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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 0 14/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolh idos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clín ico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: A L'é.~ANDII.A -=-:Jf\PU " AS 0-t-LCHiol.. 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:_ ..,.,_.<::l.l.<'-'·1_,0'-'-------------------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 0 do Decreto-lei n. 0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

00 Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 



vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

1&1 Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

___ )~À~~b~o=~------~~~O~_de ____ ~~~w~Bc~,o~ ________ de __ ~l~o~~4~---

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 01412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: 1\l 0 i Ol ,J fu ( Zisbw.c. cb., 6 i h.c, (n 0..1:J l(~Q 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:--L.) ,.0<-.S=->E«--~'-=\,_,CO""""' ...... /....:o::.._-z.""-=z.. .... j .... '---------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.• 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0
) 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 



vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

f2J Não sou membro de órgão social de sociedade cientiflca, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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 anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(0 aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercicio de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações especificas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

lt?::AA ) "'\ \ /) -'-==';2""'~=>---· '""'- _,'---_de PG a C0 
f 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho , de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normàs e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no ãmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito , junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione , a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. º) 

Nome: 1\LtXAN I)!?._A <Là'z\t> E?Z hEot-.:J Sú Lowe.&1\..Jºf;, 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ 1 .... 1_._...0"---'\f-'C'-3..........,L=...;:Z.""---------------- --

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.º 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. º) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: __ _::C,-=-:.I±_._.L~""C_ ... ~ _ _.,E,_.._. P.l-Jro....Í:....._.:...• __ 
I 

Duração da situação (inicio/fim): ____ ...,2=-"0....L..LI_,LJ,..__· ------------------------

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. º do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro. 

}'<. Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

~· 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

'Á. Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento , de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente , dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públ icas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo , bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de .Agosto, na versão atual). 

os de K'IW.-cr de -=2P=-:.i_~-"-· __ 

~~w Afcuna~. 
(Assinatura) 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. odo Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas 'e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: Aro, T -0f..P,oa ... To..c.XAIO 0u'v€J.YO. G uc:, 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:, __ :f--'-"O"-Cj_,__,Z.==-S".:=L_Lt_._· _,5"'--------------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0} 

ldentificaçãodasRuaçã~,~~~~~O~J-~~~~~~~~~~~~~C~~c·~~~u-ul~~~~~-~~~~~~~~~~4~~~~a~~~L~~~~-
dO mod.krun.on m s -e ctrs.posi! rvos 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: ( 'f>1) I (Q ktnspi fa..Ja;f 

Duração da situação (inicio/fim):,_-=::>o<.-'1'-4_,_ ___________________________ _ 

111. Observações 

/ 
/ 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

,:)4 Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(0 aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável , não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações especificas de apreciação 

casu ísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto , na versão atual). 

.- " 
de __ +--_,e-..:::~"'"~'-'-. (\.tA.AJ.I-'='='-~"'--- de -~?..f:>=--...:'~~:::j-



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. o /4/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1-º) 

Nome: (2\ (§)Q' ~0.~"\b \~~~ ~ ~\~~ ~Ç?ÇJ)(\e~ wc.~ ~S~\'\:) 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ :{,_6"""-9...........,~,_,f,""'--'5=-9.L._ _________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.º 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. º) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: 

de oH~\:og C<?~a\ , E.?. E. 

Duração da situação (inicio/fim ):_ (}""'-'o=--\.:...4--'-----------------------------

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.º do Decreto-lei n. º 14/2014, de 22 de Janeiro. 

)( Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respet iva 

atvidade . 

.X Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

X Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

regu ladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto , naversão atual). 

(Ass tura) 

.~. 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 0 1412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais , e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. º) 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _ _j1J1L!4.~S~Q~1L1-L1L::=============:_ ___ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.º 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. º) 

l ~entificação da situação:_'j.,--\'LJ...1...A~,·-.... c""":k...._____,M==c.o=.od)"""'' -'I.M.""""...,QJ,A~""l"Cl_,.__-'.t2,.__,o..=·,c_,R'\""'i\""".l"""J-I~:===ki-"&.,.UJ,""'""'""«M~,_,J"J....._..) __ &=e.- -

de &'s. r os..: k v Ô7 \.J,.Úd./ (..,'tb 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: ÚLv.l!t..o H-nsp.i bl a~. 1 cL 

[ :<;hRc, c - p. c:. 

Duração da situação ( inicio/fim) :_~..2.;L_s::ol.11J4'L ____ -==::2::====~~--------------

7 

111. Observações 

IV. Declaraç~o . 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.º do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro. 

X Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

... 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

"f. Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órg~o social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável , não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

L: s' o r. o ~ ~ ~ .:2.-a l '-( ~--~~~-~~----- ________ de ______ ~~-------------- de ____________ _ 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. o do Decreto-lei n. o 1412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais , e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.º) 

Nome: A~a. tlcuz.l' a de AlSu-q LlíUlL{u o flgLM-:l f2D do e 'rlt::u.:(noo n haa 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cjdadão:---"O=-~-'--~=-'\....:....:l?,__4....:....:0=-....:1'---'0=-· -'Z=-=Z=--r_,__ ___________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.º 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.º) 

Identificação da situação: 0úo.J ...-:lD ?o...cx:_·o &,1' Cí".Q..vy\-o_ç pr:[ 

c;lQ di 5~Sl n •IB:l rru2-cLLC.OS. • 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação:. _______________ _ 

Duração da situação (inicio/fim): _ __,d."""-'O.O'---"'"""---&e._=-· -===---':J.o=>0.~1_,__4_.__ ________________ _ 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.º do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro. 

c}.. Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no ãmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ão sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual) . 

Am H.acUa d.A- A1 bu. q1 t ~v a.. FL~Ué::"\Q.QcL,o -e.. f"\o.J)CDJUln ~ 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 0 1412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à info rmação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civi l e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo U ) 

Nome: ~ \-icr'li.G C c:f\X) Áa Ç)c adla 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ S,_· ""-~-"'"'-. ~9...,___9....._.·3__._,.d.""""~"""------------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.2 14/201 4, 22 de Janeiro (artigo 2. 2) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: _____ ________ __ _ 

Duração da situação (inicio/fim): _ _.r,;)..,;' ><->Q_,_ ... J'-'(J=>-- --------- ------------------

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 2 do Decreto- lei n. 2 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

>( Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual) . 

B de_~\. ....... P~b=-___ de éloJWJ 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.0
) 

CD~~t " C 
Bilhete de ~entificação/C~a~~a~- g~d~g~C~,~~~ad~~~; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2L,~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

11 . Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2°) 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n. 0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

E$ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

81 Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 



vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

IB Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções , com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja , formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

de --"-l2 c.=-...L-O} _,___C, 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. o 14/20/4, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibi lidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione , a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão , do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1-º) 
• 

Nome: A-.JA YA4..t' A Ç)~tSTo e.A-Q\.)~Lt\:0 R &H A~A 

~ill'l ete de ldMtifiesção/Cartão do Cidadão: __ o=-~<ó~á=-'-t_L_,B~S:""--'8=-3=__._ _______________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.º 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. º) 

iue;cs &-.R ~o~ruY,~tr:-. o a~~~ .c.;t; 
~_,~,___..>::"-JS\.,G::::.· ~----'º'-"'-'---Cl."-~v-P'L.U""""','-'. ~'---'-'c_q,__,,._,· o""----=c!.g_..=:>o~-"'&=i:~s..__,"pt--'-"o""s=d,__' ~___,_,':V----=tl'-:.-'--_'-A...:=..,..,ú>"-1 

ciJ"""""=>..\ -'-c""'u~.__,.__ 
Identificação da situação: 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: e Q !I ili Á) \.\e-:, 'yhWev, 
C?Q..u...~ / t: . e. e . 

Duração da situação (inicio/fim ): _ ___,d,'""""'-'0"'-'\'-'-1-'---- ------------------------

-

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. º do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro. 

@ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no ãmbito da respetiva 

atvidade. 

(R) Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

\K) Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções , com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conform idade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo , bem como, quando 

aplicável , não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto , na versão atual) . 

.:) lS de --~~="-"-':JU\JU.=--:='_.:1\....0-=-=-- de --=Dl:__:a:...:J_Y--'--- -
"'=t .. ~~<-< rÁU-\o ~Q_~'\.u, ~~ 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo U) 

Nome: ~~ ~\e & ~'"\,.C ~~hffi &$&) ~~>~ 
Bill:lolo ae lde11tifieaçee/Cartão do Cidadão:_\.1..\,_:J ........... '!-l-"'5...._\'"'Q""--'(o=-------------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.2 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. g) 

Identificação da situação: El)co\\.J..o. ~'-Q. ~'>!~,_\@; 

eu &.1.'>.~._\-\"m ~ & 'S-S\SJ 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: ) Q~~\6\\. }O & 

~1t'b}"""\ , S. ... ~ça & ~\ "'Ga & 1\m~\k \ 
Duração da situação (inicio/fim): b & 2 ?O\ L. 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro . 

..,.._ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

[>( Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

l Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 



• 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clfnico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0
) 

Nome:_....v..A-ll-D.u.O..z...._~.=:=:+-.LL.o,___S:n...._......~li">C~..______.\t:oo=-~o....liJ...IrfL'fU"p\....::"'JAI.....:Oool.$~-------------
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão :~!;..~QO._u._...á..._· c::J .... FA-z:.. ..... Ú::::L __________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.• 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0} 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro. 

I!D Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 



• 

• 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se. por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

r!l Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 E. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

(Assinatu~ =s 



. ~ 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CE.NTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 0
} 4/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionâmento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:_!i.=---..:::0 ::...8=-0=-õ=-q_..:....;(Ó"""-'(Õ""'-------------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação-da situação:_J~~.. ... .>c...:"'c...:c...:''---J)-""<-e=-__ ?......__,0.__,_,0"""'-_,c,_.=0)__,__.__· \..__,'Sé'.,._,_<?--....:..."-.5\=---'-'-'a=-'---c-=---=-ç-.---'G::..::o=~---''-PI--"-tt)-=h..:..:ç.;,_,i1R:""._,-_,u-"-'l 

~ OU(\\~ CDC\ 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: __ C-=_· _ 1-\-'--. -=L,__. _,C __ --r-___,e=-Y.!.....>o(--~-----'--

Duração da situação (inicio/fim): _ ___,Z=-'>o"""--{"'-L(-'----------------------------

111. Observações 

/ 
/ 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

Kl Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão ~ocial que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável , não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações especificas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

A~l.~ -"Ç'i 6üEI~ "DA 6 L\(\~ 
{Assinatura) 



.. 
CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome:-L-Â .!.L.o_,.g:.rR.Á!À."""-=:..>o..........LMoa-'--""-':....L..!..>í 0.......,.___.2ad"'""'""''--"'ffi1'-"' "'"'"S""". '----'J),:;L...U·oa"""'--"'---L.}-6"'"'c""'U=-..:....>.0"""·......,ra"'-=----------
silhete de Identificação/Cartão do Cidadão:_1.L0,..__,0'-"5""'--"0""-'--8"-"S=-=+.!...... ________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: 

Lisbrx?. [Qn hpj 
1 

E p_ t . 

