
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 clin 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 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.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1°) 

Nome .1\lo~.JÓ!i? c \U ~\._Q a ch Ól (VL. G:;u .~---~l ..!-..l\\~0 ___ _ 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: \ O 5 ~ 4-~ (O - O ZZ 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: 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. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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 

atividade. 



~ 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 resu ltantes 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, ç:om 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 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). 

de ál )l 6 

(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 caràcter clínico, 
I 

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

S~r;viço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza ju rídica, 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) 

B1lhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _1!.Co"-'1~0~1Q>L9...L_ __________ ___________ _ 

.._• I i 
11 .' ' identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.0

) 

lde~tlficàção da situação: Júri de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

lden't!ifiéaçãd do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E: 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

111. O,bservações 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibil idades previstas no artigo 3° do Decreto-lei n ° 14/201 4, de 22 de Janeiro. 

[XJ 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 

~tividpde 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 
'··" . 

ativi,ctade 



IX] 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 

sociai~ ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária , acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou ativid~de 

eéonómica, forma direta ou por interposta pessoa. 
; '; ~" • I 

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

1.r. ;> ~Elcebido 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 

~8,?.VR9~ profissionais. :,. H'"C .• 

~.nJ~n)çl.e-_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 

real ização deis fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos cientifléós: 

nomeadaménte epidemiológicos . 

(dàd~i declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas dispo·§-iÇões 

re~u i~dor'iis de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias' de 
imb~fcià lidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, q~ándo 

~pl icavél , não prejudica a declaração de interesses dos profissiona is de saúde exigida em situações especificas de apreciação 

casu i?ta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo' 

b l"17'6Í20.06. de 30 de Agosto, na versão atual). 
~~::.~T7:' :;•:· 1!(.. ,! 

_ ____..L"'· ~,.B,o!.l.A ___ _ ___,5L__ de _ ____!_.tliLJA~I<-144.\LO _ _ ____ de _ _Al.ILv 1.e5,__ __ 

(Assinatura) · 

•·I :,.,;·; 



... 
CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRALEPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. •do Decrero-lei n. "1412014. de 22 de Juneiru) 

Os dados re<:cMhidos sao processadOs automaticamente e destinam-se â gestão dos processos relativos ao rogime jurídico 

das Incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pló .. oontratuais, o 

consultores que apotam os respectivos Júris. ou que particip;am na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de 

caráctor clinico, elabotação de formul<irios, nas áreas do medicamenlo e do disposilivo mé<lico no âmbito dos eslabelecimenlos e 

seMços do Serviço Nacional de Saüde, independentemente da sua natureza jurídica. bem como dos serviços c organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatõrio. Os tiiulares dos dados podem aceder à informt~.ção que lhes respeito e 

soUcitar por escrito, junto do ostabelccimcnto, scMço ou orgai'Msmo, no qual a comissão. o grupo de trabalho ou o júri funcione, a 

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

no qual a comfssão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atuahzado no inicio de cada ano civil c conservadas na 

página electrómca da ent.tdade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo ob)ecto do Decreto-lei n.0 14í2014, de 22 de Janelro (artigo 1.9) 

Nome: AlkAr..J(,li2A ;;Mí3El Afó,o,)?.o /rpe~ 

Bilho1c de l®nliflcação/Canão do Cidadão:_-'-1'-1'-'0""-_.i_._o.,_-_3'--"2=-"Z..=------------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-le-I n.~ 1412014, 22 de Janeiro (artigo 2.9) 

I 
ldentilicaçãodasituação: Ha!~IZC ])e: 1 'e1 i)E. CCA}GIJi;:.?El 

ldenl1ficação do Eslabelecimenlo, seM ÇO ou organismo onde se verifica a slluaçâo: é...:..U I C - IM<>? A-rOY2i O 

% ff-R.\1\CÔ PG ~A'\tlloE-i~ ~ 
) 

Duração da siluação (inicionim): ;). O !S 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas Incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-tei n.' 14/2014, de 22 de Janeiro. 

]' Não oxerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou d1sposltJvos médicos. 



Ente""""so pot e"'rcloio do lunçO<ls om lals empresas a prosse<ução do,.\a de atribulç6es conlonne o objeto social ou a 

atmdade COOIIC)IrOca da respec!MI enhdade. Não se considera exorcicio de !unções em tais empresas a preleção om pa!eslras ou 

conferenctas organizadas pelas mesmas. nem a participação em onsaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

X Nlo sou proprfetârto nem dotenho lnten!$S<>S na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vt-ndedorns ~ medicamentos ou dispositivos m.a1cos. 

Entende-se pot propoodade e de:ençao de interesses na p<opnodade de tais empresas 3 lltularodado de quaisquor partoapeçO<ls 

SOCiais ou de quaisquer Interesses com expressao pocunlána. acessíveis ou resultantes do respctivo objeto social ou atividade 

economlca. fonna direta ou pot lruerposta pessoa. 

)( Nlo sou membro de órgAo social de sociedade clentiflca, euoclaçio ou empresa privada, as quais tenham 

recebido flnanclamonto de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dlaposHivoa 

"*~~<os, em rMdia, por <ada ano, num periodo de tempo conalclerado et6 cinco anoo anteriores, num valor de 
totol superior o 50.000 (. 

Entonde-se como membro de 6!gão SOCial o que so encontrar em eledMdade de !unções, OO'Tl mandato não suspenso. Não se 

ontonde em e•1e11....- de !unções o membro de cl<gão SOCial que tenha oxpressamento renunciado ao caroo o notifiCado 

fonnaimento em eonformodade a sociedade ou associação que lnt~ro. Não estêo abrangidas as s~uaçOos relativas o ossociaç~s 

públicas prof•s•ionals. 

Entendo~se c:omo finaflCiamcnto. Loda a cap1açâo do recursos que origino fluxo financiamento, do bens ou vantagens com 

expressão pecuniârta, que não seja, formal e expressamente, por via de contratuallzação ou meiO equivak>nte, dirig!da à 

reolozação- fins p<Oonoo da soeíedode. assoca~ ou empresa, para <nvesllgaçâo, ...solOS clinocos. estudao~ cientificoo. 

nomeadamente opidemõoiOgocos 

(0 aquo declaro não preJudica a aphcaçao de regime de lncompetibilidados. lmpedimontos e inibiçOOs previsto nas dispooiçOos 

regt~lado'llS de eonfklos do interessas resultantes do exerclcio de lunçOes públocas. nomeadamente quanto a garantias de 

omparCialldade P'1MSiaS no Leo 12·AI2008 de 27 de F"""""ro e no Código do Procedimento Adm.,ostratlvo, bem como. quando 

apllcávo •• n.lo preJudica a declaração do ontoresses dos profissJonaos de saudo oxi9ida om situações ospecifocas do apreclaç!o 

casuisla e o cumpnmenio dos ob<lgaç6os do transparoncia e publicidade pro111stas no Estatuto do Medoeamento, aprovado pelo 

DL 1761<006. de 30deAgosto. na verslo atual). 

f 
'Y- iJ Ar..I:;Oo~ ..... ~....:...'\ ~{=çc=--=~~ 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE. LISBOA 
CENTRAL EI'E 

DECLARAÇÃO OE INEXIST~NCIA DE INCOMPATlBIUDAOES 

(artixo 4. •Jo Decrtto-1~' " 14120/.J, flt 22 tle Ja11~1ro) 

Os dados recohóos .sio proce&udos avtornatlearr'cnto c OOSbnarn-so ll gestão oos processos telat•vos ao reg,rnc jt.ridico 

das •ncompatiOilidades dos membros: das como:ssõcs. do gf\IPOI de trabaJOO, 00 iúns c:kt proced•montos pró-contrahJaiS. e 

consultores que apoiam os retpeetJvos júris, ou que participam na escolha. avaliação, emi$SàO de normas e orienlaçõe$ de 

earictéf ellnleo, eta.bcx~o do tounu1âuos. nas areas do modicamooto "do d•spos•tivo médico no âmbito dos estabelecimentos o 

serviços do Serviço Nac•onal de Saude, independentemente dtt suo natureza ,urídica, bem como dos serviços & organismos do 

Mlnlst4rlo da Saúde O seu PfHnth•mento é obngatório. Os titulares dos dados podem aceder ê lnlormaç.Ao que lhes respe1t0 e 

aobc•tar por escrito, jutl•o do esl4beloomonto, s.crv•ço ou organ•smo no qual a comjssâo, o grupo de trabalho ou o júri funciono a 

..., arualza~ e COI'l'eçáO. Os dados re<;oltlooos são IJ<li>IOC<Idos na pag no eie<:l~ do estabeleeoll'en<O serviQo ou Of9liJ"I'I'O, 

no qual a comissão. o grupo de 1rabal1o ou o jUo Vlciono do~ set atua.&z.ado no iniQio de C3Cia ano cMI e conservadas na 

p6g.na elocltOrica da em-<Uonlo o penado de lunoooamoolo do oom .. áo do g<upO de ITabal>o ou do )Uri. 

l. fdentlflcaçio da peno• que H encontra abrangida pelo objocto do Oocret()ofel n.' 1412014, de 22 de Jeneiro (artJgo 1.1) 

U. ld«<Ufleaçio da .. tuoção queM encontra Inunda no imbllo do Decreto-lei n.• 14n014, 22 ele Janeiro {iilflgo 2. ") 

ldenul>eaçãoda s~uaçao: d .,,, !) ;: ?R g c.t. ,._, N- (._N':\) " /X;:>N Ppt--> t'l '"N t .v;-<) 

[ji=- ) \Í <l.. '>tA_AQ....l\~i (._~\;, Dt V s- A(-,t,.._>TfT<.. / r:>.~.~.P0~1 D ypS 

N ,. ~ o ... .' t.JO$. 

ldentl~o do Estabelecimento. aoMço ou organismo onda se vor .llca a Situação: <s;..N I !? Y H-o<..,?, TA i A rL 

!)? L,$,(?.,';) A. c E.N';'"fl.AL .~ e ê. - cloe ,., !),: <;, c;;sr® 
' 

IIL ObSêrVllç6es 

IV. Declaração 

Doclato não oslai abrangodo pelas Incompatibilidades ptevislas no anlgo 3.1 do Oocro;o~lel n.• 14/2014, de 22 de Janeiro. 

)( NJo exer~ funç6ea romuncrada.s, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras. dlstrlbuJdoras ou 

vendedora• de medlc1mentos ou dispositivos módicos. 



