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DECLARA00 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.2 do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos sae processados automaticamente e destinam-se a gest5o dos processos relativos ao regime juridic° das incompatibilidades dos membros das comiss5es,
de grupos de trabalho, de jOris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam as respetivos jUris, ou que participam na escolha, avaliac5o, emiss5o de normas
e orientacaes de carater clinico, elaboracao de formularies, nas areas do medicamento e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e services do Service Nacional
de Sat:1de, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos services e organismos do Ministerio da Satide. 0 seu preenchimento é obrigaterio. Os titulares dos
dados podem aceder a informacao que lhen respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, service ou organismo, no qual a comissao, o grupo de trabalho ou o juri
funcione, a sua atualizag5o e correck. Os dados recolhidos sae publicados na pagina eletranica do estabelecimento, servigo ou organismo, no qual a comissao, o grupo de
trabalho ou o jUn funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pagina eletrenica da entidade durante o periodo de funcionamento da
comissao, do grupo de trabalho ou do jUri.

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

Nome: u-faifrteg 0 el a 744.44 ,

2. Identificagao da situagao que se encontra inserida no 5mbito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de janeiro (artigo 2,9)

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

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

Durag5o da situacao (inIcio/fim): 03 —janeiro —2022 a 31 — dezembro — 2022

3. Observacoes:

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

No exergo 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
econornica da respetiva entidade. No se considera exercicio de fungoes em tais empresas a prelegao em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participagao ern 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 detencao de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participagoes
sociais ou de quaisquer interesses corn expressao pecuniaria, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
economica, de forma direta ou por interposta pessoa.

No sou membro de orgao social de sociedade cientifica, associag5o ou empresa privada, as quais tenham
recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos
medicos, em media, por cada ano, num perfodo de tempo considerado ate cinco anos anteriores, num valor
total superior a SO 000 EUR.

Entende-se como membro de orgao social o que se encontrar em efetividade de functies, corn mandato nao suspenso. No se entende
em efetividade de fungoes o membro de Orgao social que tenha expressarnente renunciado ao cargo e notificado formalmente em
conformidade a sociedade ou associacao que integra. Nao estao abrangidas as situagoes relativas a associacoes publicas profissionais.
Entende-se coma 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 n'ao prejudica a a plicagao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicOes previsto nas disposiglies reguladoras de conflitos
de interesses resultantes do exercicio de fungoes publicas, nomeadamente quanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de
fevereiro e no Cadigo do Procedimento Administrativo, bem como, quando aplicvel, nao prejudica a declara(ao de interesses dos profissionais de salde
exigida em situacties especificas de apreciagao casuistica e o cumprimento das obrigagoes de transparencia e publicidade previstas no Estatuto do
Medicamento, a provado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na vers5o atual)

Viana do Castelo, 3 de janeiro de 2022

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

'v‘v_4 erat.cf-cr (9-f?„-v_eirzo 24;42A.,

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

identificagao da situagao: ponto 1, alinea b) artigo

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

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

3. Observacities:

4. Declaracao
Deciaro no estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.° do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de
janeiro.

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

Entende-se por exercicio de funcOes em tais empresas a prossecuck direta de atribuicOes conforme o objeto social ou a atividade
econamica da respetiva entidade. No se considera exercicio de fungaes em tais empresas a preleg5o em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participac5o em ensaios clinicos ou estudos cientificos no ambito da respetiva atividade.

I I 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 participagoes
socials ou de quaisquer interesses corn expressao pecuniaria, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econornica, de forma direta ou por interposta pessoa.
y Nao sou membro de &gat) social de sociedade cientifica, associagao ou empresa privada, as quais tenham

' recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos GU dispositivos
medicos, em media, por cada ano, num peribdo de tempo considerado ate cinco arms anteriores, num valor
total superior a 50 000 EUR.

Entende-se coma membro de org5o social o que se encontrar em efetividade de fungoes, corn mandato no suspenso. No se
entende em efetividade de fungoes o membro de arg5o social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associac5o que Integra. No est5o abrangidas as situacoes relativas a associagoes
pLiblicas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captac5o de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que no seja, formal e expressamente, por via de contratualizack ou mei° equivalente,
dirigida a realizacao dos fins proprips da sociedade, associack ou empresa, para investigagao, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiologicos.
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DECLARACAO DE iNEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.9 do Decreto-lei n.9 14/2014, de 22 de janeiro)

Os dodos recolhidos sea processados automaticamente e destinam-se a gesteo dos processos relativos ao regime juridic° das incompatibilidades dos membros das
comisseies, de grupos de trabalho, de jiiris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam as respetivos jtris, ou que participam na escolha, avaliac'ao,
emissao de normas e orientacoes de carater clinico, elaboraceo de formularios, nas areas do medicament° e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e-
servicos do Servico Nacional de Satide, independentemente da sue natureza juridica, bem como dos servicos e organismos do Ministerio da Satide. 0 seu preenchimento é
obrigatbrio. Os titulares dos dados podem aceder a informaceo que :hes respeite e solicitor por escrito, junto da estabelecimento, servico ou organismo, no qual a
comisseo, o grupo de trabalho ou o jUri funcione, a sua atualizaceo e correcao. Os dados recolhidos sao publicados na pagina eletrOnica do estabelecimento, servico ou
organismo, no qual a comisseo, o grupo de trabalho ou o jun funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pagina eletremica da entidade
durante o periodo de funcionamento da comissao, do grupo de trabalho ou do Ari.