111. Observações 

17 
I 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n." 14/2014, de 22 de Janeiro. 

rÁ., Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



•.' 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

S Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja , formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente , dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a apl icação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 01412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais , e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários , nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: 

li. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação: Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111 . Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 0 do Decreto-lei n. 0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

]l(: Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

J1l-- Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de ta is empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

"Q-r Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções , com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratual ização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibil idades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

-~--_l--f_de_,___~___,'----de_~_y-+-



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. "14/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são prucessiêdos automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clinico , elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço i'>lac1ona, ue Jauce, independentemente da sua naiureza JUríd ica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito , junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, 5elviço· ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo •Je irabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cad1 3no civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra at>rangida pelo objectCI do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1°) 
------ ------------- ------, 

Nome:_AJL Lf)!Aá_'l) J. _,L =~'-:.,~-~ ;? 
Bilhete de ldentificação/Cart5o do Cidadão: _ ___,n~-l-J------h~Y'-----414-IL~.._-"".__,.·~-------------------

11 . Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n. 0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

,---------------

Identificação da situação:~ui !' 9/i' fiLI ( e_.t'-1'--1. tz~t;~W_...:_'/Y) ___ P_.R ____ _ 
f} g IILJLctJ,__)"'---_,.p..._t:~_,~-''-""<-'i_,_.pt'--'-'CJt ltR /Y r;n,::f 

' 
Identificação do Estabelecimenio, serviço ou orga r> ismo onde se verifica a situação: ________________ _ 

Duração da situação (inicio/fim): __ /j-<tvJ,_..._() ___ ~)/!_,-=-_,{'--'f'--~=----------------------

111. Observações 

E ___________ -__ ----· 
IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido ;Pias incomp3tibilidades previstas no artrgo 3. 0 do Decreto-lei 11° 14/2014, de 22 de Janeiro. 

)( Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em ta is empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade . 

.;2( Não sou propnetário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de mqdic:amentcs ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

socia is ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo obwto social ou <~tividade 

económica , forma d1reta OL po' interposta pessoa. 

I{ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média,por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a :>0.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de .unçóes o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em confom11dade a sociedade ou associação que integra. Nao estão abrangidas as Situações relativas a associações 

públicas profissionaiS. 

Entende-se como financ:iame•-to, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniaria, que nao seja, formal e expressamente, por via de coniratualização ou meio equivalente, dirigida á 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemio!ógicJs 

L_ _____________________________________ __ 

(O aqui declaro não preJudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de nteresses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento 0<'~" '"Jbngações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006. de 30 de Ag •s+c :3 versão atual). 

___ ÔL_. _/_j_ de______,__. 



I . CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: ttl\)tL?~I.:!: cJ )' o â:õ L(!);>g_ç,. !'€.·&>uG..L 
' 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ --~ooó~6'-'2~2-:::.......J4 .... ,~J.::.o_...::::g:...._ ________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

g_ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

ri Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 



vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

J2Í Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja , formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente , dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(0 aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

Llpl: k , 
/ (Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 01412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais , e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0} 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

c 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária , acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções , com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. o do Decreto-lei n. o 1412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção . Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. º) 

Nome: Ü=Uhtv:J \-tv yt~~ ~ R~ ..R~ ~ 
Billwte de- ~deAtifi~ão/Cartão do Cidadão :___L)-=O=----=.:L'-=-=S"---'--1}-$1-----J;;;:.._:i_J__~---'------------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.2 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. º) 

~ \ 

Duração da situação (inicio/fim): _ _,~~· -=__,_! ___]1------------------- -----------

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 2 do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro. 

t Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável , não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

~~-~-~~~-~~-L~ de ~~~~-e....€::>,---___ de ---"'-~-=-~-\.....\ __ 
l 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais , e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: ~Q 1 ~Q .:::1::\o\:,e:\ ~ . teaao, ·a 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:_ I\....!....:O::.......:::S>«....2__,B:::..._q...,_,8:::..._y_,_ _______________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim) : 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.O 14/2014, de 22 de Janeiro. 

'l8l Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

}X) Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 



vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

O Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

&k~M 16chA àh--nd4·a f>ouc~ 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. o 1412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no ãmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

sol icitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida' pelo objecto do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1-º) 

Nome: Cóha 'Óccn~da.. \-\€. u «::;'9 --..a_s. 

Billolste eie leieRt ilieB~êe/Cartão do Cidadão:_~Q"'----"J,__?r-'-----'?,....._,O~,.,.JL_,,9'--.=r+----'('-----"S"'---_.ç"'"""'-_,_C.."""-_.,z_~-)f-------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.º 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. º) 

Identificação da situação: __ ':)-<ci-u,_,_e..= _,_; _ _:cl.o""""",.__-Fp"-\\'-=O"""--'G"""""o_,Q_· '-'~'""l --'!U""0""~-'-o..:\f-'-'--~"-'--E,._·:..J _ _:q""""'c......,.o.,·JS.,..u""'4.---t?=""-J>"--_,_r ..,A.._,\cc:_,__""'A-= 

" Lúlu.+o dQ '11. .l<Z-Is c..ea oqvis'Sn="' c:b c__.( s ~,· huos 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação:___,C..._e:.,_,-_J,;"'":\"Qo__,__,_=-...___\.._~-'-"'- '-'':r-:' .._·b--"""'-'-\"'Cill""""~ 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.º do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro. 

-;... Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

X Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

)( Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo , bem como, quando 

aplicável , não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006 , de 30 de Agosto, na versão atual). 

G\.c.~--=-,-~ ~ ~ 
(Assinatura) 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: C2~ S2t2~0 ~Od.Q] nQ LuaJtC~ 
BHI'lete Ele leleAtifieeção/Cartão do Cidadão: J O J J i 2 5 3 ( 2 Z Z:. 4 ) 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

)Q Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios cl ínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

ljD. Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 



• 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

;K1 Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

de __,2= 0>=<-.!...1 _,L(.___ 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 0!412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: .::D1<J "!) /rz.ffl~J:x6:r c:;;,~ :?J/1- c:E;:J 5~ 

-Bili'lete 9& l d&Rti~SB ijlêe/Cartão do Cidadão :._·~i.:::::0_1-__,._8.c...~_._q.:...0=-'--4...._ _________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.0) 

Identificação da situação :._....:::;w~:...!Rio.....l...l ....:.::t>=ó::...__~~~ ="""'-' """"M'-=07'-'r=-'-'_._;z?'""""_.SL...-_,elo<-_.k:o:~"""'-H~;\f';....:.'ltt\J--'...:._,_~;:..:P_;M=->-"'-rflô::...._!_.L..o<:~-

?~ ttâJLS•&fQ J;\r rta-~ (Ar(~s cr J-tSVVSL~ 
c· 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação:__.amJ;W .... """'-_;;;,......_~ ....... '---+(c_,_OS.=.:;;:::....:.~...;l'-t'.-?'fZ:n...:....ZJ.LR~.--
........ 

Duração da situação (iniciolfim): __ _,'?Q~~:_:fc.Lf:L--=======z==?Z7"~---------------~--

z 
I 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

:!S. Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



. ' 
Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

'Dil Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida á 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 0 1412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clinico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito , junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão , o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri . 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

11. Identificação da s ituação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2° ) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: __ ~C'"'-'H:'-'.-"'L==--:C=-----=Eo::._Ç.:....___E ___ _ 

Duração da situação (i nicio/fim):_---'/\'---+-"'Á"""l-..~U.l'IÃ""-l--4Q __ ..LÇ ----OM,L...>...J"-"0"'----'=2..o=::........:~-4""'---i)'--------------

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro . 

)1 Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

)!' Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária , acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

)( Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento , de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária , que não seja , formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo , bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto , na versão atual). 

Z.õ 

~~ S:. ll . E~; úkC (çw_li 
(Assinatura) 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 01412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários , nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

1. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.0
) 

Nome: lh>;~é, l\t-. ;\> ., t-t\D'-l~l:>- ls.N~f\N~ !\A~~ ~ ~ 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ___________________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.• 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.0
) 

I \ 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação:---'C,_..-'\,_- "'-l ..,L=-..l....C ..... __ ....~B,..,~,..,.~'--"" .... :YL-_,\-':\LC>=.::C: 

Duração da situação (inicio/fim): 6 I L}? O { Lf --o\i ' (À 

$\N~ 'i 2 v 6'6"6 
1

/ 4 - ,zo1 j 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro. 

X[_ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercfcio de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clinicas ou estudos cientificas no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

'!<( Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clinicas, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

(Assinatura) 



.. 
CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE;S 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

i 
Os dados recolhidos sao processados automaticamente e destinam-se à gestao dos processos r,elativos ao regime juridico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de ' procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliaçao, emissao de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboraçao de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico i no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissao, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualizaçao e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do esta~elecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio d'e cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o periodo de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1°) 

t--farzc.elo 

BiiAetEHie-kleAMfieeção/Cartão do Cidadão:_,.0"-~~6"-""3~6"--=.:?'-'.:f-'--"S=--_'1:,_::;._22=-.JG""'----:---------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0
) 

Identificação da situação :-'N'--'-"ern==-"--'-.bn-o='-="'----,Pe=<---=e=---~~f"->'"-'R..t'""""".----'"--'-""---"':;:....;...-.;;..;....:::...=c==-.:.-"1"':=...."""""'.....,..-='-'-"-'-'=-~=:....:.
o 

- . ~ i 
\~.Sou 'Têq·..,,c \ l ec.c.Q ~, p u í:sicau çfe !Az.h' 

C )i p f LO € à e ~ l'Le::> C..Cl..J A e S ep...J f L.O.S, · \ 
Identificação do EstabelecimerlÍo, serviço ou Órganisnfo' onde se verifica a situaçao: C e11-iJ-no \:k? .Sf i --\-ci a. tL 

ecn·-Mze.\ 

Duração da situação (inicio/fim) :. _ _,20:::...;;::'-\'--~-'--------------------'------------

----------------------------------~----------- ~ 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.O 14/2014, de 22 de Janeiro. 