Entendo so por exercicio de tonQOes em tais <ll'l!presns a prosseouçao d1rotn de atribulçOes conformo o objeto soetal cu a 

atividaôe económ•ca da respeewttenLidade. Não se considera exercrclo de lunçóes em taiS empresas a pre&eç.ao em palesttas ou 

"""""- .-ganozadas pela mesmas, nem a P"ffoapaçáo em Ot\SO>O$ elit1ocos ou .. ,.._ ocnlífiCOO no ãmbuo "" respeãva 

atvidade 

Nlo sou proprleUirlo nem detenho Interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispoaltlvos médicos. 

EnJende.M P<lf-- t dttonçio de'""''.,... na propned.ode de "''" .,.,..,. .. a btu..,_ de quaisquer~ 
SOciaiS ou de qua1SQ'".J91' 6nletM$01 com e.xpressâo peeuntâna, accssivetS ou resullar.tos do fMI)Cti\10 ob;eto sooa1 ou a1ividade 

econom!Câ, torma direta ou pGf lnltrposta pessoa 

Nlo eou membro do órgão social do aocledade elentlrica, associação ou empresa privada, aa qu111 tenham 

rec.ttido financl,mento de empresa produtora, distribui dora ou vendedora eM medicamentos ou dlaposltJvos 

mMIH:OS. em ~a. por cada ano, num penodo de tempo conllderado at• cinco anos anteriores, m.n vator de 

total $UpM6J • 50.000 (. 

En!encte·se como membro dG ótglo social o que so eneonlrar em cfoCIIVIdade de !unções. com m"ndato não suspenso. Nao 5e 

entenda em efectMdado de lunçOes o membro de ôrg.\o sociaJ que tenho. expressamente renunciado ao cargo e notificado 

lormalrrentt.,. eonlormiCiadt 1 ooaedade ou assoeoação que onteg<a N6o estio abrang<das as O>tu3ÇÕeS rctaUvas a assoaações 

~ pro(i$Slonais. 

Enlende-se çomo financiamento. toda a capti:1çAo do recursos que ongjno fluxo financ,a.nonlo, de bens ou vant.anens com 

expressAo pecuniArla, que ~o &oja, f01ma1 e exprossament&, por vltt do oontratualt.eação ou meio equiValente, dulglda a 

reaflzaçio do& r.ns pr6pnos da toeiedade. assoclaç.Ao ou empresa para •nves.t•gação, ens.oos d1nicos, estudo& científiCOS. 

--go:OI _j 
(O aqui deelato não prejudica a api>Caçào de <eg me de lnoompabt>hdlldes 'mp&dimen1os t lnlt>çóes previsto nos dl$posiç<;es 

reguladoras do conflitos de Weresses resullantos cto exerc:iao de tunçOes pUbticas. nome3Cbmcotc quanto a garanbaS de 

~ pnMslas "" ltt t2 ·A:2008 do 27 Ot ~ .. ...,.ro e no COd'90 do P<oeedmemo l\dmll.stratM>. bem como. """""' 

apUcivel, nio ptBJUdiCa a dOc~o de •ntereaset dos profis:sior&aJS (je sat.ide eXlgda om s~luaçOes especifK:U eM apreclaçao 

easvfsta e o c.umpnmanto das obr.gaçõcs de uansparênc'a e publickfo.do pri)VJ$1ct!> no Estalvto do Medicamonto, aprovado pelo 

DL 17612006, de 30 de Agosto, na versAo alu•l). 

_ __ do 2 o 1S. 

J~qc.~& b(j ep!f-IIC. €J.I.J..w.:!> 
(Assanatu'a) 



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 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 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 jurfdica, 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) 

_Aj ':>t.? (.H tO f2qu.Q 
1 1 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: . ..J.O...L_-=1-.!...:::8"--11_,8..__4L.oj~~------------------

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: H e oC) 1:-,p.o c1.& $ u í2.Á 4e CC4:> {,t 6 O Xl.S: pcP !?O< 

ocl'.rl..!. '?" <-.a...c> de cn r cR .-curooo t-o s /ao aE-rf:o kk c d..rsrx'S':' ·-
11 

1 
- n "- · 1 T' v o s. no e c:2U. u.p • 

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

~eQ., J i c.o de - \' i-e{) t CC) L! 0 06 Q t'"OO 0 \'?" ~? 
I 

G...l•?--1L:li C a VX?AJ> 
Duração da situação (iniciolfim): __ ____,.Q=..~t....:'V.,_)!,.__..s.&l~.._~ - .:,-:)W;l""o.L..1.LSI...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. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



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

atividade econômica 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 ctrnicos ou estudos cientfficos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

v· Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, d istribuidoras 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 perlodo 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 Iins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios ctfnicos, 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 exercfcio 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 

casulsta 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). 

Lis fcoo 

AocJ. K Q? i?to dP • .a 14 oqce O OCf!A O -;;-~c....tll.LQ.Q&'O e t""}:::i.SCCH?Q Vl ~ 
(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: ----=-A...L...rY1.:...!.C!:o:.____!_'l.pWJ.~~-...:.....jr~~kc.Lc(.L!:J~!::::L----------
silhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ___:O::::.....S.o!-c::~=·-:...;s=-_'t..L' _,S~--'J'-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: Júri de procedimentos de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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 

atividade. 



~~ 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 

f \ 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 INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. "do Deat·tu-lei n. •[4/2014. de 22 de Juneiru) 

Os dado$ recolhdos são P""*'udos automaticanente e deslinam-so à gotléo dos procossos rOiaiM>S ao regome jllridico 

das •ocompaubliiOades dos membros das com•ssOos. de grupos de traball>o, óe júns de procedimentos pré-eontratuais, e 

oonsultofOS que apo&am os respocuvos júris. ou quo panlcipam na osco1ha, avaliação. emlssAo de no.rmas o orientações de 

carácler cliniCo, elaboração de lormulários. nas ârMS do mediCamento e do dispositivo médico 110 âmbito dos estabelocimontos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, indepondentomenle da sua natureza juridica, bem como dos~ e Otganismos do 

Minosléno da Saúde. O seu pr""""'*"erto é obngatóno Os liMares dOS dados podem ac<lder a ínlonnaçâo que lhes rospeilo e 

soiatar po< escnto. jUnto do e•tobeledmento, "Mço ou cxganlsmo. no qual a comissào. o orupo de traball>o ou o 1url funcione. a 

sua atualzaçao e correção. Os dados rocolhidos silo pubhcados na pagina oloctrónica do cslabolecimento, serviço ou organismo. 

no qual a comltsAo. o grupo do trnbalho ou o j6ri funciono. devendo 8ar otuolizado no lnJolo dct cada ano civil e conservadas na 

página olo<ltrónoca da enbdade d<Jl'lnlo o porlodo de funcionamento da cOtnls:>âo. do grupo de trabalho ou do júri 

I. ldcnUflcaçio do pessoa que oe encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro (IJ/bgo 1.") 

Nomo: 

Bilhete da ldontJtlcaçáo/Cartào do c.dadão:_.l;02,6Q.J6!~' ~l:fQ9~S.~í$c;1-:L-====-=========:-

11. ldentlflcaçio da situação que oo enconlralnoor1da no êmbito do Oecreto-lel n.• 1412014, 22 de Janeiro (arflf)O 2.' ) 

lden~flCaÇ(IO da situação: ·~~ AÁ: ch ~~o ~Ç~t .A_~h ,:ro : o r .co~~~ 
\MSl t..l"'o ds · _us. ~Q DCI\.!i'-L..C'no de d..~':M~~--

... ~ ~ 

±\-ro.., u qi d , ·c tr-;> --=============--=== 
ldenUilcaçtlo do Estabelecimento. soMÇO ou organismo onde se veril~ca a sltuaç~o: f O • tfA o \-\o '§..J;?.$ ~ \aJ\ 
~ ,J. s.~ fc s.S:.v)). 1 E.Pf 

Duração da S>tviiÇáo (lrucioJilm)•. _..,rX.,_ o2J\JS.i__::=:===...::::==============:::...-
-· 

111. Oboerveç6es 

IV. Docloroçlo 

Declaro nlo •tar abrangido palas lncompatibilidados previstas no artigo 3 • do Decreto-fel n. • t 41201 4, de 22 de Janeiro. 

Nio exerço f\Jnç6el Nmuneradas. regular ou ocasionalmente, em êmpreNs produtoras. dlatrlbuidoras ou 

vendedoras de modlcementos ou dispositivos médicos. 



Ent0<1<1e-se por exen:lcio de funç6es em tais empcesas a p<OSS()()ução direta de atribulçõGs conforme o objeto soaal ou a 

alMdade oconómica da respec»va - · ~ se consoóora exerciQo de lunç6es em taJs empresas a pro<oçao em palesttas ou 

eonle<- a<ganaadas pelas mesmas. nom a par11Cipaçto em ensaiOS Cllnicos ou estudos oentiiiCOS no Amlllto da respewa 

aMd:lde. 

'>( Nlo sou proprietário nem detenho Interesses na propriedade de empresas produtoras, dlttribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dlspoaltivoo médicos. 

Entencle·so por propnodado e detenção de intorossos na p<oprlodado do tais emptesas a titularidade do qualaquor partlclpaçOes 

soolals ou do qua1squor interO<Ssas oom expressão pecuniária. acesslvciS ou resultantes do respetlvo objeto social ou atividade 

econômica. forma dlrota ou por interposta pessoa. 

X. Nlo sou membro do ôrgão social de aocledede clenlillea, associação ou empresa privada, as quais tenham 

recebtdo financiamento da empresa produtora, dls1rlbuldota ou vendedora de medicamentos ou diapositivos 

rMdlcoa, em media, por cada eno, num periodo de tempo considerado até cinco anos antotloles, num valor de 

totol superior a 50.000 €. 

Ent..,.,... como membrO de órgão soaa1 o que se encontrar em efec!Mdade de funç6es, com mandato nao wspenso. Não se 

ento- om eleaMdade de lunç6es o membrO de órgão SOCial que tenha expressamente rcnunCiodo ao cargo e notifocado 

lormalmon!e em conlormldade a SOCiedade ou associação quo tntogra. Não estão abrangidas as SltuaçOes relativas a associaçOes 

públicas ptonss•onals 

Entende~so como llna.nciamento. toda a captaç.âo de recur&os quo ongino fluxo financiamento. do bons ou vantagens com 

exprouao poeunlána, qoe não seía, formal e exprossamonto. por via do contratuallzaçllo ou melo oqolvalento, dirigida à 

reallzaç!o dos f1ns próprios da soelodade, assoclaç~o ou empresa, para investigação, onsalos Cllnk:os. estudos clentrlieos. 

nomeadamente opodom1ológicos. 