Nome:

(0 aqui declarado no prejudice a aplicac5o do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicOes 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 C6digo do Procedimento Administrativo, born como, quando aplicavei, n5o prejudice a declarac5o de interesses dos profissionais
de satide exigida em situagoes especificas de apreciag5o casuistica e o cumprimento das obrigacOes de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicament°, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na vers5o atual)

Viana do Castelo, 3 de janeiro de 2022

4A)tAgy eark.t.i,Cera
(Assinatura)
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DECLARA00 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES

(artigo 4.9 do Decreto-lei n.2 14/2014, 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 Kids de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos jUris, ou que participam na escolha, avaliagao, emissao de normas
e orientagoes de carater clinic°, elaboragao de formula rios, nas areas do medicament° e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e servigos do Servigo Nacional
de Saude, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos servigos e organismos do Ministerio da Saucle. 0 seu preenchimento C obrigatorio. Os titulares dos
dados podem aceder a informagao que 'hes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, servigo ou organismo, no qual a comissao, o grupo de trabalho ou ojiri
funcione, a sus atualizagao e corregao. Os dados recolhidos sao oublicados na pagina eletronica do estabelecimento, servigo ou organism°, no qual a comissao, 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 period° de funcionamento da
comissao, do grupo de trabalho ou do jun.

1. Identificac5o da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de janeiro (artigo 1.2)
Nome: /1/1/4 641.0, So 11 /1--.G

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

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

Identificacao do Estabelecimento, servigo ou organism° onde se verifica a situac5o: ULSAM

Durag5o da situacAo (inicio/fim): 03 —janeiro —2022 a 31— dezembro —2022

3. Observacoes:

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

janeiro.
No 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 prossecuca'o direta de atribuicoes conforme o objeto social ou a atividade
economica da respetiva entidade. No se considera exercicio de funcoes em tais empresas a prelecao em palestras ou confer8ncias
organizadas pelas mesmas, nem a participagao em ensa los 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 tituiaridade de quaisquer participacoes
sociais ou de quaisquer interesses com expressao pecuniaria, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
economica, de forma direta ou por interposta pessoa.

No sou membro de org5o social de sociedade cientifica, associac5o ou empresa privada, as quais tenham
recebido financiamento de empresa prod utora, 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 funcoes, corn mandato no suspenso. No se entende
em efetividade de funcoes o membro de org'ao social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado formalmente em
conformidade a sociedade ou associaga-o que integra. Nao estao abrangidas as situagOes relativas a associacoes pubricas profissionais.
Entende-se como financiamento, toda a capta0o de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou vantagens corn expresso
pecuniaria, que nao seja, formal e expressamente, por via de contratualizaca-o ou meio equivalente, dirigida a realizacao dos fins
prOprios da sociedade, associacao ou empresa, para investigacao, ensaios clinicos, estudos cientificos, nomeadamente
epidemiologicos.

(0 aqui declarado no prejudica a aplicac5o do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicoes previsto nas disposicoes reguladoras de conflitos
de interesses resultantes 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 a plicavel, no prejudica a declarag5o de interesses dos profissionais de saLide
exigida em situaclies 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 verso atual)

Viana do Castelo, 3 de janeiro de 2022

(Assinatura)
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DECLARA00 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.2do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos so processados automaticamente e destinam-se a gest5o dos processes relativos ao regime juridico das incompatibilidades dos rnembros das
comissaes, de grupos de trabalho, de jOris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos juris, ou que participam na escolha, avaliag5o,
emissAo de normas e orientagoes de carater clinico, elaboragAo de formularies, nas areas do medicamento e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
services do Service Nacional de SaCide, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos services e organismos do Ministerio da SaCide. 0 seu preenchimento é

obrigaterio. Os titulares dos dados podem aceder a informag5o que !hes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, service ou organismo, no qual a
comissao, o grupo de trabalho ou o jCiri funcione, a sua atualizagao e correg5o. Os dados recolhidos sgo 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 inIcio de cada ano civil e conservadas na pagina eletrenica da entidade
durante o period° de funcionamento da comissao, do grupo de trabalho ou do jig'.

1. Identificac5o da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de janeiro (artigo 1.2)
Nome: lx.,06 i/c; Le 'iJUirLA:g•-

J
2. Identificac5o da situac5o que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de janeiro (artigo 2.2)

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

Identifica0o do Estabelecimento, servigo ou organism° onde se verifica a situagao: ULSAM

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

3. Observagoes:

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

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

Entende-se por exercicio de fungi:5es em tais empresas a prossecu(eo direta de atribuicoes conforme o objeto social ou a atividade
economica da respetiva entidade. Niao se considera exercicio de fungoes em tais empresas a preleceo ern palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participacao em ensaios clinicos ou estudos cientificos no embito 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 detenc5o de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participagoes
sociais ou de quaisquer interesses corn expresso pecunieria, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econOmica, de forma direta ou por interposta pessoa.