IB Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresa~ produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exerclcio de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuiçõe~ conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exerci cio de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clinicas ou estudos ~ientíficos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detençao de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressao pecuniária, acessfveis ou resultantes do re!ipetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora d~ medicamentos ou dispositivos 

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até clnc:o anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgao social o que se encontrar em efectividade de funções, co~ mandato nao suspenso. Nao se 

entende em efectividade de funções o membro de órgao social que tenha expressamente ~enunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associaçao que integra. Nao estao abrangidas as! situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captaçao de recursos que origine fluxo financiame:nto, de bens ou vantagens com 

expressao pecuniária, que nao seja, formal e expressamente, por via de contratualizaçao , ou meio equivalente, dirigida à 

realizaçao dos fins próprios da sociedade, associaçao ou empresa, para investigaçao, ens~ios clinicas, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro nao prejudica a aplicaçao de regime de incompatibilidades, impedimentos e !inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercfcio de funções públicas, nomdadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

apl icável, nao prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto dp Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

~'-Ox-4-1 _,.,Ç"'"H"'--"-L_:c__=--- __ A --'-~- de --H+'P:::::.:...:cR.::._::C>-1:....~---- de : '2.0 I 4 
' 
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(Assinatura) · 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no ambito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

1. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.0
) 

Nome :. __ ;-...:....·---=~:::..f2!...::.!.../V____.:.4tv.t=-~O~O=---=~~rz._-=..!;Q._=ç:_J;~.4:.____::W~...z.;"'-LJI f1.:ol..!::::l..<'----8:........r_.;I:::;--L..:r?::....~t..""",.....,__::I_:Q.a~L-
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ___ {.::....::2-:.._0_2-:.._..=6__:3:......:.t(.::..._..Jj%!-_____________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.• 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2°) 

Identificação da situação: AJ v > rt. o I f1.j:. (.. co N ~ tr L z . o ' 6 6 I A~ 
fo:&v l S I f- A-1> O b: C l4ríZ \E f), t:> 12 frft 11-- H 1:;:_ h-o DI (JL-1$t' 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação:. ______________ _ 

C Ervin-o lfrl> P I I7t? ./1-'n_ D G: LA SBOA 

Duração da situação (inicio/fim) : éÍ / L /lO/Lj A . 
~( ' c; o_~ Q. C c ) N ~L v ct, f\ U ~ O f R O c f \'> 

111. Observações 

IV. Declaração 

dofs/2~--tsQ 

! N) \::. N"1 O 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clinicas ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietãrio nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

1!1 Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida á 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações especificas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione , a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.O 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: ~ ~ '\Á_k \(~ Co_w\-e ~s\xx:.. 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:_.)'-'0""'-~-'-~-'-~--'--~....:...:3=-=5"'---------------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0} 

Identificação da situação: Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

... 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

1li1 Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

(l!l Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou ae quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

econômica, forma direta ou por interposta pessoa. 

1)1 Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

~ ~l1b \I'' Co L~ Usk ac:., 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. odo Decreto-lei n. 0 14/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

caràcter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0} 

Nome: ~.QO ç '<\êit."'-Q "'t{e:-~ ~~ 

~e ~e"'l;ien~lieeção/Cartão do Cidadão: __ _.:G;=--_'2:>_3_-"'d"-\f--'-~-'-"'8"--------------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0} 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

·m~. Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

1J Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 



vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

· ~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

______ ,0_~:....___de 20 de 201~ 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. Q) 

Nome: df:efir!'o.. tzOA..~a. t10ro.'~ 00 ~~ 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão :. __ _,.JL..._0..._3....__..~ ...... 0......_..,q,__.../J.. ..... 13~-----------------

11. Identificação da situação que se encontra Inserida no âmbito do Decreto-lei n.2 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.Q) 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 2 do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro. 

lC Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

y Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

'11' Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

de ----'-~-ro ........ / .,_,? _ 

ófe~trP \l~zu trtTtO& &12 ~~ 
(Assinatura) 



., 
CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 0 14/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

seNiços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: /io6-Q M.tt:.f.'GL Jto{!UtGC/é! f6 J'({fh':/.4 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão :: __:-1'Jj_1~<(rrl_6~lft5.'f~lf:_'f~__:=====---------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.• 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

ldentificaçãodasituação: c)tf~i l>é f't<ol(;)t,...fAAo5 t: "''co.,e.aNH&M-éNJir P6 tlc.//U lo/1'1 4~<-'tSrcdt? 

Pt MfTfft:An"~lll'ttJJ é bi5PfJJrrwot Al'l f)nt>f. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: C€.NT'(4 floSF'fr4i4~ P~ 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

181 Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

r.3 Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

Lt J f?o.,q A-'7 d M/-l ~c o d ..,_..., ,r 
-----------------~' ---e----~~~------------- e __ ~?O~~~~~~---

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRALEPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. o 14/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao reg ime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões , de grupos de trabalho , de júris de procedimentos pré-contratuais , e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione , a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. Q) 

Nome: .j fU.'N~IM&<L~~~~ rCo~h, .JR ' ,8lÀ.\$ )o<n C\noJLo.. ~~n:w 
L u · ~ · r o 

Bi lhete de ldentit~/Cartão do Cidadão:_ ---.,,__) ""~'-'6~G""---'~'-7)c....,0"-«8-=-----------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n. 2 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. º) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: __ C=-.Lt-\_,_,L=-'C""'---'8""""PL.l,c~----

Duração da situação (inicio/fim): ___ _,~""""O~,!-) -~+----------------------------

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro nâo estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 2 do Decreto-lei n9 14/2014, de 22 de Janeiro. 

)( Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

"'« Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

)( Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo , bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto , na versão atual) . 



.. 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL, EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. odo Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no ãmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. 0:> dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funçionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. g) 

Nome: ~sa\,eQ_\ C(_ç~' a;\ ~ Ç,c.L-\o <Qa,"ç>~ J:> \ w' Ç 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: b 0 0 S q S" Y 0 'C =t-3 - ~c.,J u · ~ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.2 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. g) 

Identificação da situação: 'j 0 ít.-{ M '(? .f O ~ 'v,.A...Q,s J,. ÜSl 

J_ .e d .h ~ ALb '.k~-~"§":) ,A..J.../ & ./ r AD 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: __ _,C=· _,1-{...L_,L-=....:C....___,>---'E,__P,__E._......, ___ _ 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 2 do Decreto-lei n. 2 14/2014, de 22 de Janeiro. 

)<. Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no ãmbito da respetiva 

atvidade. 

Não sou proprietário nem detenho Interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

'j Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado . 
formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual) . 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões , de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais , e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários , nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atual ização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão , do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. º) 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.º 14/2014,22 de Janeiro (artigo 2. º) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: _ _ __,C-~H_,__..( __ _,L""""-_--___.{;__..._P---~.8-_ _ _ 

Duração da situação (inicio/fim ): ______ ?.L· ... ~~0"""'-.J.À_,_y....._ _____________ __________ _ 

111. Observações 

/ 
/ 

IV. Declaração 

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

')(_Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

_ .... 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

'{(Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

-/-. Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções , com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como. quando 

aplicável , não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 0 14/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

seNiços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou 0 júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.o 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. o) 

Nome: -:TSa~Q (hJ)c ~b-; \J0.i"s 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:._..::::O::::...._a ..L., ..~..RL2.=:...,,.c.:.lS=-?ro...L...<~~-O::... ~z==· =-.,Y~C)_._ ________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.o 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. o) 

Identificação do Estabeleciment 

' 

Duração da situação (inicio/fim) :. __ .lo,.Q.x...lo.O.L..::.J::.._~....L.--------------------------

111. Observações 

2 
IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercfcio de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

}& Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

Jid Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL, EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0dO Decreto-lei n. 0 / 4/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões , de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais , e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção . Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão , do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1°) 

Nome: __ :h~~ __ /v_,_'r _ .J_kz.._· _ tf __ /J,--'-~-' V'4 __ /h_ v0 ______ _ 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ____ t __ · C ____ ..;..r_,C'---'Z]_'1.:...._7_:.~_.3 ___________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2°) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: __ G __ vf-_L_C_. -+---=H~_é _____ _ 

Duração da situação (inicio/fim) : ______ /&:~· '----="-----..t._ ___ _:~ __ 1._ 4..L_ _______________ _ 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3° do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

)(' Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

)('Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária , acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

Y Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa priv~da, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja , formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente , dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto , na versão atual}. 

___ L_·_> _L __ 'h __ de _ ___,_(_L_v_vu...-__ ~ __ de _~_A___,t;'---
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA PE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 0 /4/2014. de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao reg in e jurídico 

das incompatibilidades dos membros das :::omissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júrill, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, ind;"Jpendentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviço~ e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação q.1e lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho 0 11 o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhi.~Jos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, se f\ iço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou <> júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Ident ificação da pessoa q ue se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de J aneiro (artigo 1°) 

Nome:_~f-~TÓN I \1 :f~~ g'~.ll 1J 

Bilhete de ldentificaçiío/Cartão do Cidadão _ __ __D!i!i_] Í 5-o ± ':j -Z'-""&~j,~~--

- -----·---·----·-

11. Identificação da situação que se encont ra Inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro a1tigo 2 °) 
----·--------··--·--··-··-·--- -··------··-·----·-· ----

Identificação da situação:,Júris de procedimentos e acompanl1amento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa , (:entrai, EPE 

Duração da situação íínicio/fim): 2014 

--- ·---------

111. Observações 

[----------------~--------·--··--· -·~--· 

----· 

IV. Declaração 
·--·---·---

Declaro não estar abrangido pelas incompatibi1idades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei no 14/2014, de 22 de , aneiro. 

[~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, di;;tribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos O•J dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o ab eto social ou a 

atividade econômica da respectiva entidade. N,ão se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organiza~das pelas mesmas, nem a pal1icipação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

1}5 Não sou proprietário nem detonho interesses na propriedade de empresas produtoras, d i!;tribuidoras ou 



--- vendedc1ras de medicamentos ·;:tudisposltivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de i1lleresses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisc uer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com exp;·essão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto s :Jcial ou atividade 

econômica, forma direta ou por interposta pe~;soa. 

~ Não sou membro de órgão sotdal de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anterion s, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não ! uspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o menbro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao c<Jrgo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade o .I associação que integra. Não estão abrangidas as situações re lati\ as a associações 

públicas profissional:;. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ot vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, form8.1 e expressamente, por via de contratualização ou meio equiv l lente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

----------- -------- ---------- -·-·------------- ---------' 

(0 aqui declaro não prejudica a aplicação ne regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de confl itos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quan:o a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 d<) 2'7 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, b ~m como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de inkresses dos profissionais de saúde exigida em situações especifi• :as de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de !ransparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, ~provado pelo 

DL 176/2006, de 30 1je Agosto. na versão atual) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 0 ]4/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho , de júris de procedimentos pré-contratuais , e 

consultores que apeiam os respectivos júris , ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito , junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: JOÃO PAULO VENTURA INFANTE 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _,_1_,_14.:..:2._1,_,0"'5'-'-1---------------------------

11 . Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.• 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2°) 

Identificação da situação: JÚRI DE PROCEDIMENTOS DE AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DISPOSITIVOS 

MÉDICOS E GASES MEDICINAIS E NÃO MEDICINAIS 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA 

CENTRAL EPE 

Duração da situação (inicio/fim): DE 1 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n• 14/2014, de 22 de Janeiro. 