(O aqui decl!lro não p<OjUdica a aplicação do rogomo de lncompatilll'idades. omoe<imentos e iniboçóes p<eYISto nas dsposiçóes 

reguladoru ae oordlrtos de ontcrosses resu11antes do oxe«:ieoo de lunç6es pública$, nomeadamente QIW1lo a garanbas de 

lrnpa....- prevtStas na Lei t2·AI2008 do 27 do Fovoreiro e no Códogo do P~mento Admn strallvO. bom como. qu.
apllcévef, nao preJUdiCa a declaração de mtorouos dos profissiOMis de saúde exigida em sltuaçOes especllieas de op<eclaçao 

casulata e o cumpnmento das obrigot;ões do transpar6nela o publicidade previstas no Estatuto do Medicamento. aprovado pelo 

DL 178/2006, do 30 de Agosto, na vorsão atual). 

~~..,r-O.:""""L""IS"'l"-. -"'"'º"--de ólol ~ 

Aus. ~eu..· c. ew}~ Ebe .. ~t \b ~Ú.L9.~ 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CL .... TIW. "" 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATlBILIDADES 

(artt)~o 4."áo Ot'c·r,•to·lt•; tt.•J4/10/·I, Jt 22 df .lfWf'trtJ} 

Os dado& recobdos são processado!. automarcarnet~~ e desbnt=t.m-s& a QMião dos proct!$~ ~ ao reg.,. ;.,.kllco 
das ~nr.omp;tl!bl idades dos membros das oom<i!IOOS. de grupos de rrabaJho, de ;uns de ptucechmenros pr6·eontratuats, e 

consuttOfOO Que apeiam os rtapoc11vos runs, ou qu4J pan.clpam no. oscolhA, .1!-va!lação, omiuêo de r)ormas o Otlontações de 

carâcCtr dl!•tCO, elaboração de ~onnulános nas áreas c:to nleclacamet'IO o do dispositivo med~ no âmbrto dos VSIIilbCIOQmentos e 

serviÇOS dO SeMÇO troi.adonal de Savde ~1emente da sua nittvu•za JUriOK:a bfm como dos servços e orgamsmos do 

-.rio ela 5auoe O""" jlrMichi .,-.o é ol>ngaiOOO Os nrJiares-- podem ac-. • oolormação que'* -o e 
sobcltar por escnto. tJI'l(o oo estabet8CIME!f11o sorviÇO ou organasmo, no Qu.a1 a tomtssao_ o oruoo de trabalhO ou o tun hJnaooe. a 

sua atuahtação e correçAo Os dodos recofhtdos SelO publicados na pagina elec1fônica do e~habeloctmento, seMço 0t1 orgamsmo, 

no quetl • comissão, o grupo de trabalho ou o JUri lurdone. devendo ser atw,l•zado no snicio de cada ano civil o c:ot~servadas na 

P8Q 1'\8. -'tK:IIÓIICél oa entdado cturanta o período de turoonamooto da com ss.Ao. do grupo de trabalho ou do ,un 

I. ldentoh.-çao ela_.... que H .,onlnl abrangida pelO ~lo do Decn!lo-lel n.• 14 2010. de 22 de Janotro tani(JO I.'J 

Norno AtJ AV \,A ~~f'S...JS V tJ~s \{~ !)E; R~\.l6ttao._ 
'"""""do ldenllt.cação·Ca<t<lo do Cidadão· S 6 6 54.4-- 'ó __ 

U. ldentilicaç•o da situaçio que •• encontra lntertda no âmbito do Decreto-IlM n.t 1412014, 22 de Janei ro /ltrtiQO 2. •) 

I~ ... ~ ....... , ,ilen<,o ~-" ' <>Loea o e c\ 11. "' ~ ----, 

111. ObMrvoeóeo 

L-_ 
IV. Oocloroçao 

Oocloro n&o Mtar abrangido Qel.ot lncompa.ttbllfdAdGt provlstilS no artluo 3.t do Oecreto·lf'l n 1 t 4/2014, de 22 de J.onc•ro. 

~ Nlo exerfO tunçõea remuneradas, regular ou oçesionalme:nte. em empreaa1 produtoras, distribuidoras ou 

v.ndedoras de med.c.,....,tos ou dispoa.tivos medicas. 



EruondHe por e•orooo de fwçôeo em !ao< emp<esu a Plooaec:uçao do<ola do aiJilluiçôes con!otme o ob!eto """" ou a 

a!Mdade ocoónlca da <IISfl'ICilV2 8Mdade "âo se con.-a , .. ,ç,.,., de 1unç:0es em ta.s ""'P'esas a ~ em ~ou 

~ c:cnfGJencial or;anaadas petas mesmas nem a p.af'lCI()aÇio em eosa.os dir.cos O'.J estudos oemiflll0()6 no Ambto d.a ros,potJYa ·-· ~ Nio aou proprietário nem detenho lnttreiHI na propriedade de empre5.a5 produtoras, dlatrlbuldoras ou 

vtndedOfi_S de medicamentos ou dispositivos m•dlcos. 

l:tllttfldV·il pu1 ptoprlodOOc c detenção de mtere!IISAR nA propri&dRde da tais empresas a tltular.ctadú d~ qualsquor p.tlfticip3çóes 

socta.es ou de Qud~o&l llllc,ossos com expressao pecunlár1t~ aco&Mivels ou resultantes do respetlvo objeto JUCidl ou otivklndo 

econoouca. torma clereta ou por interposla ~$0n 

t( NJo aou membro de orgão sociaJ de sociedade científica, associação ou empreu prtvada, 11 qu111 tenham 

rteebtdo financiamento de emprea produtora. cHsttlbuldora cw vendedora de medl~mentoa ou ctltposftivos 

medicas. em tr*:fja.: por cada ano. num penodo de tempo cons.lderado ate cineo anos aniM~rea. num valor de 

to.lal auperior a so.ooo c. 

Entondct-le corno rnembto de orgão soeta1 o qt.,e 5"' •r~eof'lrar em ef~ de!>~. com mandato nlo suapeMO NAo se 

.ntdncM em e1ectJ\IIdide de fiJnQõe5 o m.ervlbto dO cwgão a.oc&.~~l ca~.~e tet'lha exprcssarnerue renunc:~ ao cargo o notifiCado 

fomutlmenle em con'orrmdade a sOQedade OY auOCtaçào Quo lruogra N.5o estão a.blangidas as sitUações r~flllvaa a ossoeaaçOes 

publu:as proll$soooals. 

Frtend••• como financiamento, toda " r.ilptaçAo do recursos .que ongine fluxo finanaamento, dft bens ou vantagens COITI 

oxprotslo peCUfllcma. que 11a0 seja. formal a axprBaSBmif'IIQ, por v1a de çont(atualização ou meio equlvAIM!Ie, d1ngidíl á 

(lahuço.o dos hns propnos da sociedade assoc•Rç3o ou empresa para 1nveshgaçao ensaio~ clln1C06. 111udos clanUfiCOS 

nom•Adllmttl1e ~JOiôgiOos. 

10 ~ - nAa ~a apicação de •egome do onooml)>•ôl- k1ipecil .,..lOS e ~ pteVtSID nas G$1)0"oç/IM 

~ CIO c;on:Jo< c» lnltKesscs res<;ltanles do 8•01Cic:i0 do Vlções publicas fl(lflll'~ q.llf'IO 8 Qallii'Oa$ de 

lm~ pteVt$13$ oa l., 12·A2008 de 27 de FevOIHO e no COógo do ProcedonlMIO Aanln&Stnii>YO. bem como quonclo 

a.phdvel, nlo pre;voc.a • dédatação de Interesses 00. prohSS10n.a.•s de saode exiglda eM Slt..n.çôes espec•halt do aproe~aÇAo 

casuittla e o c~•mpttmcnto das obrigaçõês de transpar~la e pvbhcld.:tde pfevistas no Estatuto do ModJCDMcnto. aprov.uJo polo 

O~ 17&2006. cJv 30 <kl Agos1o. oa versão atuol) 

~S.ko:ã ,{)_"2_d<l~(LO de J,Q 1::,-

fLo ~de ~~~\.lO!> tU-:çqu.u~ 



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 

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"'G&.tRG c~(\.C/,\Q G:tabo1C2 
Bilhete de ldentificação/~dadão: _'_'4..1....:~:::::· ~~=--Z~:Q:::::..9::::::!._.:lj::::._ _______________ _ 

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: ~C;~Q"'f'~b!........l:\~~D~.C~..J...L_'t\Q.\,....J' =-"~~~~\--\-\l.!fJdl....!=ll.IL; 
L\~J'ooc\ CC2:_"\\'C1l . c:? G-

Duração da situação (inicio/fim): _ _,_A_-=-Y")_.__O"'-"'---t~Q_,Q"""''-'-}-'S,~~---------------------

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. 

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. 

[1J 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. 

(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"\(? \ JQ: \'[j \ f)U de ------=-..:::.:2-=.0 .:......::J s:::::__--_ 

~lllcGa"'@ 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CtNTRAL.El'E 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. •do Decreto-lei 11. •J412014. de 22 de Jtmeiro) 

Os dados recolhidos sao processados automaticamente e destlnam-s& ~ g&st~o dos processos relativos ao regime jurfdlr.o 

das lncompatibl!Jdades dos membros das comissões, de gnJpos de trabatho, de Jtjrfs de procedimentos pré-contratuais, 9 

consultores que apoíam os respectivos jliris, CJU que participam na escolha, av~liação, emissão de normas é orientações de 

carâcter clinloo, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos & 

serviços do Serviço Nacional do Saúdo, Independentemente da sua natureza jurfdica. bem como dos serviços e organlsrnQS do 

Ministêfio da SaUde. O seu p~eenchimento é obfigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação quo lhos respeito e 

solicitar por escrito, Junto do estabelocimento, 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 elec-1r6nlea do $Stabeleclmento, servfço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo do trabalho ou o júri funcione. devendo ser atualizado no inic;io de cada ano civil e conservadas na 

página o.locuónica da ontidado durante o periodo de funcionamento da comissão, do grupo de trabafho 011 do júri. 

l. ldenUfleação da pêSSOa que se encontra abrangida polo objocto do Decreto-lei n.' 1412014, de 22 de Janeiro (att1go 1. ~) 

Nomo: 8rm'?co.0a ~c:\;QCR:O ~ -;;.,~\\lc-, \\'ossdQ<-. "&<"'<·c·,K\~ 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ ~ f><lL'X:'6_fh~:;-.;;2~']l_==:===========--

11. Identificação da ~tu ação que se oncontra inserida no âmbito do De<:reto-lei n.t 1412014, 22 de Janolro (artigO 2.v) 

tdontlficaçao do Estabo!ocimento, serviço ou organismo onde •• venfica a situação: C R'~Cb \19\ -\ n\--n 
ç\e_J:.:.'ao:. \c>cr-:\çy./2 E .?.rs 

i 

Duração da situação (iniciolfim):_Q;I_Q r)·,~_\'")5_========================-

111. Observações 

IV. Oêclaração 

Declaro não estar abrangido pelas incomp-atibllidadas previstas r~ artigo 3.~ do Oecrcto·lei n.1 1412014. de 22 de Janeiro. 

