
DECLARACAO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4.* do Decreto-lei n.” 14/2014, de 22 de janeiro) 

  

Os dados recolhidos sêo processados automaticamente e destinam-se & gest&o dos processos relativos ao regime 

juridico das incompatibilidades dos membros das comissêes, de grupos de trabalho, de jtris de procedimentos 

précontratuais, e consultores gue apoiam os respetivos juris, ou gue participam na escolha, avaliacëo, emissio de 

normas e orientacêes de carater clinico, elaboracëo de formuldrios, nas dreas do medicamento e do dispositivo mé- 

dico no Ambito dos estabelecimentos e servicos do Servico Nacional de Saude, independentemente da sua natureza 

juridica, bem como dos servicos e organismos do Ministério da Satide. O seu preenchimento é obrigatério. Os titula- 

res dos dados podem aceder a informac&o dgue Ihes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, servico 

ou organismo, no gual a comissêo, o grupo de trabalho ou o juri funcione, a sua atualizacfo e correcBo. Os dados 

recolhidos sêo publicados na pd4gina eletrénica do estabelecimento, servico ou organismo, no dual a comissio, o 

grupo de trabalho ou o juri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pdgina ele- 

trénica da entidade durante o periodo de funcionamento da comissêo, do grupo de trabalho ou do juri.       

1. (ldentificacao da pessoa due se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-Lei n. 14/2014, de 22 de 

janeiro (artigo 1.) 

  

Nome: Am ED 7e Hon EE— F —feh 

Bilhete de Identidade/Cart&o de Cidad&o: “# DE Ts 

      

2. (ldentificacdo da situacdo due se encontra inserida no Ambito do Decreto-Lei n,€ 14/2014, de 22 de 

janeiro (artigo 2.) 

  

ldentificac&o da situacao: FEE PS st AE ad Ee AA 

ldentificacao do Estabelecimento, servico ou organismo onde se verifica a situacio: EE ma 

Vefe— Est ed sere 
Duracfo da situac&o (inicio/fim): jn Mo v/a Ad 7 is or       

3. Observaces 

  

Comprometo-me a comunicar ao meu superior hierêraguico se a minha situacëo de inexistência de compatibilidades 

se alterar.      



4. Declaracdo 
  

Declaro n4o estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.“14/2014, de 22 de 

janeiro. 

En exerco funcêes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras 

ou vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercicio de funcêes em tais empresas a prossecucëo direta de atribuicêes conforme o objeto social 

ou a atividade econémica da respetiva entidade. Nio se considera exercicio de funcêes em tais empresas a prele- 

C&o em palestras ou conferências organizadas pelas mesmas, nem a participacio em ensaios clinicos ou estudos 

cientificos no Ambito da respetiva atividade. 

Pd N3o sou proprietêrio nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detencio de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de guaisguer 

participacêes sociais ou de guaisguer interesses com expressêo pecunidria, acessiveis ou resultantes do respetivo 

objeto social ou atividade econémica, de forma direta ou por interposta pessoa. 

aa sou membro de 6rgdo social de sociedade cientifica, associacdo ou empresa privada, as duais te- 

nham recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou 

dispositivos médicos, em média, por cada ano, num periodo de tempo considerado até cinco anos ante- 

riores, num valor total superior a 50 000 EUR. 

Entende-se como membro de 6rgaêo social o due se encontrar em efetividade de funcêes, com mandato ndo sus- 

penso. Néo se entende em efetividade de funcêes o membro de érgêo social gue tenha expressamente renunciado 

ao cargo e notificado formalmente em conformidade a sociedade ou associacio gue integra. Nio estdo abrangidas 

as situaces relativas a associacêes publicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captacdo de recursos gue origine fluxo financeiro, de bens ou vantagens 

com expressdo pecunidria, gue nio seja, formal e expressamente, por via de contratualizacêo ou meio eguivalente, 

dirigida a realizac&o dos fins préprios da sociedade, associacdo ou empresa, para investigacêo, ensaios clinicos, es- 

tudos cientificos, nomeadamente epidemiolêgicos.   
  