Oi! Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

l:l!! Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

----=L=IS=B=O~A~-- ~0~4~ __ de MARCO de ____ .::20"'-1'-"4'----

~· 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. "J 4120 I 4. de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados autom:lticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regin e jurídico 

das incompatibilidades dos membros das ,;omissões. de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júri~ .. ou que participam na escolha , avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico. elaboração de formulários , n:ls áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos se1viço~ e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório Os titulares dos dados podem aceder á informação q.1e lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho 0 11 o júri funcione. a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, ser\·iço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou :> júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

t. Identificação da pessoa q ue se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Ja·neiro (artigo 1. 0
) 

Nome:~&-J Vr-1A 1i)O ~cDA~q ~tJ/Wlf e> -=-db~CkÚ~.o=----
Bilhete de ~tificaçiío/Cartão do Cidadão 6 q q_ .1 -1'--"J"-. _L _________ _ 

11 . Identificação da situação que se encont ra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro altigo 2. 0) 
----·- _________ ,_, ___ _ .... ------·-----·-· ----

Identificação da situação: Júris de procedimenlos e acompan11amento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa , Central. EPE 

Duração da situação í inicio/fim): 2014 

------·- -·---------

111. Observações 

[~---· -------=------------~--.. --- - 3---
IV. Declaração 

-------·---- ·---·----·-----------

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de ,aneiro. 

p Não exerço funções remunera~las, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, di~;tribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos o ,,l dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o ob e to social ou a 

atividade econômica da respectiva entidade. N-.ão se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organiz<~das pelas mesmas, nen1 a participação em ensaios clinicas ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

Não sou proprietário nem det.;,nho interesses na propriedade de empresas produtoras, di~:tribuidoras ou 



-----vendedc1ras de medicamentos -,:;udispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de i11teresses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisc uer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto s Jcial ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pe~<soa. 

!]i( Não sou membro de órgão soc:ial de sociedade científica, associação ou empresa privada, HS quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anterior~s. num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não ~ uspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o menbro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao c~ rgo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade o .1 associação que integra . Não estão abrangidas as situações relati~as a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento. toda a caotação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ot vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, form<d e expressamente, por via de contratualização ou meio equiv l lente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, es tudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

----·------ ---------·-- ..... _._ .. __ .. .. ......... _ _ __ .. ______________ __j 

(0 aqui declaro não prejudica a aplicação cie regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quan:o a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 d< ~ 2'7 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bam como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de int<!,resses dos profissionais de saúde exigida em situações especifi•:as de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de ;ransparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão a tu ai). 

f:,> ,, ~ ,, .2-0 11, 

~o feJud{ ~co 8J 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇAO DE INEXIS'TtNCIA DE INCOMPATIBIUDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 0] 412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamerte e destinam-se ã gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comiss6es, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter ctlnlco, e1aboraçlo de formUlários, nas áreas do medicamento e do disposlívo médico no imbito dos estabe1eclmentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independertemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder ã informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados reccAhldos são publicados na pagina e1ectrónica do estabe1ecimento, serVIÇO ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri fmci<me, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civü e conservadas na 

pásjna electrónica da entidade dlnnte o período de fi.ncionamento da cornísslo, do grupo de trabalho ou do júri. 

L ldentificaçio da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.• 1412014, de 22 de Janeiro (artigo 1.•) 

Nome: :}.()Ã.Q A'LI"?~Il.1o "tAll.í;i\1'- SiMA'S 1.4 A ít~v~S 
Bilhete de IdentifiCaÇão/Cartão do Cidadão:. __ 4..:...._K ..;..~_~_3_1'_tj _________________ _ 

I. ldeoMc:açlo da situeçlo qutt se enc:onCra lnser.ida no êmblo do Decreto-lei n. • 1412014, 22 de .JaneJro (Bif.lgo 2. •) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situaçêo:_~C..;..U:..;'..:;;L:..:C'-+-1 _.EP.......,.G _______ _ 

Dur.ação da situação ~l.niciolfim):_~J.:..:.:~~J....-.:lo=-:.1 .;:14 ___________________ _ 

m. Observações 

IV. Declaraçio 

Declaro nao éStar abrangido pelas ineompatibilidadé6 previStas no artigo 3.• do DeoretG-Iel n .• 1412014, de 22 de Janeiro. 

jA. NAO exér~ funçõH remuneradaS, regular oo oeasiól\a1ménte, em empresa$ prOdUtoras, dlsttiiMildótãs oo 

vendedoras de medicamentos ou disposmv.os médicos. 



Entende4e por exeroicio de funç6es em tais empresas • pr05MOUÇIQ direta de .atribuiç6es conforme o objeto sooial ou a 

atividade económica da Te$pectiva entidade. Não se considera exercício de funçõe$ em ~s emPresas a preleção em palestras ou ' 

conrerenclas organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios cnnicos ou estudos cientificas no ambito da respetiva 

atvidade. 

"J{l Nlo sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entendê-Sé por propliédadé e détér'IÇIO dé lnteréé&e6 na proptlédadé dé tais empresas a Utularldade dé quaisquer participações · 

sociais ou de quaisquer intere.s.se.s com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do re.spetivo objeto .soc.ial ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Nio sou membro de órgão social de sociedade cientifica. associaçi.o ou empresa privada. as quais tenham 

recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de mediCMnentos ou dispositivos 

médicos, em média, por cada ano, mm período de tempo c:onsiderado até c:io«:o anos anter.iore$, num valor de 
total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de ó~gão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se . 

entende em efectividade de funções o membro de órgAo social que tenha expressamente renunc:iado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sooiedade ou u&oeiaçAo que integra. Nlo estilo abrangidas as 11ltuaç6es relativas a a8&001ações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo fananciamento, de bens ou vanta_gens com 

expressAo pecuniária, que nlo seja, formal e expressamente, por via de contratualizaçiio ou meio equivalente, dirigida à 

reãiiZâÇAo dóS fins próprios da $0Ciedadé, áSSóéláÇAo ou émpréSã, pará lnvéStlgáÇAo, eóSãiO$ élllíiCO$, estudOS CiéntffiéoS, 

nomeadamente epidemiol.ógic.os. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de inc:ompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladonls de conftlos. de interesses resulantes do exercício de funç6es públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplioável, não prejudica a declaraç1o de interesses dos profissíona"JS de saúde exigida em situaç6es especificas de apreciação 

casuísta e o curnprimerm das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 17612006, de 30 de Agosto, na venlão atual). 

J-\~~- 6 ~ ft(( Í") 2o1 4 
------------~-------de __________ +-_________ de __________ __ 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de Janeiro (artigo U) 

Bilhete de~ficação/Cartão do Cidadão: __ o=:;'---UD __ 6_Z._O_ \ __________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.214/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.Q) 