X Nio exerço funções remuneradas. r&gular ou ocasionalmente, om empresas produtoras, distribuidoras ou 

vondodoras de medicamentos ou djspositlvos médi cos. 



Entand&-se po< txe<cldo de IIJnçOOs om tais 8fToP<eSaS a prossecução di<Oia de atro.ç6es caRcrme o obteto social ou a 

11Mdade economtea da respectiVa anlidade. N6o se oonsidofa exercicio de tunçócs em tais empresas a proiGÇao em palgs1ru ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a pa1ticipaçâo &m ensaios clfnlcos ou esludos cktntJfiC06 no Ambllo da resporlva 

)( Nlo aou propnotjrlo nem detenho Interesses na propriedade de empresas produloroa, dlstribuldoroa ou 

vendedoras de medicamentos ov dlspos.llivos médicos. 

En1811de-se po< prop- o -.ção de ir<orl$$e$ na propr\tôade do...,.~ atllularidade do-~ 

IOCiiJs ou do quaooquer OltertaHI oom exp~essio pocunlária, acoss!v.,.s ou rcsullantes do rcspollvo Ql)joto social ou atMdado 

econOmlca, IO<ma dlrata ou POflnle.posta pessoa. 

X Nio IOU membro ôe órgão socl1l de sociedade cien1ifl.c-.a1 a .. oc:iação ou em.presa prlveda. as quais I-"Nm 

reçebldo financlamento de em.,.._u produtora. dlslribuidora ou vendedor• de medicamentos ou dlsposltJvos 

rnjdlcos, em médle. por cada eno, num porfodo de tempo conalderado atá cinco e nos anteriores, num v olor de 

tola I superior a so.ooo f. 

Enland&-se como membro de 61Vfoo social o"'" se encootra1 om ef-de Mlções. com mandato nio SUSpen$0. Nilo se 

entonde em etoc:t1vldade de tunQOOs o mernbto do órgAo social que tf;mha oxpr4J"ssamente renunciado ao cargo e notificado 

fcxmalmente em conformidade a aociedadc ou a&.sociação quo Integra. Não ostlo abrangJdas ns situações rolaiNas a a.s.sociações 

p.mkas~ 

Entonde-se como financiamento, toda a captação de rocursos qve ongino fluxo linanc,amonto, dA bttnfJ oo vantagena com 

OlQ)tGS$ào pecuni6ria q1..1e n6o soja, fOrmal e expressamente_ por via do oont:ratualtz.açAo ou meto equivalente. dirigida à 

•-ação doa 11na próprios da aodedode. asaociação ou empresa. po,. InVestigação. 0<1001oo c;h-. estudos aent'ilcos. 

--opiden'o'ógiCOI 

(O aqU d&ela<o nlo projudlca a ~o de nogome de i.-npotobolldades . lmp&dknêntoa e lnibiçõcs p!'8Ylsto nas d<$poslç6&s 

r~Jtadoras do confl,tos de lntorasses resultantes do oxotoiciO de tunçOtl públicas. nomoadamonto quanto a garantias de 

lmparcW!dade prevtstas na lol 12-A/2008 da 27 de Feve,eíro c no- Códtgo do Procedimento Administrativo, bem como, qu;u'ldQ 

lj)lc;á.,.,._ - p!WIUdica a dac:latoçao de ir>(0<00$&5 dos prar.s-tats de aailde exigida em situações especffic:as de •I"OCIIIÇâo 

casulsta e 0 c:unpnmonto des obogações do trans;paréncoa o publlc;ldade prevlst>s no EstaiU1o do Medicamento, ap!C'IadO pe4o 

DL 176/2006, dt 30 de Agosto. na -•~o atual). 

do 

' -----'~-" 4' ("( r~S(\ \.:..lt)..._ ___ _ 
(A!'I)latura) 



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 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: Ana Paula Moreira das Neves Soudo 

Cartão do Cidadão: 04883265 

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 de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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. 

[}9 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 'jla~iCi?âÇ.'ão em ensa\os c\ín\cos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atividade. 



[2$] 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, fonma 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, fonmal 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). 

Lisboa, 11 de Março de 2015 

(Assinatura) 



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.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: Are ~t;O . 1-!cho 90\ >Rr I 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ I\,.Oo..a.....u.4~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: 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. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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. 

IKJ 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 

atividade. 



~ 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. 

pJ 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). 

Q.::) de __ U'""""'_,<?Q=... .... <D-:"', '------de _ .,_s:;b= CLI.Ç=--

(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) 

No me: Ana Teresa Jacinto O I ivei r a Cruz------!-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: 709 25 45------------------------------------------------------------------------------------

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 na aquisição de medicamentos e dispositivos 

médicos------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.---

Duração da si tu ação (inicio/fim): Ano de 20 1 5----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. 

11 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. 

iJ 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 â 

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). 

_G_t_>e_b __ C.;___ - -='S:......·_ de --)~c_{\..Q_..,'-==->-. -"=....:J=---- de ~z_ v \ L-r 

A 
f: 

~' j:._.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. 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: Júri de procedimentos de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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 

atividade. 



IS{_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. 0do Decreto-lei n. o 14/2014, de 2 2 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, 

e àbo~~ção 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 M1n1stér1o da 
·... 1 

Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder á 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
) 

. ~-J~r· . 

Nom~; António João Lopes Miguel 
. , . • "t·'·· 

Bilhete:de.ldentificação/Cartão do Cidadão: 06224108 

;-_ · .. : : ~':,1 :·. 

11. fá~ntifÍ~ação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 26
) 

~~~~tÍfic~ção da situação: Júri de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. ,,,., 
1,i.1>. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.? 
J ~ 

du;~~ã~' da situação (inicio/fim): 2015 

' ~: ; 

111. Observações 

IV. Prclaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibi lidades previstas no artigo 3° do Decreto-lei n° 14/2014, de 22 de Janeiro. 
,·; - > 

a·-~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou , 
5f '• -~. -~ I 

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 
!' I ' 

ativi~'àde ecà~ómica da respectiva entidade. Não se cons idera exercício de funções em ta is empresas a preleção em palestras ou 

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

atividade. 



·~ . ' 

i t 
, Ji.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 

soci~is ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária , acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

ec0nómica , 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, d istribuidora 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 

ente[1d.~ 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 

púh)icas pr~fissiona is 
iT •. ). 

.. 
. •.. ! .•. 

~n~~_de-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 

real i,zação dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicbs, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(c5'~qui d~cÍaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibi lidades, impedimentos e inibições previsto nas disposições I 
. { .. ~. ' . - . . . . 
regula·doras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

ím'pà'rciaiidade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando : 
. t, . . 

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 publ icidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo i 
DL'176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual) . 

. ' 

.. L -

j',); 

. . : .) 

. ~ .. 

'' 

.•., 



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 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 D 

( 

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 de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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. 

r,r 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 

atividade. 



)}(__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 
(' " f "L EI'L 

DECLAAAÇÃO DE INEXIS'ftNCIA DE INCOIIPAnBIUDAOES 

(artigo 4.•do Decreto-/ti ,._./412014. dt 22 de Jane~rvl 

OI dacJos rec:::ohdot s6o processado' automa.llcamonte e desUnatn-so la gostAo do& processos r~auvos ao regime Jur-idico 

- ·~ - ,_.,. du COI1liSSÓe$, dO grupos de .-. de jUns dO procodOn""""' ~- • 
COIIIUIIores que ..,.,..., a. ~ juns. ou <;<JO par110porn na escolha, avoliaçêo, ~ de noonas o ..-açõeS dO 

car6c"r clinico. elabotaçiio de ronnuiArloa. nas áreas do mocllcamento e do d•Sposrtivo médico no &nbito dos es-tabeleamentos e 

IOMQOI do SeMQO Nac:lonol de Sooldo, lndependentomonto do sua nelu<""'a jurfdica, bem como dos serviços e organismos dO 

-., da S.:... O aeu preenciiJn ... o é obngaiÓOlO Ot lllularos doi dodol podem aoodOt A intormaç.\o quo tl1es respe.lo o 

.-..,por esa>to. juniO do-· setYiço ou.._.,_ no qual a conusão, o-de tr.lbal1o ou o JLri kn:lone, o 
aua atualfzaçâo e COtfeçio. Os dados recoltvdos são publicados na pagina e~rónica do estabelecimento, seMÇO ou orgarliSmo, 

no qual a comissão, o grupo do rrabalho oo o júri funcione, davondo sor attJabzado no il'liiCIO de cada ano civd e conservadas na 

p~ eleçtrônaca da tol~o durante o petlodo de tunclonamonto da oomisslo, do grupo de trabaiho oo do jõri, 

I. ldort~flcação da pouoa que .. onconlta atnangkla pelo ol>jeclo do Dec:relo-lei n.• 1412014, de 22 de Janeiro (WIJgO I ~ 

Nome: (;. A.IJ. k7 1-h.Lu"L-Jn fu~ 
~ooOded.to. Jc23t'3"r'f 

11. ldenllflcação d1 altuaçio que se encontra lnMridl no 6mbilo do Oecreto·lei n.t 1412014, 22 de Janefro (Drtlgo 2. "'} 

ldeno~dadu8Çio: \I I O, ........ ~..-.<..:. á~ 0..:.\.u......_'"S~ ,& ..JJ~ ç.........""":...,P"'-
q.R h--r-h_, th'> .J-...; ·r .P...·'-'- ~ :Pu .-' c,>'-ta.o h=-. b......,. _:_, ~ ~4-'1 

~4""''-'''-~.._..,~g~..~.~..ee...J<R .. 'Io.5e.loo~eo.:L~"--"""ot2..k'z, .. r"? \)?-e .;.,..,.. ... .<i,, '!;l +-('-' • •J 
ldorrl\caçào do E&l_,ento. S<OMQo ou O<ganlsmo onde se verifoca a s IIUIÇAo: __ 

,_ \-rl....Y, ;> o t>.,-yu, <...-. c <2 1±:< < ) ---

Duraçto da Sltuaç6o {lnk>c>1.m): J<> I :> 

IIL Obt«vações 

IV. Decio~ 

Oeolaro nõo est111 BbnJngldo pelas fncompatibitidaQes provistas no artigo 3.' do DACMIO·Iol n.• 1412014. de: 22 de Janolt'o. 

~Não exerço fun9Õet remun.r~ regul1r ou ocasionalmente, em empreua produtoras. distribuidoras: ou 

veriÕidOfu de medtc:.nentoa ou dlsposillvoa rMdicos.. 



Entende-te por exen::ICio de funç6n em tais empresas a prouecuçã.o d~teta de atri.butçOes oootonne o objeto aooal ou a 

atividade económlca da respoctlva entidade. Não ao considera e)l.trclcio de tunçOos em tais empresas a PI'Oieçào em palestras ou 

QOI1laAindM orgatiZadU petas - nem a I)IIIJcopaÇão em ensaes d.....,. ou cs!Udoo aanllfiCOI no imbito da mpctiva 

aMdade. 

I}.. Nio _. propr~rlo .,.m detonho lnt""'""' na proprt.dodt do omproau produtoras, distribuidoras ou 

vendodoroo do modlcomontos ou dloposltlvos medlcos. 

Entenoe·n por propried&OO o detençAo do interesso• na propriedade de ta1s empresas a tltulatldadc do quaisquor pathclpaçõcs 

sooais ou de qua:squl'f .ntarcsses com expressAo peconiáf'a, acesslvel:s ou resultantes do respetivo objeto social ou atf\.idade 

000110mca. lonna dreto ou por inferpoeta pessoa. 

v' Nio sou membro de órglo socl•l dt tocledade clentfflca. associação ou empresa privada, as quais tenham 

- w.-to do emproso produtcn, dlotribuidora ou vendedora do medleamentos ou dlopooilivot 

m6cJiços, em rMdla, por c-.ada ano. num periodo de tempo conlldetado atê c-Inco anos anterk»re.s., num vakH de 

total su~~or o 50.000 C. 

El~011do ao cano,.,.,.,., do áfgio to0a1 o que so encoobllr em.,_ do tunções. cem mandato nao .._..... N60 se 
ontenoe ern efocti\l'ldade de funções o membro de ótgão soc&aJ que tooha Olq)tessamente renunoado ao eargo a notdw:adO 

tormalmefliO om contormldactc a sooedado ou assoclaçlo que integra. Não cstào abtangldas as $ltuaçõcs relativas a assoa&96es 

publo<aS prolissjonajs 

Entende.,.. como tlnanciamet~to , loda a captação de recul'$08 quo origine lluxo financiamonto, de bens ou VBiliiOifiS com 

oxp<esolo pocurlâria. quo nao seja. formal o cxpr0$$amonrc. por via do oontratuali~6o ou melo oqulvalenlo, dloglda à 

realizBçloo dos los prépr>o5 da -· auoooç6o ou --. para '""-"''oçAn, .....,.. diniooo • ..- ......rlicos, 
nomeadai!HH1to epldemooiOgocos 

(0 aquc declaro não prejudica a aplicaçêo de regime de lncompatabil•dades, lmpedim&ntos e lf1ibiç06s ptO\IlSto nA.s disposições 

reguladoras de confl!toe de intereut~ rcsultantu do exerclclo de lunçõos pUblicas, nomeadamooto Quanto e garantias de 

~ pmostao na Lei 12·AI2008 de 27 do F_...., o no Código do Procedinenro AdmMlisttaii\IO, bem como. quando 

apilcá'/CI. n4o prejuclcll t de<;la~ do onte<esiOS doo prof0$5>0111iS de saUOo oxlgk!a em loluaçóCS -ifcas do oprec:>aÇâo 

oasufsta e o cumprimento das ob"lgQQ6ot em transpar6ncla e publlcldado previalaa no Estatuto do Medicamento, aprovado pato 

DL 17812006. do 30 do AQOsto. na versto a<uafl. 



!. 

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 

incomp~tibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e consultores 

q~é :a;:/oiarn 'os respectivos júris , ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de carácter clínico, 

ej~bd%~Ção de' formuláríos, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e serviços do 

S~r,v í$o Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do Ministério da 
d~;. ~ 

Saúd'e. ·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) 

!' 