(O agui declarado ndo prejudica a aplicac&o do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicêes previsto nas 

disposicêes reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercicio de funcêes publicas, nomeadamente 

guanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de fevereiro e no Cédigo do Procedimento 

Administrativo, bem como, guando aplicêvel, nao prejudica a declaracêo de interesses dos profissionais de saude 

exigida em situacêes especificas de apreciacdo casuistica e o cumprimento das obrigacêes de transparência e publi- 

cidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na versio atual) 

Porto, O.) de One de al Ed 

(Assinatura) 
  

 



DECLARACAO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4.* do Decreto-lei n.e 14/2014, de 22 de janeiro) 

  

Os dados recolhidos s&o processados automaticamente e destinam-se & gest&o dos processos relativos ao regime 

juridico das incompatibilidades dos membros das comissêes, de grupos de trabalho, de juris de procedimentos 

précontratuais, e consultores gue apoiam os respetivos juris, ou gue participam na escolha, avaliacëo, emissio de 

normas e orientac6es de cardter clinico, elaboracdo de formuldrios, nas dreas do medicamento e do dispositivo mé- 

dico no Ambito dos estabelecimentos e servicos do Servico Nacional de Satide, independentemente da sua natureza 

juridica, bem como dos servicos e organismos do Ministério da Satide. O seu preenchimento é obrigatério. Os titula- 

res dos dados podem aceder a informacao dgue lhes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, servico 

ou organismo, no dual a comissêo, o grupo de trabalho ou o juri funcione, a sua atualizaco e correcfo. Os dados 

recolhidos sêo publicados na pdgina eletrénica do estabelecimento, servico ou organismo, no gual a comissio, o 

grupo de trabalho ou o juri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pdgina ele- 

trénica da entidade durante o periodo de funcionamento da comissio, do grupo de trabalho ou do jari.   
  

1. (dentificacêo da pessoa due se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-Lei n. 14/2014, de 22 de 

janeiro (artigo 1.9) 

  

  

Nome ME LESS DANVEL PANOS Pr mTD 

  
Bilhete de Identidade/Cartio de cinadaosr ps L 3L; 5 ' d ey “j a 

  
  

2. (dentificacao da situacdo due se encontra inserida no aAmbito do Decreto-Lei n,£ 14/2014, de 22 de 

janeiro (artigo 2.) 

  

ldentificacêo da situagao: (ae; iN E€ NTE Co N ES SG EE An m Ae FAN 

Identificac&o do Estabelecimento, servico ou organismo onde se verifica a situagao: 

Duracao da situagio (inicio/fim): od / oi I N st n : 1 hy , [242 i     
  

3. Observacoes 

  

Comprometo-me a comunicar ao meu superior hierdrdguico se a minha situacëo de inexistência de compatibilidades 

se alterar.     
 



4. Declaracdo 

  

Declaro nêo estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.8 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de 

janeiro. 

sd Nêo exerco funcêes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras 

ou vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercicio de funcêes em tais empresas a prossecucëio direta de atribuicêes conforme o objeto social 

ou a atividade econémica da respetiva entidade. No se considera exercicio de funcêes em tais empresas a prele- 

Co em palestras ou conferências organizadas pelas mesmas, nem a participac&o em ensaios clinicos ou estudos 

cientificos no Ambito da respetiva atividade. 

R Nêo sou proprietario nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detengio de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de guaisauer 

participacêes sociais ou de guaisguer interesses com expressio pecunidria, acessiveis ou resultantes do respetivo 

objeto social ou atividade econémica, de forma direta ou por interposta pessoa. 

` 

KI Nêo sou membro de érgio social de sociedade cientifica, associac&o ou empresa privada, as guais te- 

nham recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou 

dispositivos médicos, em média, por cada ano, num periodo de tempo considerado até cinco anos ante- 

riores, num valor total superior a 50 000 EUR. 