Identificação da situação: ~'>ÇCJ\\w ~ ,o, 

C\. ll C'~~ !\fOt:.:.,"\~ (\~~(, d\) 
\ 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: l Q\:o\0\o~\D &o 
~~~7ze~~\ -~'l\\c) & u~~c., 1\zs)~k\ &o 

Duração da situação (inicio/fim): 1!. \ 'b ~ 21)\4 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro. 

)( Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

)t. Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

_L_'......:.....'>f';>_.,...,....c.'~ ___ , __ '...::3-......:....._de VPr>'-5(:;: 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídíco 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione , a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione , devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão , do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: _ ___,/'--{AJc---.. -qr;,__,-r_~_~_~_·rJ-_4_N_M_CJ1-'-'-f--l,._c_r ______________ _ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ .dJ_r..---==!'---~-- ~· /'---_q_L_J_-_.,/._.-'-1-:J---------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n. 0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0
) 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central , EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n. 0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

Í Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

:.Ir Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

_)g Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente , dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável , não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

de ~ !!.-,) de ~ ~~ --------------------- -----~--~---------



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. E.PE. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 0 14/201 4, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais , e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: (/o s-e' )v{ /t-I(JUEL D r~~ •'l-ETo ]) v.. g. R.~ Es 7 e ú eJ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ S:_0_-'-~-=2.=--i"--S:::...- _f....._ _________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação: Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

)( Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária , acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

2 ~ de __ A-_8_~_/_L ____ de ~ Cl I $/ 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL,EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais , e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção . Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão , do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n. 0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome Jv~I'O #4~VL'< ré'~ 'Z'A$2-Do W-'4V""E-'2.0é: 

Bilhete de ldentificação/Ca~adão :--'.2,=-o=----'7i'--"'o:::.._7c...__,o=c:B,._ ___________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação: Jva I ..DC Pr.z oc é .D/ Ad e/V TZ> .5 .:;>,e A Q?vt s" Ç-4~ ..2).e;. 

" .2)1'...5 Po...S,. ;r!lrz:>..S y é::- D/CO.S , 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: C. !/L . C. , .6 P.tE: 

Duração da situação (inicio/fim): ../,(/O ..Dé 2 O 14 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3° do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

8 Não exerço funções remuneradas , regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

g Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária , acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções , com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento , de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária , que não seja , formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente , dirigida á 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo , bem como, quando 

aplicável , não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto , na versão atual) . 

_.C:-=--"'-=S'-./3=-::.o_4 __ ---=6=--- de ~A .rz 7= o-

(Assmatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 0 /4/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões , de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito , junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço. ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: __ L_ \....J...v,.c:........::_· __ r_,_
1

_• '_L__,_( ....~..P ...... f."--__,_(l___._f.-N"--"""j)--'..e."'--'-' v-z.=-' =-="''--.:..:(LA==--.:· -~-'--'-A.:...:l:..:..J.-1-'--tt-!3>=-rz..=-=<-A..:...:..::rJ-=c.=-=o'----A_N_A_T2_/J 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ___ f,=!....-"J:"------=S"=-...:3=--2_ '+....:...._....:1....:1'-'2..--'--------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n. 0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3° do Decreto-lei n. 0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

K Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

Q( Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária , acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa . 

. ~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilídades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

de A k L , L de L. o t l, 
--~----------------



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL EPE 

DECLARAÇ;ÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. o do Decreto-lei n "14/20 14, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regill e jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júri~ .. ou que participam na escolha , avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nilS áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, ind•ependentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviço~ e organismos do 

Ministério da SaL1de. O seu preenchimento é. obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação q.1e lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho 011 o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serv iço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou :> júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

L Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Ja·neiro (artigo 1°) 

Nome: 

Bilhete de ldentificaçiío/Cartão do Cidadão: _ __ _ 

·------ ---------·-

11. Identificação da situação que se enconl;ra Inserida no âmbito do Decreto-lei n. 0 14/2014, 22 de Janeiro a1tigo 2° ) 
----·-- -----··--·--··-··-·--- ---------·-·----·-· ----

Identificação da situação:Júris de procedimenlos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifi ca a situação Centro Hospitalar de Lisboa . C entrai, EPE 

Duração da situação í inicio/fim) 2014 

----·-------------------------

111. Observações 

r~-· -·-·-.-----~-----_-____ --_- _-· ~---

IV. Declaração 
--------··---------·-------------- · ·----- ----

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 0 do Decreto-lei n-" 14/2014, de 22 de , aneiro. 

~ão exerço funções remuneradas, regu lar ou ocasionalmente, em empresas produtoras, di:; tribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos O ;J dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em ta r>; empresas a prossecução direta de atribuições conforme o ob e to social ou a 

atividade económica ela respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organiz?.>das pelas mesmas, neni a pal·ticipação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~- Não sou proprietário nem detonho interesses na propriedade de empresas produtoras, d i!>tribuidoras ou 



--- vendedctras de medicamentos -,:mdlspositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de i11teresses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisc uer pa1ticipações 

sociais ou de quaisquer interesses com expc"essão pecuniaria, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto s .Jcial ou atividade 

econômica. forma direta ou por interposta pe~;soa. 

J Não sou membro de órgão soc ial de sociedade científica, associação ou empresa privada, ;1s quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anterions, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções. com mandato não ~uspenso . Não se 

entende em efectividade de funções o menbro de órgão social que tenlla expressamente renunciado ao c~rgo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade o-.1 associação que integra . Não estão abrangidas as situações relati\as a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a caotação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens 01 vantagens com 

expressão pecuniaria, que não seja , form<d e expressamente. por via de contratualização ou meio equiv l lente, dirigida a 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos. estudos científicos, 

nomeadamente epid·~mi o lóg i cos . 

----------- -- ·---.. --.----------- ,_, ________________ -------' 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação oe regime de incompatibilidades. impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quan o a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 do 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo. b~m como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de inh~resses dos profissionais de saúde exigida em situações especifi,:as de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto. na versão atual). 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 01412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: ___ ~_l,V{_'_:::. __ wt_~_J_e-t.-__ ~ __ ~_' u_ U-o ___ ~_O_"-t_CS ___ ~ __ ,_o_ 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _____ ~ __ o_'}"--i_ C:W_-=-_-{ ______________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

fÍJ' Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária , acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

i9- Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável , não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casu ísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

~ 1'->,M . .;J?, de ~ t~L de Jo \4. 

~ i~é':~,: ~ ~J 



.. ,!' 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

1. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: h.fa-\gko ~ Gcrço \VQS h-joQQ\,JQS. hlcJ\{ü 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:. __ 1...J.::::33::::::.."""t..L.....S~.O~EO~...L-----------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação: i oJ2·1 S ce :;píé:X::ÇÇj'l f'Ct?Q~ e 
ocon~I:arr:e'-j(h:> cSle; :fc.. 2R .,s \0 oq0~s,çcib 
ÇÇ> ~d.rCili ecf?U±QS e Qls, ·~'t b'vOS hi~à\Qz)S 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: _ __:O=BJ==:.!i-...l...,;Q~~O~-------

t\OSf> l±o\00 & L\Sk::m CE~\La\ é?E: .. 

Duração da situação (iniciolfim) :_....::~~:=o._')'-4-"-----------------------------

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

g Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no ãmbito da respetiva 

atvidade. 

l8l Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

~tb~ Qx-çotJO) tJ~~ 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 0 14/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos ·pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço oú organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.º) 

Nome: Ma'üve I /M-f:oi\io de A-t:e--.reJo t'\J.fo_s 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ /\-'----=0'--"Q"'---'3,.· ....... 5~-'o"'· --"6-...· _9+-----------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.º 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. º) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação : e_ e."' I:: R. i) li os r -I ~ l.l R 
de.. L.1..sk ()à e e.."' t:R.A. \ . 6 P E ( e H-L e -6 et= ~, 

f 

Duração da situação (inicio/fim):_~-'----"'d'-"e~_,J'---d_=-'-'~e=-=l..=-' ..,R__,.o _ _..._d..._,e....___ Jl,· ,0.._4.:.,y,____~=-----'-'SL~-'-----"'J......,e."""-----"''De""'--"2-e.....,._,\-\\""~"'""-VO 
de. ~oA9 . 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.º do Decreto-lei n. º 14/2014, de 22 de Janeiro. 

·~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €_ 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associa§ão que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

L~~ oca :L e de ~v-eQ e~~o de :2. o .i<í 

~,!f/?..kAi;& ~ 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPA"!'IBILIDADES 

(artigo 4. o do Decreto-lei n. 0 /412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. u; 

Nome: (C_~ Q_QC"-LQ_ (\~yc ~~~ b ~:i<<./'c::_ ~-<k 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:--=O=-l{__,_~-"'--'O"""---"R'----q__:_9._o_....-<!.J ________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no ãmbito do Decreto-lei n.2 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: C:.. \+L C. > E ? E: 

Duração da situação (inicio/fim): __ ___:A:"-->--'v....=-=-o=---'&_=.::"'-'e.-=-_ _,q'"'-C>-=-=t=-'=\--'-----------------

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro. 

6S- Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

tE( Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade ~e empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

Z.o de 3C~ 
I 

de Zo1 ':l 

?~c..G--~~L 
(Assinatura) 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1°) 

~9-en k0C1 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:_:1_L_3=-le-"""6""'--·i!...;~=-.:5::;..,_ _ _ _______________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n. 0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.0
) 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

I) Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 



... 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

18.1 Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja , formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 01412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.") 

Nome: t1 A (2.i A .DA (Ã)N celc_ft"'S 6vJ> I rJ rÍi) L.o PE.S 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:. ___ O""'-~-'--}L..>oo<-'1....!..._· _,2.~2>~0_::__--\(~C=-C..=-___,)r---------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.2 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: _______________ _ 

é. l-i LC I E?E 
. f 

Duração da situação (inicio/fim) :. ____ _.Z...._O=-_,_l_Lt+-------------------------

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 2 do Decreto-lei n. 2 14/2014, de 22 de Janeiro. 

')( Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no ãmbito da respetiva 

atvidade. 

")(. Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

f... Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual) . 

ko ~ D'- , ____,5..____ de _..:....D...,Ov0-f?:....=..=....f---- de Q I "-f 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAUPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 01412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço oú organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de fun~ionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.º) 

Nome: t\ atFa do. 6 Jous .., J~s 5:;~~ 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão :._./_--,l)~~I"'=-_,L!...._- <> __ q--+--'cZ"--"'--"C"'--_7L__=t'---'f-'-----'.lf:__ _________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.214/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.º) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: __ -=C~lfc..:...:J_:=-·-(=-----=E:::....rF'--'=-----

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. º do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro. 

Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões , de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais , e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários , nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preench imento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

sol icitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nomo Mll i!À O!. g. J-.; ,hiYY'-9-- ~~ b= ~~ 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:_ ,.,$ ........:2-:__:2-;.....;:::2'--'-1_T-"--c:=,--'------------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.0
) 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

!;i Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

li Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 



vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-s·e por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

I& Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções , com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto , na versão atual). 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

caràcter clinico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionâmento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

L Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0
) 

Nomo ~fu.NA h-w, \%!~ Jtok'-'"> ~c!&\MJ ~i >ruA&! 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:.__cOioL_l\~0~·.!..6~0~.J.~Y~&:::_ ________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: _ __:(?~~·_±fl..L.,_'---'-\ -"",.~C~·--jp~~P~f_~--

Duração da situação (inicio/fim):. __ _,W,..___,O~J_\.f--'---------------------------

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

g) Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

... 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

2ll Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão. social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações especificas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

t_(JAA J,. de ~~ de J,oiU 
\, 

... I 

Q ~J~~ Á_o, I.N---, ~).o~~ 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. o do Decreto-lei n. 0 14/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais , e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri func~one , devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. º) 

Nome: t-1 A-lÀ A 

Bilhete de ldentificaçãoi.:::C~a:_:rt~ão~do~C~id:::,ad~ã~o:.:. _ _ C">>...L~--'-9..1....<A'-"'-A,__,l'JL.:><\)'--"'Ç'--_(,__, • ..._r _.t.-"iwZ'---c/f-) __________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.º 14/2014,22 de Janeiro (artigo 2.º) 

Identificação da situação: _ _ _ ~-.'. ~-e"'A"-Ln"'.Q...._
1

_--eck~'----PlL~· ::JC;~~:.\_;:l,~~~~~YV;~Il:.JC~Jk~o..-~~-~l\f"Q"-!.õ!'l-_____ ___ _ 

~'>~---~ ~ ckc X CAÀ (";:ycn ~'Gv,_'s-12 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação :. _______________ _ 

Duração da situação (inicio/fim) .: ___ _.,a"'--'"""cQ'-""--lJJ-"'='0=--1......_. l-1----'------ ---------- -------

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.º do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro. 

Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

'dtM4a. ch ~A) ~ ~ili f.rrrc,~ 
(Assinatura) 
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CENTRO . 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. odo Decreto-lei n. 0 14/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo U) 

Nome: NA Rl A lX) SAAJTOS 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:._$~0~310<-..>oO..__._l~f>..___.l-___________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.2 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.Q) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Ceofoo li:o5,~h::JJ.a.e.. 
ü sloo?.& CQv[v<.o, f 

Duração da situação (inicio/fim):. _________________________________ _ 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 2 do Decreto-lei n. 2 14/2014, de 22 de Janeiro. 

'X Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

){ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

X Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

-=uc.=...· s=-b!<.-'Ooo"-""'---' ~-..... 3'----- de '\:€a R.c.o I 

(Assmatura) 

de cQo c Y 



(j) CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.E.PE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4.0 dO Decreto-lei n. 0 ]4/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de Janeiro (artigo f.O) 

Nome:'\Joc"~-o elo 12o\Q. ,)'o <01\Pr.i)b j:na. 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:_~6~9~'1..:J,..::.:\_J_,Sfê>d..S::;..L9-+------------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.214/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 2) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação :_(?,:,.,....;Q:.._4Q....:~l-l-'!"'O~_,__....:\~......C6~~~v:rl:::'~..:rtn~L..Ilk..o·,....:.-,~ 
G>ol N)Q- H -.sI ~ú&' 

Duração da situação (inicio/fim ):._ ----(Zc--'-CX')-"'._.L-=t-!.....-J/'-. -·~z~O.L.C1!__~J---------------------

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no ãmbito da respetiva 

atvidade. 

K Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa . 

. ><. Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios cl ínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

_ _ ___ _ _,._.=)<--.__ de _ _ _,_ _____ de '2.o I \( 

i:R ú (\_;: d, ~ \la.s·~ Cb~ut ,Jb ~o ~rXíJ 
(Assinatura) 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. odo Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

sol icitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione , a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome:' f (M.Ã. t::... k_.u ... A..c...___ JL. c{)&-~~J...g, ..9-B-- ~~ 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão :_j_,_(:,""'---""~'-r_c;· d-.""---t--"---->oS"'------'0:::_ __________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 1412014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central , EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

lXI Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

1!(1 Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 



vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

Kl Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

~ r'A .A!-0, 5; Q .X\ &~>~ (@_v~ ,9-3- ~ ~ l (Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTAAL,EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissao de normas e orientações de 

carácter clinico, elaboraçao de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no ambito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electróriica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0
) 

Nome :Maria Fernanda Silva Santos Vila Nova 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: 10459907 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

li Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 



vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-.se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

1)!1 Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clfnicos, estudos cientfficos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(0 aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

Lisboa, 17 de março de 2014 

(Assinatura) 



. . 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n.0 l4!2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no ãmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funciÔnamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.º) 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ 'f_,_t!>""'-'3~~~G"-'6.....___3,.,._ _________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.º14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.º) 

Identificação da situação: ~ AA 'Q'C'C::> c•).; I 'e c ~ 
~v~.:.c.,. l" .... .!. .\. ;: c.p>-

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: _______________ _ 

C\..-\ l.C 

Duração da situação (inicio/lim): __ __,P...,'-l.• __ ,_C"> __ ê....-"=-0=-_,_\ '-f--4-----------------------

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. º do Decreto-lei n. º 14/2014, de 22 de Janeiro. 

)( Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



• • 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no ãmbito da respetiva 

atvidade. 

Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

)( recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos 

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável , não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto , na versão atual) . 

(Assinatura) 

.~. 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/201 4, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris , ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clinico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione , devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome fV\O.ílJC\ \~ m,y.ws cbs, ,SrourJS. ~yYl ~~ 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: b q S S 3 06 1 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação: Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central , EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

L\stm ~ s rv'\.0--R_W 2o~ 4 --------------- ---~---de __________ -+ ____________ de ____________ _ 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: ':{ A,Z:A i Z2.,0;::, -Q'-"Í,.J\~ NO 62 A Z-A 

Bilhete de 18eRtificação/Cartão do Cidadão :--l..O.t......:.4~5?~S2-'--f....L..='6~?t-l-lq~-----------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.0
) 

Identificação da situação: a~ •"2-..3 Q E. (/e2.:;::. ç_;:; à). '\::-R 1 ;--J"I .:::s:\ c-:;, .A-C :;--;,H Ç?Aiv'H.A -

Hl2 c-!Lo .:Yç Q~ \:::OL,""3, ;J,A. A -f1--Ã,_s. j ~ v c H' L==;.}) \ CP-H' l-:1'....1\os, 

P :V ~se.::/<$.,-,-, v::os H c~ Th ~s " 
Ident ificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: GE ~;ç_,ç 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n° 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



- • • I 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

!)& Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

--... 
> ' a e':'""'=:& 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CE.NTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. o do Decreto-lei n. o 1412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões , de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 
' · consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários , nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo f.O) 

Nome: H.CM.-<· (h) -~U L~ ~C>J\)j-c 
Bilhete de ldentificação/Cart::O-~ Ü OS ~ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.º 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.º) 

Identificação da situação:~ e 

)L N c._~.--------------

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.º do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro. 

1 Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



.. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

··-.. Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

,-. Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associaçso ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções , com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável , não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006 , de 30 de Agosto, na versão atual). 

lLv b e- ~ ,, Hcvve;o "' 2o I i 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. o 14/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões , de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito , junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: ~t}.QxA joAA M~{1AJES 1/N \z 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão :_=.4~S'-=_}-..L..-'S'""--"Th"---'"-1+-------------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.0
) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: eMJ tj. · 1 fP{:. 

l-4--S -J OYf 

Duração da situação (inicio/fim):---i~~F"-'d"-'"""~.__~J. .... R...__ ... 2""~'-'-1._\./+------------------------

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

JKJ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

.~. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

j)Q Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecun iária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

\XL Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo , bem como, quando 

aplicável , não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações especificas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

de __,_f -'-:fl_._\[_,_f --'-'R"--"Q..{::.._::_:_fw-=-- de __,2=-u=-1_4 __ 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.O 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1°) 

Nome: ~a > ·, ç ~Q ~ e"" ~ :._ ~ S..ç..\ .sa' , u~ c 

Bill 1ete de lde1 •tifieação/Cartão !jo Cidadão:_---'b=-_,c._S_.__L\_,_· --'~"'-.,;)=_4....._ ________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.O 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central , EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

18( Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

)I'] Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 



vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

/& Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções , com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja , formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto , na versão atual). 

do de --d:-+-'.-. ..... _,.ç ....:::<-=-'o=-----de c2c } 4 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n.0 ]4/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime juridico 

das incompatibilidades dos membros das comissões , de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo , no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão , o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. º) 

Nome: MA RiA MArJU EL :SiNÕES bE oLiVGjgA c..tt-Nto~ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:. _ _.\o~'--'.2.~6~0'!!..J'jc..,3~0L.. ________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.º 14/2014,22 de Janeiro (artigo 2.º) 

r 

Identificação da situação :~~I:>'--"'V-F-{)..o.JI...,'s~__...,.b...,E"'---__._'P""~"'-""O-'UZ""""'~·))LL..!_I'...~.M_L_!;Iõ:.=-'-"N'--'"f"'_.___.OoLS=-.___..c;::.__-"'A"'--"C..""'o...__._M-'L.J.P_.A=-.LN~++LA~---

M!€NT70 !t>e -:tvR1'5 N'A A-~v11{;.1' c.Ã-o .DE b iSfcs )-n\to .s 
, ' 

M -E'.b 1' c os: . 
Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação:._ ...tl±t?._.__,, !S..z.....o-f'----Lt=rw_....t..J. a...~~_.j}g:!Z-"'~-"6~(),_,/?.""'-'R~y'------

LI's g o A c.EtVI!(AL 
1 

E~E . 

Duração da situação (inicio/fim) :_~,:;oc.· __,0""-.... 1'-4...J'-__._ __________________________ _ 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.º do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro. 

{i[] Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



.. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no ãmbito da respetiva 

atvidade. 

{BJ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

}g} Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

A~- . 1.:2- de ----'~'---'d!!LI<O'Jd<------ de :2.. o11t -
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRALEPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. odo Decreto-lei n. 01412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurldico 

das incompatibilidades dos membros das comissões. de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.0) 

Nome: UQI\tG Jnn(g,Q \Q s\S)!,)~Mdla ÁO](Qf\os ~IX:.LQQS 
\ ~ ~ . ~ l 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ ±<a~ ........ 6"""'-0»=---'c.e:.>,...:<J:::J,_l(,_ _________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.• 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2°) 

Identificação da situação: ~ÇJfii c1Q ?\l.ocQcti ~ ~ (9. OL~ f.;tobD 
&.~ ~ÚLf\i'.J c:--UG Ol~ q l-S..<tÇW 00 @~o~rtOQ..::> \lo.. 00 f'W~ 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação:--=C=..:...~ __,.~~-_,L .. · ..,.'-'C.......,'--"'~-~\2~-_,__._R._::_~--

Duração da situação (inicio/fim) :_~Z--...:0~_,~'-Y-+.---------------------------

111. Observações 

I 
I 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 0 do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro. 

EJ. Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade econômica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

BJ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

econômica, forma direta ou por interposta pessoa. 

;& Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja , formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clinicas, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(0 aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibil idades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza juríd ica , bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção . Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atual izado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

( \ "' G. . .P-"""D\!l.. ' ,...;::> Nome: I ~~0. r ~U<.-ÁO 0; I~ 
Bilhete de lderl ificação/Cartãd do Cidadão: G-o ío~ ~ ( 

e se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2°) 

Duração da situação (inicio/fim): __ .. !)!J'--;;...._-+~-Y-'----------------------------
7 

111. Observações -- z z 
IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n. 0 14/201 4, de 22 de Janeiro. 

12( Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

}(l'' Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo , bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações especificas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto , na versão atual). 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. odo Decreto-lei n. 0 1412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção . Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. º) 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _ _..b~-.J---~_.L.--~-""""''--B.J..-L--=~=--==~,~Z.~--------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.º 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. º) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação:_cC~......,;.=""""-~~lL..:"--_,__ .... K--'='~'"""--l"""~ .... -""'"'--"b..._...c,_ 

Duração da situação (i nicio/fim):_~~........,'--'1_1.._{} ____________________________ _ 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.º do Decreto-lei n. º 14/2014, de 22 de Janeiro. 

c;t- Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

o<_ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

o!__ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções , com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

regu ladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável , não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

\CQp-1 o1Co~JC<G=>"'Z$.JJb~~----
(Assinatura) 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDAD~S 
(artigo 4. odo Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos ~elativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emi~são de normas e orientações de 

carácter clinico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico l no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem cómo dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de tràbalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/~014, de 22 de Janeiro (artigo 1.0
) 

I 

Nome: N~0 ~::L~ cb §:\V2~ 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:_...:8=-...::8=--'7.'---""5~@J=c......=2=..;:2.=---------------

11. Identificação da situação que se encontra Inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0
} 

Duração da situação (inicio/fim): _ _.fr..c-.9'--4--"-...::..:::=-- -""ote-""""--- !...d:);;:o..._.L.1.L...::4+· ----------------

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro . 

.J/E. Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresa~ produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exerci cio de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clinicas ou estudos tientlficos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietário nem detenho Interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titulahdade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, COI)l mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 
; 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as1 situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento. toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização · ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ens~ios clinicas, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e ,inibições previsto nas disposições 
' 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 
' casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto d,o Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). ' 

' 10 ..... ; 
de_; -=c:::A=-___ 1_"-1-'-



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 0 /412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.9) 

Nem• !{Q \À ç_ ~~ R' 1\.b ~~a.uh (- Cl vv.CtA 
B.ilhPJe de lds>l~ão/Cartão do Cidadão: _ ___cb~_~Z._-J:_- L-bl-L_2~_~b;,.l-.-S_~_ _____________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.2 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.2) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação:. _ _~.C=-"1±6-J~LL::_.==----------

Duração da situação (inicio/fim): __ ~,___,.-'<-,..p'-=---'@""'-=---'1--=lJ\-'------------------------

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 2 do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro. 

X Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

X Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

y' Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

\ recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispos1t1vos 

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(0 aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões , de grupos de trabalho, de júris de procedimentos . pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter cl ínico , elaboração de formulários , nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funciOnamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

L Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.º) 

Nome: 'tia/\ ,'o k !)0, ~c~ CcV'v--Q),..r, do t\re-Q o ll \1) 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão :~ÚL...:::k+-3:L-.).L..:>SO::..____.b"-'---~L~-OL.-----------------

IL Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.2 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.º) 

Identificação da situação: '"'"dt.IJ' !.,.< c fo FCQC~ b rv:e.-

OcCft..A r OA'r-~ N ('.,~ ~ C-v- Qvv-, C'vv--t_ C.c,C:·rz-=:, 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação :. _______________ _ 

r H L- r. -
Duração da situação (inicio/fim) :. _ _ -tC;t..vv--e~==L__ _ _\~~O"'---Cd'l_l'l=-:_ _ _ ________ _ _ ________ _ 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.º 14/201 4, de 22 de Janeiro . 

Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

.~. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade, 

Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

'(- Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conform idade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento , de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável , não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

de ~O 1 h 

--- u 
(Assinatura) 

.~-



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 0 1412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento , serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1-º) 

Nome: Naúo.. \L \0 Mo 62\ \?~ cÂ.V\~uV\9.>.,. ~ J1~c:S 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:---=S=-.._:~...Ly.2'--'J-'---'O"""--__,O""----"?=----------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.º 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2-º) 