~~~,~.~;,':t~~TP. e.-\ c0 A \.A A 2>0 ±\ou Ô QÀ O 
Bil,~e{~ ~e Identificação/Cartão do Cidadão: _1__._,0~?>~Z.__,_B..._CJ_...._B...<-:=li"'------------------

·• i' •· 

11. :: 1f~entificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2°) 
1 

' 

.a!~.· ·~; 
Identificação da situação: Júri de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

;._;·Gtl·( ,,, 

laen'tífica'ção<do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.-
!· .. 

'\,- n -: 
DúraÇão' da• situação (inicio/fim): 2015 

111. .. Observações 
;· 

•C,'.:I'} t' 

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

·.,-:.~~~M Nã~ 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 

con_!~rencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva : 
• • -~ ~ f l 

atividade. 



l·t' 

·« .}i(l Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

En~~~de-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participa;õ~s 
soéÍals ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

eçooó.ir.üca, forma direta ou por interposta pessoa. 

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

' 1''· · · 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 €. 
•_ I :'., 

-';-·'. 

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

entenêel em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notifica-do ' 
;;,1 ,I 

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

pú,~}J~~s ~ ~ofissionais . 
}; .. 

EJ1,\e,açle-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 
' .. _..J<,I,.t-! '·'' 

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

reaH~à.~âo, dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa. para investigação, ensaios clínicos, estudos científl8ds. 

nomeadaméhte epidemiológicos . ·~vr..: · 
.. r u 

(d! ~8Ü i -..declàro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades. impedimentos e inibições previsto nas disposiÇões 

re~dfádbras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garanti~s·"de 
imp~rciálidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo , bem como, qu:iÁdo 

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 

ollV1]6/2oo6, de 30 de Agosto, na versão atual). 

de _J:\__!__!..:::f:\\2J..ll!E=:~c__~o~-- de ~0\5 

Cb\a.\\i y,o ~__Q &nneho (?Quo_~ 
(Assinatura) 

........ _, 

. ~ .. 

(;<,; l' 

.J .;· 

r ;, _. ~. • • 

··· .. h 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTIW. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(ClrtÍI/o 4. •,Jo Dnretu·lei 11, •J412014, de 22 de }(lneiro) 

Os d3dos recolhldos são processaoos automatiellmomo o doSIInam·so à gestão dos processos relaliw s ao 10glmo jurldico 

das lncompallbilidltdes dos membros das comossOos, do grupos do trabalho, ôe júris de procedimentos pré·contratuws, e 

consu"oros quo apoiam os respectivos júns, ou quo part1Copam na escolha, avaliação, emissão do normas o oriontaçOos do 

catáctor el noeo, elaboraçào do lormulários. nas áreas do modleamonto o do dtspositivo médk:o no âmbito dos &alaboloamontos e 

SGMQOS do SoMÇO Naao<lal do Saúde, indepondemememe de sua natureza JUridíca bem como dos ooMÇOt e organtsmos do 

Mlnost~ de SaUde. O oeu precnchomento é obogatóno. Os btulares dos dedos podem aceder à onformaç&o que lhes rosP'J'tO o 

solialar por eecnto. junlo do es:aboicomOOio. scMço ou orgarusmo. no qua a c:ornissão, o grupo do lrabalho ou o IÚ~ funcione. a 

aua """'"oçlo e co<reçAo. Os dados recolhidos silo publocados na pag.na etecvónlca do cslabcloamonco. seMço ou orga'lismo, 

no qual a oorniullo, o grupo <lo trabalho ou o jun luncoone, devendo ser aluafu.ado no UICIO de cada ano c:MI a c:onso<vadas na 

p6gona elec:lróníca de antldade durante o penodo de tuncoooamefllo da comissão. do grupo de trabalho ou do ju~. 

Nome: w:..'h c ~· clm_ t\ey)Qc~ 
Bt hota do ldontollcac;âo/Cartâo do Cidadao:.~.~-9 .Jl'"-3,__,3....,0::._..,p..,.Q.._l=,_ ____ _________ _ 

11. ldenltll~ de slluação que se encontra lnsande no 6mbllo do Decfelo-lei n.1 14/2014, 22 do Janeiro (/11!1{/02 'I 

ldonufleaçQo do Estabelecimento, se!Viço oo organtsmo onde se verifica a siiUação: Co 1bru 
(-lo U.sbrç: Cbuk· \ . C pç; 

IIL Obi*Vaçóea 

I / 
L------::>z~---

• 
IV. Dealeroçio 

Declaro Mo estar ablangldo pelas incompallboUdades pr&voslas no artigo 3.' do Decrelo-lei n.' 1412014, de 22 de Janeiro. 

Nlo exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produloraa, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos m6dlcos .. 



Entonde-so pot oxorcicio de funçoos em tais empresas a prossecução dirota de atribuiçoos conformo o objeto social ou a 

alMdaóe econOmica da rospectNa entidade N3o se <X>nsldcra exercicio de funçOOs em t811 empresas a ~eçâo em paJesuas ou 

conferencias orgamzadas pelu mosmas, nem a partid~o om ensaios clíniCOS ou estudos ClentifiCOs no Ambrto da respetiva 

atvidade. 

N6o sou proprietário nem dotonho interesses na propoiedaôe de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propnedade e detenção de inleresses na propriedade de ta•s cmprosas a titularidade de qu~isquer partocípaçOOs 

- ou de quaiSqo « mt..- C<Jm oxpress3o pocurliW acessível$ ou resultantes do respetM> ObfGtO soaal ou atrondade 

ocou6Ut1C8. torma clrela ou po< onterposta pessoa 

Nio tou membro de órgi_o socfel de sociedade científica, easociação ou empresa privada, as quola tenham 

.-.cebldo flnanclamenlo de empt"osa pt"odulora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos 

médleos, em média, por cada ano, num período de tempo cona.lderaclo at6 cinco anos anteriores, num valor de 

total •uporlor a 50.000 €. 