Entende-se como membro de 6rgëo social o gue se encontrar em efetividade de funcêes, com mandato n&o sus- 

penso. No se entende em efetividade de funcêes o membro de érg&o social gue tenha expressamente renunciado 

ao cargo e notificado formalmente em conformidade a sociedade ou associagëo gue integra. N3o estio abrangidas 

as situac6es relativas a associacêes publicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captagëo de recursos gue origine fluxo financeiro, de bens ou vantagens 

com expressêo pecunidria, gue nio seja, formal e expressamente, por via de contratualizaco ou meio eguivalente, 

dirigida a realizac&o dos fins préprios da sociedade, associac&o ou empresa, para investigacBo, ensaios clinicos, es- 

tudos cientificos, nomeadamente epidemiolégicos.   
  

(O aaui declarado ndo prejudica a aplicacdo do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicêes previsto nas 

disposicêes reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercicio de funcêes puiblicas, nomeadamente 

auanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de fevereiro e no Cédigo do Procedimento 

Administrativo, bem como, guando aplicdvel, nio prejudica a declaracBo de interesses dos profissionais de sade 

exigida em situacëes especificas de apreciac&o casuistica e o cumprimento das obrigacêes de transparência e publi- 

cidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na versio atual) 

T MAA 
Vi ed Ë de Tas de 202 | 

| A Wo d Voed ses OC eed, 
(Assinatura) 
  

 



DECLARACAO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. do Decreto-lei n.€ 14/2014, de 22 de janeiro) 

  

Os dados recolhidos sêo processados automaticamente e destinam-se & gest&o dos processos relativos ao regime 

juridico das incompatibilidades dos membros das comissêes, de grupos de trabalho, de juris de procedimentos 

précontratuais, e consultores gue apoiam os respetivos juris, ou gue participam na escolha, avaliacëo, emiss&o de 

normas e orientacêes de carter clinico, elaboragio de formuldrios, nas dreas do medicamento e do dispositivo mé- 

dico no Ambito dos estabelecimentos e servicos do Servico Nacional de Saide, independentemente da sua natureza 

juridica, bem como dos servicos e organismos do Ministério da Satide. O seu preenchimento é obrigatêrio. Os titula- 

res dos dados podem aceder & informacëo gue lhes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, servico 

Ou organismo, no gual a comissêo, o grupo de trabalho ou o juri funcione, a sua atualizacBo e correc&o. Os dados 

recolhidos sêo publicados na pagina eletrénica do estabelecimento, servico ou organismo, no gual a comissio, o 

grupo de trabalho ou o juri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pagina ele- 

trénica da entidade durante o periodo de funcionamento da comiss&o, do grupo de trabalho ou do jri.       

1. (dentificacao da pessoa due se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-Lei n. 14/2014, de 22 de 

janeiro (artigo 1.9) 

  

Nome omdie Mos Vote op Bu to Oo 

Bilhete de ldentidade/Cartio de Cidadëo: OAGO Mid g O 

      

2. ldentificacao da situacao gue se encontra inserida no imbito do Decreto-Lei n,e 14/2014, de 22 de 

janeiro (artigo 2.9) 

  

ldentificacio da situagëo: (CpmyiSseS Eko Ra vi 8 ae PD he. 

ldentificacio do Estabelecimento, servico ou organismo onde se verifica a situacao: s 

Uudete died de Sauda ADto j7ako EPt 
Duracëo da situacdo (inicio/fim):   ol/oilaoad a SI vd     

3. Observacëes 

  

Comprometo-me a comunicar ao meu superior hierêrdguico se a minha situacdo de inexistência de compatibilidades 

se alterar.      



4. Declaracao 
  

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

janeiro. 

Ld Nao exerco funcêes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras 

ou vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercicio de funcêes em tais empresas a prossecucëo direta de atribuicêes conforme o objeto social 

ou a atividade econémica da respetiva entidade. Ndo se considera exercicio de funcêes em tais empresas a prele- 

C3o em palestras ou conferências organizadas pelas mesmas, nem a participac&o em ensaios clinicos ou estudos 

cientificos no Ambito da respetiva atividade. 