~~~~~~~s~~~:-~t~~ul_,~~-~~d~R~~p~A~o~~-=· ~\w~~~~~[~~~s~--~~Q~~a~~~q~~0~~~~=· ~i~ç~~-o~ 
ck ~ -, 0 pas \ C; \..loS ro R,() \ c oS 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: C,e r)í 1\0 B07:?f> ~ (~o~ 
0e .l \ s boo.. CQ_n 'l f\çj E pé 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.º do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro. 

lL Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

fJ( Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

fX Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações re lativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo,- bem como, quando 

aplicável , não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRALEPE. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(a rtigo 4. o do Decreto-lei n. o 14/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normàs e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titu lares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.º) 

Nome: \-fAm Pite-S CABRAL t-tA-Qn~ -B<A-""D\ M sCL.VEt'RA BaT-EU-tO 

Bilhete de ldentificação/G~f!ãe se Ci9a9ãe: __ 9....,$S~"'-4LM~'-'8..LJ3=L...-__________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.2 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. º) 

Identi ficação da situ.ação: ~(i d...e_ RncQ.d.RfYl€~ 
~pvsth\ru ~icm 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: __ C=--'+-l.LC-="'-=-.-E--'-P-=E=------

Duração da situação (inicio/fim) : ___ ....:é)...0"'----'1_4-L.. _ _ ________________ _ _______ _ 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro. 

X Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

X Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

X Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções , com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável , não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto , na versão atual). 

~~ '-t de tfagp de óW1L( 

~M~~ZG 
J ~natura) 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 01412014, de 22 de Janeiro) 

os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

1. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. o) 

Nome:>-{kA Sõp;A ~Ji;S ~C/b ~ ()$ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:_"'7,.,_J ...,.J_.4,..5"""6"'-4__.__.q._.8.....__Qt=· ___ -e ___ g-1---------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.0) 

U!..Oedlc!DS ~ 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação :__.,Go::::::!~!õ"-..,·' ... --...lj1 e""T->4......_-+~...L...>.....w-f>"'L@~ubi!..L..IJ/?.__ __ 

c;h-sbco ~raal. EPE: 

Duração da situação (inicio/fim):. __ ___so""".w='------------------------------

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n. 0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições confonne o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no ãmbito da respetiva 

atvidade. 

11l Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CE.NTRAL.E.PE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: #~ 
y frlcrL·hz k ~1/h~ 

) (/ . 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _ ___.~.~"'-!:~.=.(;_'l.:..._-6_'-l_'J ___________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2°} 

Identificação da situação: Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 0 do Decreto-lei n. 0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

1 Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

fJ' Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária , acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

oa· Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

;Jr; _] 2t?l4 --~~-------- --~---de ______________________ de __________ __ 

7~ 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.LPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei 11. "i 4/20 I 4. de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automnticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regill e jurídico 

das incompatibilidacles dos membros das :;omissões. de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais. e 

consultores que apoiam os respectivos júri;;, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, n;ls áreas do medicamento e elo dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, ind·spendentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviço~ e organismos do 

Ministério da SaL1de. O seu preenchimento é. obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação q.1e lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho 011 o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, ser1. iço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou J júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. oa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Ja•neiro (artigo 1°) r--- -----~--.-- --- --14 - -----------------
Nome: _____ ,<...>-<-l!-~~4-_j _ .I v ll VJ:?,__ _ _________ . 

Bilhele de ld ntificaçiío/Cartão do Cidadão _ , ___ ) _l2.~_l_bc:._'i_l.___::._ ________ _ 

------ ·---··---·-·--------·--·- ---------·-·---·-

11. Identificação da situação que se encont ra Inserida no âmbito do Decreto-lei 11.0 14/2014, 22 de Janeiro artigo 2. 0} 

····------·-·----·-· ----

Identificação da situação:,Júris de procedimenlos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central , EPE 

Duração da situação í inicio/fim): 2014 

--·- ·--·-------

111. Observações F-- ··.------·---··---· 
--- ----·-- ·- .. --------··--------· 

IV. Declaração 
·-----------·--··----------·--·------ ·-----

- ---l 
~--

Declaro não estar abrangido pelas incompatibi!idades previstas no artigo 3° do Decreto-lei no 14/2014, de 22 de , aneiro. 

r-{.Não exerço funções remuneracias, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, di:;tribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos 0 1l dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções ern tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o ob e to social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. N.ão se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clinicas ou estudos científicos no âmliito da respetiva 

atvidade. 

{j( Não sou proprietário nem detf,,nho interesses na propriedade de empresas produtoras, d il•tribuidoras ou 



-- -vendedc1ras de medicamentos -;;wdispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de i11teresses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaiscuer pa;1icipações 

sociais ou de quaisquer interesses com exwessão pecuniaria, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto s )Cial ou atividade 

econômica, forma di;·eta ou por interposta pe!'>Soa. 

~Não sou membro de órgão sor::ial de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

recebido financiamento de emwesa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos 

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anterions, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não wspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o mer1bro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao c~rgo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade o .I associação que integra. Não estão abrangidas as situações relati\as a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens 0 1 vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, form<d e expressamente, por via de contratualização ou meio equiv l lente, dirigida a 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios cl ínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

·-------------- ------------------ ----- ----- ·-------------- --- _ _____ _J 

(0 aqui declaro não prejudica a aplicação oe regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

regu ladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quan:o a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 d<) 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bam como, quando 

aplicavel, não prejudica a declaração de inl<~resses dos profissionais de saúde exigida em situações especifi,;as de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de .!ransparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

/4 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clinico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome :_,._.,hJ"'-'lJ"'-V\.:....::.O____:.Â-+-=g..u.Q='""---""'kk=,_\IVI.42....=..=.=""---!.~=..Jl..I\;...>::~=-<->·A.9--=---_..J;""""~=----'~==..o..:....::·4 ____ _ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ -=B= ._.f'"---' . ....._ .... V..,_~ __ #p!L::!::::.._=to-'-'~~6"-1-l,_±:::.L.._ __________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0} 

Identificação da situaçâo:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

... 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 0 do Decreto-lei n. 0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

}í Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios cl ínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

)iiit Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

:M Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 



- .. 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRALJPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. o do Decreto-lei n. o 1412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho , de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação , emissão de normas · e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários , nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento , serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione , a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.9) 

Nome: ci?~ G~.,JA A 11APD /_iSaclri DA CSEGo. /_I$0A 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _ _,fl' ... -_.2_....(;,_9_._~ ........... 0~9.__ _______________ _ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.2 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 9) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: _ ____,C ... -_-"'H-+-'-/_._(__'.-r; ... 6.~- ? ....... C:.:..... ____ _ 

Duração da situação (inicio/fim):_Z..._,O""""-Lf _4.__ _ ___________________________ _ 

---------------------------------------------~ 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3-º do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no ãmbito da respetíva 

atvidade. 

')( Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

)( Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo , bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

n;?~,,CQ~ 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais , e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão , do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome:__.?au~-""'Q~'"'--~ -'-+~~Q.!.>:<.tU>.Io<...'ot'----L..>t GYZtf~'.!..:..l.JQOt~fOS~IW~4~.J.QjaA~~~\. ______ _ 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:____._O"-'V.L..:..lQ_,· r....:±=~.-..~wOo...;q::..a-;"t:l....lO...L-________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central , EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 



vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-s·e por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clín icos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(0 aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo , bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações especificas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

de JO)~ 



.. .. 
CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL, EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 0 !4/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrón ica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: ~C>-,.) fh. ~f\ EQ OcCb)"L?C'JoSX ) Chcrt=S tPc\C\(\'~ S 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão :_s;C::)L~.i:....!~~Üt~~S"L_~6;L]-±_3-±_====:::::....---------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.0
) 

Identificação da situação: O CO?RD \Om!n 
{(50)EC) fc 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: (Q)752Cf{)O \4~ l IDPcV\ 
de l s.. 't>bCO C~õ-:t çfi] ce E -~ E 

111. Observações 

I 
IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro . 

.3' Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



" J 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

Stf Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

fíj( Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibil idades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

J,s\r:>c:c 

~~~....l....l...\.~~~~...l........."~.L..>o....s \{Çocç-QS 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 0 ]4/20 14, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais , e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção . Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome:_~_· -~-~_jf?L.:.......:....._"'~'-_L"'-_~-----:::---~-a._'-J_,~--~-'-~-· '--~-~ :::r__.·&-----
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ___ ( _· o_ 't_c_ o_rr ________ ______________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n. 0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3° do Decreto-lei n° 14/2014, de 22 de Janeiro. 

!)(: Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções , com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo , bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações especificas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto , na versão atual). 

Lx .. ~~ l ~ 1 ~\'-' 
--------------- _______ de _____ ~+--T--------------de _______ ~ \ __ _ 

J<~~-
(Assinatura) q"" 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 0 14/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: _ __.__P..:.....:A-""U-===Lo:.=::....___"{D""'--"'-o '---(l_-=-Gf.=----....IL~....:..._'A:.....::ú_=-::......ofo'--=----=é=o_,ú~ltot..=.-______ _ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ___ 5_...:S'--'/'-'-'/_..S:'--'t_.__+?-----------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 0 do Decreto-lei n. 0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

' Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

,kJ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja , formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

_L_(_S.=(k..E....:....~.4 __ 2_3~de _ A_8_12_ 1 L ___ de :J._o/y 

~~~~::ii~9'-'==----....._____ 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. f. PE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0dO Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários. nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão. o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.O 1412014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: Paulo Alexandre Mestre Monteiro 

Cartão do Cidadão:10676205 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação: Júri de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E 

-AGCL 

Duração da situação (inicio/fim): Ano de 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n. 0 14/2014. de 22 de Janeiro. 

[&I Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 



"' ' 
llil Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

.vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

llil Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(0 aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento. aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

Lisboa, 17 de março de 2014 

C?.&d\O.C _LQ t , Sl L 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. o do Decreto-lei n. "14/20 14. de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automnticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regin e jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júri.\:, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, n;ls areas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, ind,wendentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviçm e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder á informação q .1e lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho 011 o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, se f\ iço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou :> jC1rí funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

L Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0
) 

-------------

Nome:_((G.z:>fê_g _ _},_tJr,..ec;:o k: ~~A- Sl-"'c..-:::...lv~tf:>.=-"'o, _ _,~:::::.:.!.....::.....=t:x5-=---:c..A:::__.:_r.:..:R-.i-"'rft-'-. __ _ 

Bilhete de ldentificaçiío/Cartão do Cidadão - ·-O'-< S" ~ 0 <] 4-_,J) _______ __ _ 

11. Identificação da situação que se enconf;ra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro a1tigo 2. 0) 

-------------------- ------ _________ ,_ .. _ .. ________________ ---

Identificação da situação:,Juris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa , Central, EPE 

Duração da situação {inicio/fim): 2014 

---- ·--------------------------------

111. Observações 

[~_-_~ ~-~-------.. ------=~-~-·--____ .. _-___ ~- ·-- ~ - . ---- ~:~_--· 
IV. Declaração ________ , ___________________________ _ 
Declaro não estar abrangido pelas incompatibllidades previstas no artig o 3. 0 do Decreto-lei 11.0 14/2014, de 22 de , aneiro. 

