo do Procedimento Administrativo, bem coma, quando aplicavel, no prejudica a declaragao 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 DL 176/2006, de 30 de agosto, na versa° atual)
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DECLARA00 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(ortigo 4.9 do Decreto-lei n.° 14/2014, de 22 de joneiro)
Os dados recolhidos so processados automaticamente e destinam-se 6 gestao dos processos relativos ao regime juridic° das incompatibilidades dos membros das
comissffes, de grupos de trabalho, de jOris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos jthis, ou que participam na escolha, avallacao,

ernissao de normas e orientacffes de meter clinic°, elaboracao de formularios, nas areas do medicament° e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servicos do Servico Nacional de SaUde, independentemente da sua natureza jurfdica, bem como dos servicos e organismos do Ministerio da SaUde. 0 seu preenchimento 6

obrigatorlo. Os tttulares dos dados podem aceder è informacgo que flies respette e solicitar por escrfto, junto da estabelecimento, servico ou organism°, no qual a
comissffo, o grupo de trabalho ou o jun funcione, a sue atualizacao e correcao. Os dados recolhidos sao publicados na pagina eletronica do estabelecimento, servico ou
organism°, no qual a comissffo, o grupo de trabalho ou o JOn funcione, devendo ser atualizado no (nick, de cada ano civil e conservadas na pagina eletr6nica da entidade
durante o perfodo de funcionamento da comissilo, do grupo de trabalho ou do jtiri.

1. ldentlficaçä, da pessoa que se eqcontra abrangidall7b1 o do Decreto- i n.214/2014, de 22 de Janeiro (ortigo Lc)
YeAC2_,Q
9-\
Nome:
`-ek

Bilhete de identidade / Carta° de Cidadao:

OCc.6 53

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
Identificack do Estabelecimento, servico ou organism° onde se verifica a situacao: ULSAM
________________ 2.__O)

Durac5o da situaclo (inIcio/fim):

a

6

-

oeR

_____

3. Observacaes:
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 funcOes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
KI
vendedoras de medicamentos Cu dispositivos medicos.
Entende-se por exercicio de fungoes em tais empresas a prossecucao &eta de atribuicOes conforrne o objeto social ou a atividade
economica da respetiva entidade. Nao se considera exerckio de funcoes em tais empresas a preleclo em palestras ou conferkcias
organizadas pelas mesmas, nem a participacOo ern ensaios clinicos ou estudos cientfficos no ambito da respetiva atividade.

F71 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 tals empresas a titularidade de quaisquer participacoes
socials ou de quaisquer interesses corn expresso pecuniaria, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econornica, de forma direta ou por interposta pessoa.

Nao sou membro de argio social de sociedade dentffica, associacao ou empresa privada, as quais tenham
_ _ _ _ recebido finandamento 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 org5o social o que se encontrar ern efetividade de funcoes, corn mandato n5o suspenso. N5o se
entende em efetividade de funcaes o membro de orgao social que tenha expressamente renunciado ac cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou assoclacao que integra. NO° est5o abrangidas as situacoes relativas a associacoes
pliblicas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captag5o de recursos que origine flux° financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniAria, que no seja, formal e expressamente, por via de contratualizag5o ou meio equivalente,
dirigida a realizacao dos fins prOprios da sociedade, associag5o ou empresa, para investigagao, ensaios clinicos, estudos cientfficos,
nomeadamente epiderniologicos.

(0 aqui deciarado nao prejudica a aplicacao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicoes previsto nas disposig3es reguladoras de
confiltos de interesses resuttantes do exercicio de funcoes p6blicas, nomeadamente quanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de

27 de fevereiro e no Codigo do Procedimento Administrativo, bem como, quando aplicavel, no prejudica a declaraglo de interesses dos profissionals
de saude exigida em situacaes especfficas de apreciaglo casufstica e o cumprimento das obrigagoes de transparencia e publicidade previstas no Estatuto

do Medicament°, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na verso atual)
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DECLARAcA0 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.9 do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro)