N5o sou membro de org5o 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 org5o social o que se encontrar em efetividade de fungoes, corn mandato no suspenso. No se
entende em efetividade de funcoes o membro de Orga-o social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associaceo que integra. Nao este() abrangidas as situacoes relativas a associacoes
pLiblicas 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 contratualizacao ou meio equivalente,
dirigida a realizace-o dos fins proprios da sociedade, associag5o ou empresa, para investigageo, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiologicos.

(0 aqui declarado nao prejudica a aplicacao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibiçöes previsto nas disposicOes reguladoras de
conflitos de interesses resultantes do exercicio de fungoes 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, n5o prejudica a declarac5o de interesses dos profissionais
de saude exigida em situagoes especificas de apreciag5o 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 verso atual)

Viana do Castelo, 3 de janeiro de 2022

lake
(Assinatura)
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE fNCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.2 do Decreto-lei n.g 14/2014, de 22 de janeiro,)

Os dodos recolhidos so processados automaticamente e destinom-se a gestbo dos processos relativos ao regime juridico des incompatibilidades dos membros das
comissOes, de grupos de trabalho, de firis de procedimentos Pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos jOris, ou que participarn na escolha, mho*,
emissao de normas e orientaceies de carter cilnico, elaboracao de formularios, nos areas do medicament° e do dispositivo medico no -ambito dos estabelecimentos e
servicos do Servico National de Saiide, independentemente de sua natureza juridica, bem como dos servicos e organismos do Ministerio da SaUde. 0 seu preenchimento e

obrigatorici. Os titulares dos dados podem aceder a inforrngEo que lhes respeite e solicitor por escrito, Junto do estabelecimento, servigo ou orgenismo, no pat a
comissgo, o grupo de trabalho ou o firi funcione, a sue atualizagE° e correcio. Os dodos recolhidos s50 publicados na pagina eletrOnica do estabelecimento, servico ou
organism°, no quat a comiss5o, o grupo de trabalho ou o firi funcione, devendo ser atoalizado no inlcio de coda ano civil e conservados no pagina eletronice da entidade
durante o periodo de funcionamento da comissEo, do grupo de trabalho ou do jtiri.

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

Nome: Co\nc, c

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

ldentificagao da situacao: pont° 1, alinea b) artigo 22

Identificacao do Estabelecimento, servico ou organ ismo onde se verifica a situacao: IMAM

Duracao de situacao (inicio/fim): 03-janeiro-2022 a 31- dezernbro-2022

3. Observacties:

4. Declarac5o
Declaro nao estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de

janeiro.
N5o exerco funyoes 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 prossecugao direta de atribuigOes conforme o objeto social ou a atividade
economica da respetiva entidade. No se considera exercicio de funcoes em tais empresas a preleg5o em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participaggo em ensaios clinicos ou estudos cientificos no Ambito 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 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
economica, de forma direta ou por interposta pessoa.

I Na-o sou rnernbro de orgio social de socie&de cientifice, assodac'ao Cu emprese privada, s quais tenharn
10(i  recebitio financlarnenta de g-.Tr.7esa produtora, distribuidora ou venderfrvradcra;:;',Iti"...i-ulefiiV.: O t s r o s i t i v o s

medicos, em , num periclrio de tempo considerado ate cirtco arcs an %:Tesz., num valor
total superior a 50 000 Et.m.

Entencie-se como membro de org5o social o que se encontrar em efetividade de fungoes, corn mandato no suspenso. No se
entende em efetividade de fungoes o mentbro de OrgZo social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associagao que integra. No estao abrangidas as situag8es relativas a associacoes
pOblicas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captaglo de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que no seja, formal e expressamente, por via de contratualizag5o ou meio equivalente,
dirigida a realizag5o dos fins proprios da sociedade, associacao ou empresa, para investigaclo, ensaios clinicos, estudos cientificos,..
nomeadamente epidemioldgicos.

(0 aqui declarado no prejudica a aplicacao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicties previsto nas disposigies reguladoms de
conflitos de interesses resultantes do exercicio de functies piblicas, nomeadamente quanto a garentias de imparcialidade previstas no Lei 12-A/2003 de
27 de fevereiro e no Cadigo do ProcedirnEnto Administrativo, bem como, quando aplicavel,no prejudica a deciarac5o de interesses dos profissionais
de satide exigida em sttuagoesespecificas de apreciacgo casuistica e o cumprimento das obrigacCes de transparencia e publicidade previstas no Es-tatuto

do Medicamento, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na verso atual)

Viana do Castelo, 3 de janeiro de 2022

%1-A ry-\,----

(Assinatura)