/ 

F] Nao sou propriet&rio nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detencio de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de guaisauer 

participacêes sociais ou de guaisaguer interesses com expressêo pecunidria, acessiveis ou resultantes do respetivo 

objeto social ou atividade econémica, de forma direta ou por interposta pessoa. 

LA] Nao sou membro de érgdo social de sociedade cientifica, associacëo ou empresa privada, as guais te- 

nham recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou 

dispositivos médicos, em média, por cada ano, num periodo de tempo considerado até cinco anos ante- 

riores, num valor total superior a 50 000 EUR. 

Entende-se como membro de 6rgéo social o gue se encontrar em efetividade de funcêes, com mandato nio sus- 

penso. N4o se entende em efetividade de funcêes o membro de 6rgêo social gue tenha expressamente renunciado 

ao cargo e notificado formalmente em conformidade a sociedade ou associacio aue integra. No estio abrangidas 

as situaces relativas a associacêes publicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captacëo de recursos gue origine fluxo financeiro, de bens ou vantagens 

com expressdo pecunidria, gue nao seja, formal e expressamente, por via de contratualizacio ou meio eguivalente, 

dirigida a realizacëo dos fins préprios da sociedade, associac&o ou empresa, para investigacBo, ensaios clinicos, es- 

tudos cientificos, nomeadamente epidemioldgicos.   
  

(0 aaui declarado ndo prejudica a aplicac&o do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicêes previsto nas 

disposicêes reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercicio de funcêes publicas, nomeadamente 

aguanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de fevereiro e no Cédigo do Procedimento 

Administrativo, bem como, guando aplicavel, n#o prejudica a declarac&o de interesses dos profissionais de satide 

exigida em situacêes especificas de apreciacdo casuistica e o cumprimento das obrigacêes de transparência e publi- 

cidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na versio atual) 

Viona de Volle te .J de Kid de @oa 
( 

Read Rp Haas ao dy Ou (Ve 
(Assinatura) 

 



DECLARACAO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4.€ do Decreto-lei n.” 14/2014, de 22 de janeiro) 

  

Os dados recolhidos sêo processados automaticamente e destinam-se & gestio dos processos relativos ao regime 

juridico das incompatibilidades dos membros das comissêes, de grupos de trabalho, de juris de procedimentos 

précontratuais, e consultores gue apoiam os respetivos juris, ou gue participam na escolha, avaliacBo, emissio de 

normas e orientacëes de cardter clinico, elaboragëo de formuldrios, nas dreas do medicamento e do dispositivo mé- 

dico no Ambito dos estabelecimentos e servicos do Servico Nacional de Saude, independentemente da sua natureza 

juridica, bem como dos servicos e organismos do Ministério da Satide. O seu preenchimento é obrigatêrio. Os titula- 

res dos dados podem aceder a informac&o due Ihes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, servico 

ou organismo, no gual a comissêo, o grupo de trabalho ou o juri funcione, a sua atualizacio e correcfo. Os dados 

recolhidos so publicados na pagina eletrénica do estabelecimento, servico ou organismo, no gual a comissio, o 

grupo de trabalho ou o juri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pagina ele- 

trénica da entidade durante o periodo de funcionamento da comissêo, do grupo de trabalho ou do juri.     
  

1. ldentificacio da pessoa gue se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-Lei n. 14/2014, de 22 de 

janeiro (artigo 1.%) 

` ) se Ë j 

Nome: pu (Ede Mtoia AMEVLY) (LE 

Bilhete de Identidade/Cartdo de Cidad&o: d] da 6 2 Oo G 

  

    
  

2. (ldentificacio da situacdo gue se encontra inserida no imbito do Decreto-Lei n,e 14/2014, de 22 de 

janeiro (artigo 2.) 