)(L Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, di:; tribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos O <J dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em ta i;; empresas a prossecução direta de atribuições conforme o ob e to social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considem exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organiz;~das pelas mesmas, nem a pa11icipação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietário nem detfmho interesses na propriedade de empresas produtoras, di!;tribuidoras ou 



-- - - vendedctras de medicamentos -t:mdispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de i11teresses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaiscuer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com exp,·essão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto s Jcial ou atividade 

econômica. forma direta ou por interposta pe~•soa. 

l:lf Não sou membro de órgão sodal de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada a11o, num período de tempo considerado até cinco anos anterions, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não ~ uspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o menbro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade 0.1 associação que integra. Não estão abrangidas as situações relati~as a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ot vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, form<;l e expressamente, por via de contratualização ou meio equiv l lente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

- -------- ·-- __ ,. ___ ... 

(0 aqui declaro não prejudica a aplicação oe regime de incompatibilidades. impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de confl itos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quan o a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 d<l 2'7 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, b~m como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de int<~<resses dos profissionais de saúde exigida em situações específi•:as de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de !ransparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL. 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

caràcter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome:--+B_-e-"~Q='-tb-=--\t_'....lj....:H---"--l,---"~;....__:::_--=~=-=· -_.f2...__·~-~"--=--"'-"~'--+--~....=.....;....~----"'-----
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ___ A~L-.6 __ 6_ S--'o=--G_..:.) ________________ _ 

11 . Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 / 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n. 0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ão exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clinicas ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

/.ão sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 



vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária , acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

/ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções , com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

-=J_P __ de __ ~~~--~=v ______ de __ ~---~~~~ 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de Jan iro (artigo P) 

Nome2~ c:::NVlõ<n._ 

Btlbete "" lde11tili• ação/Cartão do Cidadão:_lf.JJO_· __:'-:=:::__-"'-JL-.:'-t::L....::::lt!--3-.:J... _!,:6:........3~3:...L~O~-------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.214/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.Q) 

Duração da situação (inicio/fim): 54:1:: Á....c c?..-.o \ l.r , 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro. 

()\__Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

C}-... Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

~\\,.Q ,d3_,, ~· l ,, 2()1 ~ 
~\ Lo ~llhQ\e:~H~~ &.-k 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 2) 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:__._( ..._1 ='.2__,?"'-"'3'-5?.L..l....,6'---":J."'--'3=-,.6<--_______ _______ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.2 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.2) 

Identificação da situação: ~ ~jMV ~ ~ oJ..A.~ N.~A .b) ). C) 

CLtÍi~a d~ do \U~t1À cth ]).Q ~ - l.Ju: 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: C f; ·N i1'6o IM fi ~Ad2 

Df liS~o A CL--rv ~M 1 EfE ( C H LC) 

Duração da situação (inicio/fim) :~ d.J ~OI. \"lei (Lo cQ_g Go) L{ O. :tQ o_ '-:' ._: ~ ~ 
~ ~~~e~ CA'COo Jt;,~jw__q QL:w·t.a Ad.~.l'R ci..D 
Ci+LC. ·-R ru.oy)~dvJ eLo Laboo aW~ cL ~'llJfo&~ 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n. 2 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

/__;,., vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade eco nó mica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

~bOL 3 tJ..-:>nr ,-, ) _________________ de~l~lE=~'~uvv== _________ de~~==~~(/~--
1 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTML.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 01412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0
) 

Nom• \<os: i\ 1\.~a 6--<1 ~}A f'n 'bb RJA- tl A-I -i\= ) iA\ Qt\ Q A-= 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:.__,O,' ....:C=-~=-:q_..___,_) .... 6::.........3«---b=-----------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.•1412014, 22 de Janeiro (artigo 2.0
) 

~~~~~~-77~~· -~~~--~~~-~~~~~~~-· -~~-t~~W----------------

Duração da situação (inicio/fim): ~ 1. i? ~ c!!o { ~ 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no ãmbito da respetiva 

atvidade. 

li4:_ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respeüvo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

,0\ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações especificas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL_ EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 01412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais , e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Duração da situação (inicio/fim):_---t:.t'.,.._"":c..<;f-dc..,_df_.._· - -------------- -------- ------{)id)< 

111. Observações / ' 

2' 
z z 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. 0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

B Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

I& Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente , dirigida á 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável , não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

(Assinatura) 



... 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL, EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTêNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clinico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: Sandra Isabel Martins Calheiros 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: 12993246 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação: Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

lXI Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 



vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

lXI Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

Lsb~ "'\ 1 de ---=-HL..:c."""-"Q .......... c_,.,::>...._ ____ de ZO'"\ ~ 

se. ()Ç(JR :;;;Ç>d:-x;= 1 t1 c N•--.c).) c C2 '""' s- ~...., '";) 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. "do Decreto-lei n. "1412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

caràcter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.") 

Nome: __ ~~~N~;~A~_c=·~~-~~~n~·~~~A~~(~O~~~~~==~~·A~-------------------------------------------

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ -'1'-'0'--""~c..2'-'41...L)=-"s>'-'z..=---------------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.2 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação: -~ ,1!4 dA. P {I() U. &...W\.LM'hz-i po.. ílA.. C<. F b cy-1 cl.R. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: (RAA-kv c:Lt lu.g &i u'YI.O. 

Duração da situação (inicio/fim): _ _.C...,l .uM....,.n..__~2N--=C.ll'-'4'-'-------------------------

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n. 2 14/2014, de 22 de Janeiro. 

')( Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

l>< Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as q11ais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável , não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

J.. l- de _ _,k->=...:1/'f-"-'-'tf.!...,Y'O_:_::. _ ___ de _ ..,.rlJ!J"""-'l-'4"---

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRALEPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. o 1412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho , de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito , junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção . Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento , serviço ou organismo, 

no qual a com issão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão , do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. º) 

Nome: s\J s Prr.JA Ha QJ A ~~ ~~ ]::kN I N60~ lA 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão.: _ __J1._,0........_51)....._-=f0~"-"'6'-'~=· ----------- --------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.º 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. º) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Qj-\ L C. C.;>, f · 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibil idades previstas no artigo 3.º do Decreto-lei n. º 14/2014, de 22 de Janeiro. 

)( Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em taís empresas a prossecução díreta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

)( Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções , com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto , na versão atual). 

_...-..:LA=:.:·L.::s.~ba"""'a,""'--- _ 3=· ·_de ____:_H~o:..!._n.~~!2,0L__ ____ de lo !J 4 

(Assinatura) 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAU.PE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. o do Decreto-lei n. o 1412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais , e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão , do grupo de trabalho ou do júri. 

L Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. º) 

Bilhete ee leeAiilicação/Cartão do Cidadão:_~1..L:0::::....9-'-~<Ç.L.._,2~1......__,g..._C=-----------------

IL Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.º 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. º) 

Identificação da situação: ·'j ~ c;L dr o (p d. •' 6.-;--0 .. ~ ~ 
t:t-,hvs;Á-c: .=.-o> ~ ',dL~ 4:! " 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação :___,é~_H....:....l_=-.::C.,_ __ t,::~]"__,_,, '-'' -'"E~-----

IIL Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3. º do Decreto-lei n. º 14/2014, de 22 de Janeiro. 

'X( Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

1-, Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

;( Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções , com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente , dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos , 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo , bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

de ""2s0 ( f 

~ (Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: \Jôr.1D S:Ja tlo;{b,· \ blo\!k \b tp. 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:___,1...::~::.....:::'1S:._~_:_::S:..;'S"'-1-.!.;:3=<----------------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) • 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

--------------- I 
--===--=--=--=-----'==----=:~::-------- · 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 



vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

llP Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária , que não seja , formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas ·disposiçõés 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

de COJ~ l 1 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 01412014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clinico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0
) 

Nome:.----\lf-/ L-j!_..!.';-"'( -=t2'-----'-/VÍ-=(/.....!..fi/_ D ___ ({_.:;_::_~.:....:.!f< tL..>.-6~- t/'-L...f_,_/_----jfJ.f+.~AL_fl'-'-t .-;}-).L.L[AL--+-Dl:::..!.fA~M~tl~V1 f 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ___ ___,_1_7~T+--}"'--Ç"--.L.f-_6...._..:..~,._ ____________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.0
) 

~entificaçãodasHuação :~~~~f~~~d=A~o~~~~~~~~)~~~d~;~~~O~~~~~'~~~( ~f~a~~ ·~~~~~~f~o~~~-
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Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: ______________ _ 

c lt ( ( H C ( 

Duração da situação (inicio/fim) :~~0'-'6"-'/-"':......f_,_,,F-/_Jo0o!/l.!:Lf~~~A~1L...t;..f'~~~.!:!:"''--~-'C~" !..:;v:...cL~L=II!..../ ....t.~=----=-?--V-p..!lo~ 
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111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigq 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. 

'"" Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade econômica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

"' Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

econômica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária , que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida á 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações especificas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0dO Decreto-lei n. 0
] 4/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clinico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.0
) 

Nome:_"""'X=.._-_.OO......,.___,ti......:>o..,...~--... ""'C0--""4___,"6 ..... :,_\~\.._.)=Q=--_,.,G_CO....:!.....ll\.."-"~Q~& y=·--.....,dQ~*-....,G~c.~n'""-I..,_')G<-=-\..L..:\::...;;o::;.__ __ 

.§:i!:l•ete t1e lde t tt'fiee~ão/Cartão do Cidadão: __ \..:.....:..~ ....lo ... · ~z==-· _'\....,l;._S4 , ..~oZ=.:!:.L=---------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.• 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0
) 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

S Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 



vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessfveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade clentiflca, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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 anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

de _'\....l.,&~c::::;..·lo!-h-t,Ç..,..c:.~.r~-, __ de 2 o \ v 

wrn Cl ~m 'O( . c.e "' :clt..u 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTêNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 014/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

das incompatibilidades dos membros das comissões , de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e 

consultores que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

carácter clfnico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelecimento, serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na 

página electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: G V 14 /. $IV 11 j4 kf ~ J4AJ }?.,~Lf 

~~ L'IJ D.D r> /J. ~ r. lf t r. /J,t> t::>7 Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ____ ....LJ<!JL'---""v_,Jt>'--1-'Z.._.c........;v::;........,7:........=::...,_-/td!:.""""'--.;;_(/....:l>:;....__-_.;;;.l/_-_~'---___;,-

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.• 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. ") 

Identificação da situação:Júris de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação Centro Hospitalar de Lisboa, Central, EPE 

Duração da situação (inicio/fim): 2014 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro. 

~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

~ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

... 



vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se. por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clfnicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 
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(Assinatura) 
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