Entende-se como membro de Orglo soaa1 o que se encontrar em efectMdade de !unções, C<Jm rnan<~:~to nao """""'*'· Nâo se 

entende em eledMdade do funçOes o membro de órgão SOCial quo tenna express=onto renuncoado ao cargo o notoncado 

formalmente om conformidade a sociedade ou associação que Integra. Não 8l:llão abrangidas as situaQOos re!allvas a associações 

púbhcas profossiOn&s 

Entondll-se como flnanc:iamento. toda a captaçao de recursos que O"lJino fluxo financiamento, de bens ou vantago11s com 

expressão pe<."tmléna, que n~o soja, formal e expressamente, por via do contratualização ou melo equivalente, dirigi~ à 

raallzaçio elos flnl fl'ÔPI10S da tocledade, :ISSOCiaçâo ou empresa. parn lnvostigaç~o. ensaJOS clillicoe. estudos clertihcos 

rxam-..~gocoa 

(0 aqui declaro n1to projudlca a aplocação de regome do tncompabbthdadoS. ompedimentos a onblçOe$ preVIsto nas disposições 

reguladoras de eo"flhos de fnteressos resullantes do oxorcrcio de funçOes públicas, nomeadamenlo quanto a garanlias de 

Imparcialidade preVIstas na Lol t2-AI2008 do 27 de Fevereiro e no Código do Proced•mento Administrativo. bem como. quando 

aplic4vel, não propJdica a dcclalaÇao de onterosses elos profiSSIOnais de saudc c>oglda em Situações ospecíf"""' de apraciação 

casulsta c o cumpomerto das ollógações de transparência e publicidade provistas no Estatuto do MediCllmento. aprovndo pelo 

DL t76/2006, de 30 do Agosto, no versão atual). 

do _ .c.?...;ó=· _,\c.:\.:__ 

(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 

q l,J~j_;i i'aA~'os respectivos júris , ou que participam na escolha , avaliação, emissão de normas e orientações de carácter cl inico, 
-'j}i) {.o 'i' -
~àbd~~ão df formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e serviços do 

Sécv i ~o Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do Ministério da 
c.~.. '\ .' .~, ,• 

Sa,úde • . 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.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

~-, 

~~1f~(:rr-~...,... _ __:l.__Y~cl..o!Au.1 
g""'R rR~ú:!o<:!.-' ---=Ç}~oi.LfR::l..,..l.oL-0)_/~o'-<JAUI.o .d..1 ~o.,L.a~...-d--L,....___-ouÂ<J.~!.ólo!~~Q ""'1_,/::...._ ________ _____,'.'';: J 

~JÍhet~l çle ld~ntificação/Cartão do Cidadão: ---fJ'--""O____..Y_J"--1-'--'2...,_,S...c.,3...<-----------------
.~c~:·~ ,q? , 

ll.·c%~ntificação da sifuação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0} " 

j 

'~ ., •... 

ld~~tih~ação da situação: Júri de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos . :;,: '; 
··:.-:! !( 

lderitíficação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E:P.E: . 

111 • . Observações 
;1\.-:' 

. J. 

IV: .:r p,~c!aração 

F;~,;r::~:~::~:",~::::·~::~:,:::::·:::,::,::,o:::,:::,::::~:·:::,::~:,::::~::,::. ':,:::,:'::."'" "" . 
· · vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

\ ;~:4. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 
/".)., .:~ 

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

con_~erencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clín icos ou estudos científicos no âmbito da respet iva ' 
~r .. : 't . 

atividade. 

:·r 



· ~~ ·· .:M. Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade 

' ·-. ·, ... vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos . 

de empresas produtoras, distribuidoras ou : 

.. 
E~,~~~dê'-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participdÇpes 

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

ec9.9ó,mica, forma direta ou por interposta pessoa. 

·. J8Í 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 

·.:· .. L,. J' total superior a 50.000 € . 
• . -I ,:_ 

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

entenaÉJ em~·efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 
.• (;~· 'rt-t: : ' 
for~almente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associações 

P~MJRr~ profissionais. Ç···r· 

· · .;;!~:<r !iJ C 

En.fende-se como financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 
,up:l '·· , 

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

reali.z~ção dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científit Ôs , 

nomeàdamente epidemiológicos. 
\;'(.I 

r C' 

)~··· i··, i ~ I"'· ri·:,,·; .-·... . -•. '. ' 

(O 'acfur declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposiÇões 

re~üíci;ct'bras ' ' de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quarito a garantia~~de 
irri~~~iatlidade .. previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, q't.fa.'ndol 

aplf~ãvêl , não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciàÇãoi 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publi.cidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovadd 'pelo! 
, ~; ~.~.,. , ;o. t 

DL ~J6/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 
I "- ' ; 1d 

:;_-_;·~::JW•i1 

. :j\:;;j~~\) ~· 

-~- pH;:·.~ ú · 

.. Ãfcg~ 1; 

\' 
-~·. 

''.1'.•· 

... 
1\' .. 

___,G=<.....=s _,LJ"""'o:::...;Q:.:...._ _ _ .::,Lo __,z_"'-- de _----1...[\..!...t~cu~~~--- de ----~.2~()L.!I__,S..2....__ 

u~+~ 
(Assinatura) 

... , .. 
I ;.-• O.; 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRALE!'f 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(arn'!(o 4 "'do D (•Cr<!to·lef n. ~1412014. de 22 de Janeiro) 

Os dados recorhujos são processados Anlnmt~l r.AwertP. P. !'!P.!ihnam·se â ges1ão dos processos relativos ao reg me jurldtco 

âas 1!1t:ompahb!luladcs dos membros das comissões. de gwpos de ltabaltlo-, de !Uris de procedimentos pr~·COnllatuats, e 

corsultores que tiPQICJ111 Ol:i u~spectwo!:i JUHS, ou ouo pa1 t 1CI~nl na esçotha, av~haçllo, e11ussi1o de uorrnas e onen laçóes ce 

carácter clfmco. elaboração de formulânos. nas are as do medicamento e do dispos1t1vo médico no âmbito dos cstabc-lccimomos e 

seMÇOS do Serv.ço National de Saúde, o.dependantAmêflle da so~ nAture.ta juddlca, bem como dos sei'VIços e organtsmos c:fo 

MJ1!.St6no da Sa~. O seu prccnch•mento ê obrigatório. Os Mofares dos dados podem aceder b nfotmação que thes respeito e 

sotlcitaf por estrilO. junlo do astabelecunen.lo. S91VIÇO ou organ1smo. no qual a com•ssao. o QIUPO oo uabalho ou o jÚII IUilCIOrl&, a 

sua atualização e correção. Os dados recolhidos são pubheHdos nn pagma erectrórl'C:a do estabP.Iéenr•enro, sefviÇo (KJ organcsmo, 

no qual a com1ssão. o gtupo de trabalho ou o jur func•one, devendo se1 a!Uahzado no In c•o de caoa ano civ1l e conservadas l'la 

pAgina al&:trofuca 6a cntrd.ade durante o perlodo de funcionamento da com•ssão. do g•upo de trabalho ou do J\m. 

I. Identificação da pessoa que ~e encontra abtanglda paio ob(ecto do oecreto·lel n.11 1412014, de 22 de Janeiro (a/ligo 1. :) 

Nome i)_(:_"""'.J._.J;.._~ .,\ ' X ~ 2 , ~ rc I. ' ' -\-- oa , h-\u b"-I...{' (q._._...._LÇ' 
Boii' Oie dolooolol·caçao,'Co<tãe áe 6 eooio ~ ~ c,- 'l. 1 i:J Z 

11. Identificação da situação que se encontra Inserida no àmblto do Oecreto·lel n .0 1412014, 22 de Janetro ( fltltgC 2 'J 

tdenll l caçãoaas~tvaç· ~ l1-lP ;P=r '(rtt l\... \ _,{« ( , 1\ 1\1 u_~J 
Ou\l,l..l ~ """" ri ~ 9.,.~ H' c'--11U \ l_.\..LtJ._.t:.y') (-u• a., ~LL L7 
~·c\$') i \I" ),,.kt..{> c:S-. l ~ 1 

ldent•hcaçilo do Eslabclceimcnto. serviço ou organtsmo om1P. se veritt.Ca a r.lluaç.A·:):,----- - ---- -----

~ L ' 'L n d-i í: " \. \\ ( L~ 1:' ·- 'tJ::h(,_ uc i-e..lct \)- \..C 
( \-\L'L_ 

Ournç:.a da !'í!luaç.ao hn1crolfim)._ ~ t..--l t.> 

111. Observações 

IV Oeclaraeao 

OcctJro não estar abrangido pela$ mColnf}ttl lbllldadcs pnh"ISias no arhgo 3.' do Dccceto·le! n.' 1412014. o e 22 de JAr!é1ro. 

X Não exerço funções remuneradas . regular ou ocasionolmonte:, em empresas produtoras, d istribuidoras ou 

vendedoras de medicamêntos ou dispositivos médicos. 



Enlttt1dê J.e por O•Orc•c:'o dé lunçóe.s atn U)tS empres.as a p1ossecuc;.uo a~rcto de atr:bl.tçt'IR' r:nnlorme o obJeto soe• oi ou a 

atlv,dade ecou()uhca do IOSpeci!Va ent:d:tdo. NOo GC conSidera exereic,o cte luuçóes em ta!s cmprosns A preleção em p.aiQ~tras ou 

corlemnc1as orgar~tzeoa.s pe:l~s mesmas n~m a P<H11Cipa~ao em Cl~$a•os elinicos o~.z estudos CIOntif,cos no ãmboto 011 rf'!\p4'hva 

atvtdaae. 

' X t:!jo aou proprietario nem detenho Interesses na propra.dade de empresas produtor-as. disttibuidoras ou 

vendedoras d• medicamentos ou dispositivos modlcos. 

Entc,.,dc se por propftedilOe a detenção de t'hmntscs na propttcdild<l do I(M fHnptesas a l!tulofidade de qua1squer pari+C,poçooo 

$OC1a1s ou de quo sqv~tr .nleresses com expressAo pee-ututh1a, accsstvo•s ou resunaniAS do raApctlvo objeto soC-Ial ou attv~d.tUo 

economica, toraut dite la O\J por •nterpoAIR posaoa 

H.a .ou membro de orgio social de sociedade cienhfk:a assoe•acão ou empre.u privada, as quais ltnham 

rec.btdo finJnciamento de emprtso produtora. dtSitlbuidora ou vendedora de medlcamentos ou dlsposíuvos 

m•dlcot, Ofl'l media, por cada ano. num penodo de 1empo considerado ate cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 C. 