  

N 
aa D Os. n 

Identificacio da situacao: Cost SAO 9 C TREAR E OTLRAE va 

ldentificacêo do Estabelecimento, servico ou organismo onde se verifica a situacdo: 

UMYME docl Pr Cape ALTS Hi ITo EYE 
Duracfo da situacëo (inicio/fim): 

— 

    
  

tan DB DEEKSLO JY 
" Ge od 

3. Observacêes 

  
Comprometo-me a comunicar ao meu superior hierdrguico se a minha situacëo de inexistência de compatibilidades 

se alterar.     
 



4. Declaracdo 

  

Declaro nio estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.8 do Decreto-lei n.#14/2014, de 22 de 

janeiro. 

) oe : ar ar 
Nao exerco funcêes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras 

ou vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercicio de funcêes em tais empresas a prossecucëo direta de atribuicêes conforme o objeto social 

ou a atividade econémica da respetiva entidade. N4o se considera exercicio de funcêes em tais empresas a prele- 

Co em palestras ou conferências organizadas pelas mesmas, nem a participacio em ensaios clinicos ou estudos 

cientificos no Ambito da respetiva atividade. 

No sou propriet4rio nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detencio de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de guaisauer 

participacées sociais ou de guaisaguer interesses com expressêo pecunidria, acessiveis ou resultantes do respetivo 

objeto social ou atividade econémica, de forma direta ou por interposta pessoa. 

bd No sou membro de érgao social de sociedade cientifica, associac&o ou empresa privada, as guais te- 

nham recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou 

dispositivos médicos, em média, por cada ano, num periodo de tempo considerado até cinco anos ante- 

riores, num valor total superior a 50 000 EUR. 

Entende-se como membro de 6rg&o social o gue se encontrar em efetividade de funcêes, com mandato nio sus- 

penso. Ndo se entende em efetividade de funcêes o membro de orgêo social gue tenha expressamente renunciado 

ao cargo e notificado formalmente em conformidade a sociedade ou associacio gue integra. Nio estio abrangidas 

as situac6es relativas a associacêes publicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captacêo de recursos gue origine fluxo financeiro, de bens ou vantagens 

com Expresso pecunidria, gue nao seja, formal e expressamente, por via de contratualizacio ou meio eguivalente, 

dirigida a realizacio dos fins préprios da sociedade, associacdo ou empresa, para investigacBo, ensaios clinicos, es- 

tudos cientificos, nomeadamente epidemiolêgicos.   
  

(O aaui declarado nêo prejudica a aplicacdo do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicêes previsto nas 

disposicêes reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercicio de funcëêes publicas, nomeadamente 

duanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de fevereiro e no Cédigo do Procedimento 

Administrativo, bem como, guando aplicdvel, nêo prejudica a dedlarac&o de interesses dos profissionais de satide 

exigida em situacëes especificas de apreciaco casuistica e o cumprimento das obrigacêes de transparência e publi- 

cidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na vers&o atual) 

VI TEE de AT de 2 92 

) j| oe FW 
7 

— 2de Vi 
(Assil atura) 

  

Y 

 



DECLARACAO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4.* do Decreto-lei n.” 14/2014, de 22 de janeiro) 

  

  

Os dados recolhidos sëo processados automaticamente e destinam-se & gest&o dos processos relativos ao regime 

juridico das incompatibilidades dos membros das comissêes, de grupos de trabalho, de jtris de procedimentos 

précontratuais, e consultores gue apoiam os respetivos juris, ou gue participam na escolha, avaliacëo, emiss&o de 

normas e orientacêes de cardter clinico, elaborac&o de formuldrios, nas dreas do medicamento e do dispositivo mé- 

dico no &mbito dos estabelecimentos e servicos do Servico Nacional de Satide, independentemente da sua natureza 

juridica, bem como dos servicos e organismos do Ministério da Satide. O seu preenchimento é obrigatério. Os titula- 

res dos dados podem aceder a informac&o gue lhes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, servico 

Ou organismo, no gual a comissêo, o grupo de trabalho ou o juri funcione, a sua atualizacdo e correcëo. Os dados 

recolhidos sdo publicados na pdgina eletrénica do estabelecimento, servico ou organismo, no gual a comissio, o 

grupo de trabalho ou o juri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pdgina ele- 

trénica da entidade durante o periodo de funcionamento da comiss&o, do grupo de trabalho ou do juri.   
  