Os dados recolhiclos sat) processados automaticamente e destinam-se gestSo dos processos relativos ao regime Juridic° das incompatibilidades dos membros das
comissoes, de grupos de trabalho, de JOris de procedlmentos pre-contratuals, e consultores que apoiam os respetivos Jiris, ou que participam na escolha, avaliacao,
emissao de normas e orientactSes de water clinic°, elaboracao de formulerios, nas areas do medicamento e do disposttivo medico no arribtto dos estabelecimemos e
servicos do Servico Nacional de Satide. Independentemente da sua natureza Juridica, bem como dos servicos e organtsmos do MInIsterio da Sacde. 0 seu preenchimento
obrigatbrio. Os titulares dos dados podem aceder a informacao que 'hes respette e solicitar por escrfto, Junto da estabelecimento, servico ou organism°, no quat a
cornissao, o grupo de trabalho ou o Art funcione, a sua atualizack e correctio. Os dados recolhidos sao publicados na pegina eletronlca do estabelecimento, servlco ou
organism°, no qual a comissao, o grupo de trabalho ou o Jun funcione, devendo ser atualizado no Mick) de cada ano Civil e conservadas na pagina eletronica da entidade
durante o periodo de fundonamento da comissao, do grupo de trabatho ou do Jun.

1. Identificacao,da pessoa q u e se encontra abrangjda pelo objeto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de Janeiro (art/go 1.9)
Nome: sfoANA4
V •P f t rt ' o " 4 `

'?”c7

Bilhete de ldentidade / Cart5o de Cidadao:

043-1-

2.1dentificacAo da situaclo que se encontra inserida no ambito do Decreto-lef n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (art/go 2.9)
Identificacao da situacao: ponto 1, alinea artigo 22
Identificacao do Estabeiecimento, servico ou organismo onde se verifica a situacao: ULSAM

Duracao da situagao (inicio/fim):

2 . to c\./

-

2025

a______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -

Ocp?)

3. Observacoes:
4. Dedaratilo
Declaro nao estar abrangido pelas Incompatibilidades previstas no artigo 3.9 do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de
Janeiro.
Nao exert:0 funshes remuneradas, regular ou ocasionaimente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
15
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.
Entende-se por exercfcio de funcOes em tais empresas a prossecucao direta de atribuicoes conforme o objeto social ou a atividade
economica da respetiva entidade. No se considera exercfclo de funOes em tais empresas a preleclo em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participacao em ensaios clinicos ou estudos cientfficos no ambito da respethra atividade.

No sou proprietario nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou
fr

vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por propriedade e detencao de interesses na propriedade de tais empresas a titularldade de quaisquer participacaes
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.

No sou membro de tirglio social de sodedade dentffica, assodac.5o ou empresa privada, as quais tenham
recebido finandamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medlcamentos ou disposftivos
medicos, em media, por cada ano, num period() de tempo considerado ate dnco anos anteriores, num valor
total superior a 50 000 FUR.
Entende-se coma membro de dirgao social o que se encontrar em efetividade de funOes, corn mandato nao suspenso. No se
entende em efetividade de funcSes o membro de argao social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associacao que Integra. Nao estao abrangldas as s1tua95es relativas a assoclacaes
publicas profissionais. Entende-se comp financiamento, toda a captacao de recursos que origine fiuxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que nao seja, formal e expressamente, por via de contratualizaceo ou mei() equivalente,
dirigida a realizacao dos fins proprios da sociedade, associacao ou empresa, para investigacao, ensalos clfnicos, estudos cientifitos,
nomeadamente epidemiolOgicos.