E.rloodc·s~ como membro de órgão soc•al o Que se encontrar em el&chvtdaéo do !unções, com mwncJalo não s~o~spcnso NAo u 

ertenoe em elett•vidade de funçóf"s o mcmbfo de orgão soe· ai Que tonha expre.~"'amél'lte t&nune11do ao cargo e •·ot•fado 

fom'lMner'Je em contOffTbOaOe a SOCP.d<~M ou usooação qJ:e 1nl6?'a ~lo esl.io abrartgtd.,.., as :Uuaç6cs rctat:vas a asscx:saçóes 

pt;bkct.S ptOIISSiOMail 

EnterrtfHi:é tomo 1!1'1Qnciamen10 toda íl cnpt~ç:Ao de téC:ufsos (luo ong·ne ll.1xo hnanctamc~IO. l'!e bens ou vantagens tom 

&!ip(o:;são r'H)(t~n!~t·" qJe não seja lomllll c Cll.prc ssamente, por VIA do contrawali.<(tÇ:lu uu meto cquivnlente, <ltt•OidA à 

1e-alu.ceçeto ;JJS t n& prõpr1os da SOCiedade • .a~~oc.açào ou cmprc~~. p3nt lnvestgação. en'lolltO" cl•n•cos. estudos cumt•f(:OS, 

nomea~amerJe epdundogtcos 

(0 aQ.II doct.uo nAo prtojtld •c:;1 a aphcaçoo de '~91nH-! de ulcompc:u.b,Udadft~, imped+mcntos e +1'\!blçOes prcv1sto nas d1Gpo111ç6&~ 

reguladoras d1~ t::('f l!!to• óe •rteresRes rosuttorles do exercicto de t unçO.e~> pUblicas. nomeadnmeute quanto a QDfOt'IMIII dê 

urpa~c.~thd~do p1ov Jtil!; na Lc. 12-A'200A rHt 21 do Fcvefetro e no CO(J ~ 00 Procen•rr,Pnlo Adrn ntsHatiVO. bem corno. qvondo 

aplaca~ Mo n1o prcjucka a dedaraçao de tl"l1tt~~ltK dos profssona,s de S<tude CAJQtda em -.tt.Jaçoea ospcci!lCas de Apect~tçao 

ciU.Ufsta c o C\IY'Iprimento das obtigaÇÕ&~ do lt..,sp.tVél'tOa #'! p.b&CK:olde PfCVI$185 ro ts.tatuto dO MoOCAmtWJio. aprovaoo pelO 

Ol176:2006, dO 30de A.Qostn. l"la versão atu..tll. 

t· J~ 2.3 •• 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
ClNTRAL [!'E 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

fanr~o 4. •do Decrl'to·ler n •J412Q/4, c/~ 22 de Janeiro} 

0. dados recoltuiXts São ptOCOSUCtol áulomatiCét.(r'IIOOfO C dostll"'am 50~ QO:Slào dos procé'SSOS. tell'tTi\101 80 rogune }UI'dlco 

das locompatlblidildes doe mombrOI das COr'l"lcSSOOS, do grupos do trabalho, de júris dê proeodrnonlos prê-çontratuaas. e 

cons.utlores que apolam os respectivos 1Uns. ov qve pa•hclp;.un ue~ O$oofha. avaliação. emiWo dft normas e orientações de 

c.aráeter clrnleo, eiAboraçAo do formulá nos. nas ãreas do rncdteamltfllo o Llo d•spositivo médico no ambdo dos oslabolccimentos e 

serviços do SeMço Nacional do SaUdo, lndopondontcmcnto da sua naturt~Ltt jUJldica. bom como dos SOMÇOS e organismos do 

Min1.sténo da Sai.Jde O sou proonchlmonto é obrigatório Os lltularoa dos dados podem~· à lf•tormoçâo quo files resperto e 

1011cttar por escnto, tuo&o do utlabefliCITlon1o, sCNiço ou organ1smo. no qual a comissão. o grupo dG lfiibalho ou o júri furteiotle. a 

sua aJuolilaçAo a corr.çllo Oo dadot recolho<los sáO pubi<Cados na pagina ojoc1ronica do aslabolocmonlo. sOMÇO cu organismo. 

no~ a çomLU.~o o grupo de ullbllho ou o JUO k.lnclaou. duvundo IOf atuaalzado no lf'llido de cada ano CMI e conservadaS na 

~ olcdlór1ica da ..-oo ~-·o pGriodo de fuocoonam•w·lo da corno.são. do grupo oo lr;,balho ou do lU"· 

1. ldontlflcação d3 pessoa que •• encontra abrangida pelo objec:to do Oecreto--lol n.• 14/2014. de 22 de J1nolro (MI!JO I. 1 

Nomo: ~ •. IJv ,Jo,IL ..5Jv,J4 {o{J/(.> 
d(:;.6.s ...i'.ou.C/ _ _ ---

U. ldenblleac:io da situaçio queM encontra Inserida no ambi1o cto OKrelo-hli n.• 14.r2014, 22 de Janeiro (atflgOZ'} 

idenbl,ç~odasiluaçao: M.z;;l'.... .v fi~ ..J)L. r.Jift'.-f.S~J .j4/-;;;':A _ ____ _ 

/A /J 'r/fl-/t wJP v /lu1 "' ... r c;-S. I (),r v'.? ..J., f; v v -J -"'? IM' v'-",(~---
,g 

ldOflllficaçâo do EslaboiOClnlttiiO, torvlço ou orgcmiSir\ô ondo so venllca 8 SltvctÇc1o: e/:1 / t:::, _ _____ _ _ 

111. Observações 

IV. Oêelaração 

Ooclato não estar abmngdo pclaSII"'COmpatlbehdados previstas no ortlgo 3.11 do Ooc:roto-lci n.' 1412014, do 22 do Janeiro. 

~ Hao exerço funçõoa remuneradas1 rogular ou ocaslonatmonte, om omprosas produtoraa, distribuidoras ou 

vendedoras de ~lca.mentos ou di spositivos médtcot 



Emonde· .. por O>Ofcldo do ILWlQ(>es am l<llS ompro..as • prC>IoliOCUÇ;Io dnola do attiloóçoos coolonno o objooo 10c1o1 ou a 

aiMCIJide ecoiiiÔITIC:a da rcspectwa efllldade 'ào H c:ons-dofa oxerçoo de funções em laJS empresas a proloçao em pektslras ou 

c:orftferoaa org.aRZadas petas mesmas nem a paitc.paçao em enséllOs á:l'ICOS cu estudos aontificos no lmt:.to da respcbYa 

" Nào sou proprietãrio nem detenho lntorossos ne propriedade de empresas produtoras, dlJtrlbuldoraa ou 

vendedoras de medicamentos ou dlsposlllvos médicos. 

Entondo·so por propriedade e detenção de lntorossoft nR pmpRDd~do de IA I~ ernpros.as a titularidado do quolsquor participuções 

aoc•ws: ou do quaiGquor intcrosscs com expressão poc1.mlórin acossívois ou resultantes do mspo!lvo obioro aoclol ou atlvKJade 

OOOfônioa. f0o1ma ducla oo po1 int(:1posta pessoa 

Nlo sou mémbro c:Se órgão $0Cial de sociodado cJonliflc.a, associação ou empresa prtvada, 11 q:uala tentwn 

'/.... ~~do flnanelameonto de emprosa p4'0dutol'a, d111rlbuldora ou vendedora de medlc:.amentoa ou diapositivos 

rMdic;:os. em fl'MKÜ.a, por cad:a ano. num poriodo de tempo considerado ato cinco anos •nterforea. num vetor de 

loo.l superior a 50.000 c. 

Ent~IO corno membro de órgão social o q.xt so Cf'COf'M'r:u em ofectMdade de tooçOO:s. cam mandato nlo SuspeNO. Nâo sv 

entendo om et~ de IUOQOeS o mombro do oro~ aoc•al QUO tenha cxpress.amenre r&tltJnclado ao cargo e nobfiCildo 

lomu»monlo orn conforrrnáade a sOCiedade ou ttt;,~()Ç•...;du quu t111og'a Não estão abrangidas as srtu"ÇôGs rotativa a associações 

pUbhc-.a prof•slollaiS 

Entcndo·IU como 1imu1Ciamonto, toda a captnç.t\o do rocurKOtl quo origino nuxo financiamento, do bona ou wmHJgoos oom 

oxprossAo pucunlitlid quu nélo soja. tonnal o oxprossnmnruo, por via do conrratllalização ou melo OQ\IIvalouto, d•riglda à 

reatllilçlo dos IIns proprios da socied~de a!..SOCiaçao ou ompros.a para •nvestíg.açao. ensaios cllnlcos, cstudoe clonlllicos. 

nomeactamonto opidomiológJcos. 

(0 oqo.j - n1o prcjucllca a "~*:ação de rogur141 do inc:ompa-odc$ mpedimenlos a tnllliç6cs pr""'sto nas ~rçt>es 

reg&AadcQ.s do oan!DI010 d9 1r11aressos rcsultanles do o•orciCIO 00 fuoçóos pUblicas, nome.'lda.manut quanto a gwontJU de 

rnparQalld.>do prMI"' na Lei 12-A "2008 do 27 de F,_.,.., e oo COdogo do Proccõmonoo A<!mrnoouaiNO. bom como. quando 

R~IVGI, nAo projudica a dcctatação de -nlereues dos J)rO~I$SQ'Io11$ de saVóe e:ug•da om slruaçõcs especitQs de apreciação 

casula1a 1 o <:Urnpr~illúi'IIO das obngaçõcs do tran5p-'rAnc:la 1t pu.bticdado PfOVlstas no Eslalulo do Mcó~CruT~CfiiO, aprovado pato 

OL 17&'2006, de 30 de Agosto, na versão atual•. 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. f.Pf. 

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 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°) 

Nome: \1À.O! &A :=s ~o\ I( o \oQ J\ CQ 2 Àe. \. \\a .. 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ~,L)...!O.t.*-L::!-~L4..::x:~~SL--------------------

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: 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. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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. 

lill 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 

atividade. 



(jl 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. 

00 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 - --i'I* ;.>-"0..+-:{...,.M"'""O ___ de SLo \S: 

(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!apõiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de carácter clínico, 

el~boração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e serviços do 

Se7.iÇ0 N'íÍcional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do Ministério da 

Saád~ .. 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) 

I ,• 

dtl, J. 

Bil.hete de ldéntificação/Cartão do Cidadão: _.:>.0!.!(Õ.a.__3:L..:~l--<l'd&..:\.f~~r...-a~-----------------

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

fd~gtjhgãçãÓ da situação: Júri de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 
:~·!L t:tr :J = ~ ~~· 

lden't1ficação"do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E:1. ' 
' .- ,.. : .t . . '~· 

D~t~~ão da situação (inicio/fim): 2015 

111. ,Observações 
·' ' ixl '" 

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

. J'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 
•. (!.~ ... 

ativiçfac(e 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 ·, 
'" .... ~.;:·.~ --··--";"" .. ·. . 

atividade. 



'l.T;' 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos . . ~ .. ' ... 
. E~JEfHP,~~se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de qua,isquer part icipaç.õ: s 

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

ecbh~mlca , forma direta ou por interposta pessoa. ''
1 

,.!,·;.,: :i'8{ 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 

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

PY.9.~Ril~ , profissionais . 
'"'-1 :."·.:.. .• ,, 

f:-n.ttm~,e,-s~ .~omo financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

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

rea l i~àção dÓs fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científÍcb's, 

nomeadamente epidemiológ icos. 