1. ldentificacao da pessoa gue se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-Lei n.é 14/2014, de 22 de 

janeiro (artigo 1.) 

  

  

Nome: ES es “es du OVosszae EE dia eds 

Bilhete de Identidade/Cartêo de Cidadao: WA ë s Ee 

  
  

2. ldentificacao da situacëo due se encontra inserida no &Ambito do Decreto-Lei n, 14/2014, de 22 de 

janeiro (artigo 2.9%) 

  

  

` N 

ldentificaco da situacBo: cos OO Ok, E se t ( Soe VEL ES 9 dk de. 

VLSAR,a 
ldentificacdo do Estabelecimento, servico ou organismo onde se verifica a situacio: 

Duracëo da situacdo (inicio/fim): @ Ve | Jas my ] Oo. ) la 2 lae 2 F     

3. Observacêes 

  

  
Comprometo-me a comunicar ao meu superior hierdrguico se a minha situac&o de inexistência de compatibilidades 

se alterar.    



4. Declaracao 
  

Declaro nio estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.6 do Decreto-lei n.“14/2014, de 22 de 

janeiro. 

Pd No exerco funcêes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras 

ou vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercicio de funcêes em tais empresas a prossecucdo direta de atribuicêes conforme o objeto social 

ou a atividade econémica da respetiva entidade. Nio se considera exercicio de funcêes em tais empresas a prele- 

C&o em palestras ou conferências organizadas pelas mesmas, nem a participaco em ensaios clinicos ou estudos 

cientificos no Ambito da respetiva atividade. 

Nêo sou proprietdrio nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenciio de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de guaisguer 

participacêes sociais ou de dguaisaguer interesses com expressio pecunidria, acessiveis ou resultantes do respetivo 

objeto social ou atividade econémica, de forma direta ou por interposta pessoa. 

'd No sou membro de 6rgio social de sociedade cientifica, associacêdo ou empresa privada, as guais te- 

nham recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou 

dispositivos médicos, em média, por cada ano, num periodo de tempo considerado até cinco anos ante- 

riores, num valor total superior a 50 000 EUR. 

Entende-se como membro de 6rgio social o due se encontrar em efetividade de funcêes, com mandato nio sus- 

penso. Nio se entende em efetividade de funcées o membro de érgao social due tenha expressamente renunciado 

ao cargo e notificado formalmente em conformidade a sociedade ou associac&o due integra. Nêo estio abrangidas 

as situacëes relativas a associacêes publicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captacio de recursos gue origine fluxo financeiro, de bens ou vantagens 

com expressio pecunidria, gue ndo seja, formal e expressamente, por via de contratualizac&o ou meio eguivalente, 

dirigida a realizacio dos fins préprios da sociedade, associac&o ou empresa, para investigac&o, ensaios clinicos, es- 

tudos cientificos, nomeadamente epidemiolégicos.   
  

(O adui declarado nio prejudica a aplicacdo do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicées previsto nas 

disposicêes reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercicio de funcêes publicas, nomeadamente 

aguanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de fevereiro e no Cédigo do Procedimento 

Administrativo, bem como, guando aplicdvel, ndo prejudica a declaracdo de interesses dos profissionais de saude 

exigida em situacêes especificas de apreciac&o casuistica e o cumprimento das obrigacêes de transparência e publi- 

cidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na versdo atual) 
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DECLARACAO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4.2 do Decreto-lei n. 14/2014, de 22 de janeiro J 

  