(0 aqui declarado no prejudica a aplicac5o do regime de incompatibilidades, impedlmentos e inibiyfies previsto nas disposicoes reguladoras de
conflitos de interesses resuttantes do exerdcio de funceies pdblicas, nomeadamente quanto a garantias de impardalidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no Codigo do Procedimento Administrativo, bem como, quando aplicavel, no prejudica a deciaractio de interesses dos profissionais
de sadde exigida em situgoes espedficas de apreciactio casuistica e o cumprime)r'sztas obrigacoes de transparencia e pubficidade previstas no Estatuto

do Medicament°, aprovado peio DI.176/2006, de 30 de agosto, na verso atual
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DECLARAcii0 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.9 do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos sao processados automaticamente e destinam-se a gestao dos processos retativos ao regime Juridic° das incompatibilldades dos membros das
comissaes, de grupos de trabalho, de jUris de procedimentos pre-contratuais, e consuttores que apoiam os respetivos jdris, ou que participam na escotha, avallacao,

emissao de normas e orientacoes de corker clinic°, elaboracao de formularies, nas areas do medicament° e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servicos do Service Nacional de Saocle, independentemente da sua natureza juddica, bem como dos services e organismos do Ministerio da SaUde. 0 seu preenchimento
obrigatorio. Os titulares dos dados podem aceder a informactio qua !hes respeite e solicitor por escrito, Junto da estabelecimento, service ou organism°, no qual a
comissao, o grupo de trabalho ou o jrI funcione, a sua atualizacao e correcao. Os dados recolhidos sae publicados na pagina eletremica do estabelecImento, servico ou
organtsmo, no quat a comissao, o grupo de trabatho ou o Jun i funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pagina eletronica da entidade
durante o period° de funcionamento da comissao, do grupo de trabalho ou do Jtiri.

1. Identificacao da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lein.214/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.9)
N
Vt>,\D' Y?3,45

cf

c,ornie.),

Bilhete de Identidade / Carta° de Cidadao:

r1z

CD,
(1.S.3
7
2. identifica0o da situacao que se encontra inserida no ambito do Decreto4ei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 2.9)
Identificagao da situacao: ponto 1, alinea b) artigo 22

Identificack do Estabelecimento, servico ou organism° onde se verifica a situagao: ULSAM
Duracao da situacao (infcio/fim):

2-

-

Z 0 2.)a

_______- __________

2_C?)

3. Observacaes:
4. Declarac5o
Deciaro nao estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de
janefro.
Nao exerco funcfles remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
now
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.
Entende-se por exercfcio de funcaes em tais empresas a prossecucao direta de atribuicoes conforme o objeto social ou a atividade
econbmica da respetiva entidade. Nao se considera exercfcio de funglies em tais empresas a prelec3o em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a partIcipack em ensaios clinicos ou estudos cientfficos no ambito da respetiva atividade.

FiNo
sou proprietario nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou
_ _ _ _ vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.
Entende-se por propriedade e detenck de interesses na propriedade de tais empresas a titularldade de quaisquer participacoes
socials ou de quaisquer interesses corn expressao pecuniaria, acessfveis ou resultantes do respettvo objeto social ou atividade
economica, de forma direta ou por interposta pessoa.

plNo sou membro de orgio social de sociedade clentifica, associaccio ou empresa privada, as quais tenham

_ _ _ _ recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos
medicos, em media, per cada ano, num perfodo de tempo considerado ate cinco anos anteriores, num valor
total superior a 50 000 EUR.
Entende-se como membro de org5o social o que se encontrar em efetividade de funcoes, corn mandato nao suspenso. No se
entende em efetivldade de funcOes o membro de Org3o social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associacao que integra. Nao esti° abrangidas as situacEoes relativas a associac6es
pablicas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captac3o de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que no seja, formal e expressamente, par via de contratua1izac3o ou meio equivalente,
dirigida a realizac3o dos fins proprios da sociedade, assoclacao ou empresa, pare investigay3o, ensalos cifnicos, estudos cientfficos,
nomeadamente epidemioldgicos.

(0 aqui declarado näo prejudica a aplicacgo do regime de incompatibIlidades, impedimentos e inibigaes prevlsto nas disposicoes reguladoras de
confiltos de Interesses resuttantes do exercicio de funcoes publicas, nomeadamente quanto a garantlas de ImparcIalidade previstas na Lei 12-A/2008 de

27 de fevereiro e no Codlgo do Procedimento AdmInistrativo, bem como, quando aplicavel, nao prejudica a declaracgo de interesses dos profissionais
de satide exigida em sttuacaes especificas de apreciaggo 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 verso atual)
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