Os dados recolhidos sêo processados automaticamente e destinam-se & gestdo dos processos relativos ao regime 

juridico das incompatibilidades dos membros das comissêes, de grupos de trabalho, de juris de procedimentos 

précontratuais, e consultores gue apoiam os respetivos juris, ou gue participam na escolha, avaliacio, emissio de 

normas e orientacëes de cardter clinico, elaboracdo de formuldrios, nas 4reas do medicamento e do dispositivo mé- 

dico no Ambito dos estabelecimentos e servicos do Servico Nacional de Saude, independentemente da sua natureza 

juridica, bem como dos servicos e organismos do Ministério da Satide. O seu preenchimento é obrigatério. Os titula- 

res dos dados podem aceder a informacio ague Ihes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, servico 

ou organismo, no gual a comissêo, o grupo de trabalho ou o juri funcione, a sua atualizacêo e correcëo. Os dados 

recolhidos so publicados na pagina eletrénica do estabelecimento, servico ou organismo, no gual a comissêo, o 

grupo de trabalho ou o juri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pagina ele- 

tr6nica da entidade durante o periodo de funcionamento da comissêo, do grupo de trabalho ou do juri.     
  

1. (ldentificacio da pessoa due se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-Lei n. 14/2014, de 22 de 

janeiro (artigo 1.9) 

  
Ps ' 

vore (oe Howa. SO. Venowea FaEitdie 
Bilhete de Identidade/Cart4o de Cidadao: 3 U ren * 2 

    
  

2. (ldentificacio da situacdo gue se encontra inserida no Ambito do Decreto-Lei n,* 14/2014, de 22 de 

janeiro (artigo 2.9%) 

  

Identificacio da situaco: EPoaos lo dae. (ONLINE doer e— Lol ; 

ldentificacao do Estabelecimento, servico ou organismo onde se verifica a situacdo: de- U kes Me 

ULSAH— Rab. St DYke— 
Durac3o da situac3o (inicio/fim): 4% at a BI 2] AI     
  

3. Observacêes 

  

Comprometo-me a comunicar ao meu superior hierdrguico se a minha situacëo de inexistência de compatibilidades 

se alterar.     
 



4. Declaracêo 
  

Declaro n&o estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.8 do Decreto-lei n.814/2014, de 22 de 

janeiro. 

Md Nao exerco funcêes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras 

ou vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercicio de funcêes em tais empresas a prossecucdo direta de atribuicêes conforme o objeto social 

ou a atividade econémica da respetiva entidade. Nio se considera exercicio de funcêes em tais empresas a prele- 

c&o em palestras ou conferências organizadas pelas mesmas, nem a participacêo em ensaios clinicos ou estudos 

cientificos no Ambito da respetiva atividade. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenc#o de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de guaisguer 

participacêes sociais ou de guaisguer interesses com expressio pecunidria, acessiveis ou resultantes do respetivo 

objeto social ou atividade econémica, de forma direta ou por interposta pessoa. 

K] No sou membro de 6rgio social de sociedade cientifica, associacdo ou empresa privada, as duais te- 

nham recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou 

dispositivos médicos, em média, por cada ano, num periodo de tempo considerado até cinco anos ante- 

riores, num valor total superior a 50 000 EUR. 

Entende-se como membro de 6rgiio social o gue se encontrar em efetividade de funcêes, com mandato nio sus- 

penso. Nio se entende em efetividade de funcêes o membro de érgêo social gue tenha expressamente renunciado 

ao cargo e notificado formalmente em conformidade a sociedade ou associacBo due integra. No est&o abrangidas 

as situacëes relativas a associacêes publicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captacdo de recursos gue origine fluxo financeiro, de bens ou vantagens 

com expressio pecunidria, gue nio seja, formal e expressamente, por via de contratualizacdo ou meio eguivalente, 

dirigida a realizacio dos fins préprios da sociedade, associacêo ou empresa, para investigacêo, ensaios clinicos, es- 

tudos cientificos, nomeadamente epidemiolégicos.   
  

(O aaui declarado ndo prejudica a aplicac&o do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicées previsto nas 

disposicêes reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercicio de funcêes publicas, nomeadamente 

Oguanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de fevereiro e no Cédigo do Procedimento 

Administrativo, bem como, guando aplicavel, n&o prejudica a declaracdo de interesses dos profissionais de saude 

exigida em situacêes especificas de apreciac&o casuistica e o cumprimento das obrigacêes de transparência e publi- 

cidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na versdo atual) 
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