_. -, 

(o' ' ~q ui. declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas disposiÇões 

regulâdorà's de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantia§" d.e 

im6:á:ré:ialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, qi.ÚÍndo 

a·p~ib~;,~ l . não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 1 

ca~,~~s:= ~ o cumprimento das obr iga~ões de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado:·~~ l o i 
?~, ~ ·:.6/~006 , de 30 de Agosto , na versao atual). ,, I 
, .r... i·· ~-J •• ·,.. .f -.~ I 

de ZD~';.· 

(Assinatura) 

. ·.!~ , l.'.l.~ .. d 

M)t ·-~~~t:·.'~, .. \.,: 
'Y , ·_!( 

'_; 

. ,·· .:·· 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
f' TkAt EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBIUDADES 

(urtigo 4 •do Decrew-lei n. •f4120/4, de 22 de Janeiro) 

Os dados tecolhldos sao processados automaticamente e destinam so à gostao dos processos rotativos ao regimo juridlco 

das looompat•billda~ dos membros das comis~. de grupos do trabalhO, de júris do procedimentos pré-contratuais, e 

c:onsulbxes que apoial'll os respec1lllos j(lns, ou que p8l1icipam na oecolha. avaliação, emosslo de nonnas o onen1aÇ6ea de 

carác.'er clínico. ellbol-.çàO oe fonnulários. nas 6teas do medicamento e do <isposotiYo médco no Ambto dos estal>e eamt'ltos o 

sCMÇOS do Serv.ço Nacional de Saúde. Independentemente da sua na:uroza juridica, bem como dos seMços c o'9'lnl$fi!OO do 

Ministério da SaUde O seu preenchimento é obri9atório. Os titulares dos dados podem aceder à Informação que lhes tespelto e 

so!ioitat por escnto, Junto do estabelecimonto, serviço ou orgamsmo, no qual a comissão, o grupo de 1rabalho ou o júri funciono, a 

sua awalização 1 cc<roçao. Os dados reoolhldos sào publicados na pagina otectrónica do ostabolocimenlo, serviço ou oroanlsmo, 

no qual a comossào. o grupo de trabahO ou o JÚn funcione. devendo ser atualtzado no inicio de cada ano civil e conseovldas na 

~ eJectninll:a da - durante o ponodo de funcionamento oa com•s>ao. do grupo de trabalhO ou do J(ln. 

I. JdenUIJcaçllo do pasoa que se encontro obrongida pelo objeclo do Docroto-lel n.t14'2014, de 22 de Janeiro {iUIJgO I ') 

11. ldenlilicaçlo do altuoção que se encontre inserida no âmbito do Docrelo-lel n.• 1412014, 22 de Janeiro (attigo2.•) 

ldenUficaçãodaaltuaçào:~2~'-l ~' ~~ 
.dR Clit!~lQb ~ ~\R..,~ 

~ f:~!&~.D ~lli C. 
~'w~u-n 

~~ulo\&;~ 
c _ 

ldentffica;ão do Estahe IICIITlcnto. seMço ou Otg311osmo onde se venloca a sotuaçao: (? 81 c --
2o~mlA\,·h::~~~ A.o Qgw\~ fh"' ti.tl<ll>&.~r·a t±!::t8 C~ 

Duração da situaÇao (onlc:IOI1lm): :2015 , 

111. Observações 

IV. Declaraçlo 

Declaro nao estar ablangodo pelas lncompatobilldades previstas no anlgo 3.' do Decre:o-lci n. • 14/2014, de 22 de Janeiro. 

X Não exerço funções remunerad•• .. regular ou ocasion1Jmente, em empreSit produtoras, dlsttfbukloru ou 

vendedor~s de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por exerclclo de lunçõet em ta•• empresas a prossocuçao direta do atribuições conformo o otljeto social ou a 

a~ eco00moca da respeaiva enbdado. Não se consiOera exorcido de luOQÓOS em tais empresas a preleçao em palestras ou 

conferenoas organizadas pelas mesmas. nem a pa.1idpoção em ensaoos dlnoc:os ou estudos científicos no âmbito da respeUva 

atvidade. 

X Hão sou PfOpn.tárto nem detenho inlerosses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dlspoaltivos médicos. 

Entende-s• por propNedade e detonçlo do inter0$$e$ na propriedado de taiS empresas a lliularldade oe quaisquer part)cipat;lles 

soc•&~s ou df) qun•squor tnterossos com expross~ pOCuniária. acessWes ou resultan!es do respel•vo objeto social ou atividade 
ecouómiCa, fOtrrlll d1re1a ov por inrerpesta pessoa 

X Nilo..,., membro ele órgão IOClal do sociedade clon11nca, assocleção ou empresa prlveda, ts quala tenham 

r~ flnonclomento de empresa produlora, distribuidora ou vendedora de medleementoa ou dleposltlvoa 

"*ilcos, em média, por cada ano, num perfodo de tempo considerado a1é cinco anos anterio,.s.. num valor c:t. 

totalauperlor a 50.000 C. 

Entende·•• como membto de ó<gto social o que se enoontrar om efectlvidado de funções. com mandato nao suspenso. Não so 
ontendo 001 ofeciiYodade de funç6es o membto de O<gao social quo tenha expressamente renunciado ao cargo e nolllicado 

tonnolmente om contonnodado a soc!odad4 ou a:~sociaçâo que Integra. Nao estilo abrangidas as situaçOOs rolativa:la assocaeçOes 

públicas prof•ssionrus 

Entent!e·se como financiamento. loda a captaçAo do reeul$05 que origine ttuxo finan<:tamemo. de bons ou vantagens com 

expressào pecuntàna, que nào se;a. lotmal e expressamente, por via de eontra:uafização ou melo equivalonto, dirigida à 
realizeçao dos fins prop!1os da sociedade, associação ou empresa. para inves~o. onsatos cllnicos. estudos clomffioos. 

nomeadamenle ep!dMT'IiOIOQICOS. 

(O aqui declaro não prajudica a eplic<>Çao ,. roglmo de lncompatibtliciades. lmpodlmontos e lribiçóes previsto nas chposoçOes 

rogui<>doras do contlitos de lmeresses resultantes do oxerclcio de funções públicas. nomeadamente quanto a garantias de 

~mparclalodade previstas na LAc 12·A/2008 de 27 de Fevoretro e no Códtgo do Procedtmento Admonis!rativo. bem como, quando 

aplicável. nao protudlca a declatllçâo de tnteresses dos prottssionais de saúde eldgtda em sltuaçOOs especificas de lp<OCiaçlo 

casufsta e o cumprimento das obtigaç6es de ttanspatência e putllocldade prOVIstas no Estatuto do Modlcamento. aprovado pelo 

DL 17612006. de 30 de Agos:o. na versão atu:ll). 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
ClNTRALEPE 

DECLARAÇÃO DE INEXJSTENClA DE INCOMPAnBIUDADES 

(artí.~o -4. •Jv D«WO·I<i 11 •J412014. J, 22 ''" Janeirn) 

Os dado$ reeolh•dOI sào processados au1omatleamo-nte e desbnam-se • gestlo dos processos roto.ttvos ao reglmajutfcico 

das •ncompabbll•dadts dos membros das comtSsr,es, de grupos da trabalho, de jUtl$ de proced-montos pnkontratuals, e 

CC~t~S~Alores que; apo&&m os respeçwos: ,;w.s ou quo par.101p3m na escolha. avaitaçâo. &m11slo de oormas e ôf·en.taÇOGI do 

caráde< dinco, -•IIÇ<io ele foonulános. nu ..... do mcácamOI'I:o e do d<sposJNO médico no lml>to dos estabe...,.,..,. .. o 

sorvtço:s do Sltf\t~o Nacional de SaLde. ~~le«~enle da sua n:.tutoza jurí(k;a, bem como CIOs seNtços e orgarnstTIOS dO 

Min1stório da Sauoe. O seu preenchimento 6 obngatOtiQ. Os t1tut~ue$ dos dados podem açed&r • ln!ormaçlo quo lhos respeito e 

soticltaf por osc,llo, junto do estabelecimento. soMço ou organlsmo. no qual a comissão, o orupo de trabalho ou o júri funciono. a 

sua atudltzaç.ao o COt'I'OÇâo. Os dados reeolhldoa sêo cublicados na pagina elootrôn~a do cstaboloclmento, sarvloo ou organismo. 

no quaJ a oomi$Sio. o grupo de trabalho ou o júri funcione. devondo sor atualizado no lrucio do cada ano civil e çonservldat na 

pag.naolocuónoca da 1<'\odade du<allla O PG<óOdocle tunc.ona.ren!Odl COIIUIIO. do grupo de t1abalho ou do jUri. 

I. ldentificeçlo da pea~ que se encontra ebftlnglda pelo ob)ecto do Oecrtt<Hel n. 1 14'2014, de 22 de Jan.ei10 (atligo 1. 'J 

Nome: "':;.oC.,.a I S:cz\..;a ~h <)4~ ~.,_~,t._~ ")?i LNS 

Bilhate deldênt l•eaçlo/Cortão do O<;aoao ------

11. lcMntificaçlo da 11tuaçi\o que H cncontrt fn.serida no imbho do Oecreto.lei n.' 1412014, 22 de Janeiro (illtJfJO 2? 

tdenliticaçao da l!tuoç3o: d !.l SZ I '~ ~ .to ~ c:lL, I U IH ~ ..\.:., S 'IA O ~v,'slsc--.. 
Ao d. ~ ~2C'IC:...: .\...;~in ~·~~.;..a· t&2 

ldel-aç·~ <lO Cs-leomOfltQ, $e1VÇ0 OU OIQ....,O onóe $$ •OIItoea I S>IIJaçâo: (\;-\{.(_ -\4c.c... 

Duração da ~tuaçao (•rUceoJhm): ál QAS 

111. ObsorvoçOeo 

IV. Oeelaraç;io 

Declaro não estar •bttngldo polas 1ncompatlbdlcJades preVlstas no anfgo 3.' do Oacreto·loi n.' 14/2014. de 22 de Jane,ro. 

Nio •••rço funções remuneradas, regular ou oeaslonolmonte. em empresas produtora$, di$1ribuidorll ou 

wi\Hdora.s de medicamentos ou dlspo.sltivo.s medico.s. 



Entonde·st por oxorclcio de fur.ç6os em tais emprosas a prossecução direta de atribulçôes conforme o ob,elo socla_l ou a 

allv•dade económlca da respoct!va enlldade. Não se conJidera oxotc1Clo ele tunçóes em taJ.S empresas a greleção om palestras ou 

conlefenc:l&l Ofglf\lzada$ ~ ,_,.,as, nem a pa~.opaç!o em ansa10s clinfc:os ou estudos Qont. 'ICO$ no âmblto da rnoewa 

Nlo •ou proprlet,rio nem detenho Interesses na proprlododo de emprosl8 produtoras, dfs-trlbu1donas ou 

vendedoras de medlumentos ou dispositivos médicos. 

Entende-so 1)01 p<op<>e<laOe e dvtonÇio de ltl<Ore$$0$ na ptopnedade oe Ulls tmptesas a btvlandado dQ quOlSqUO< ~ 

~ou de ""Mcuer inteceu• com expressão pecun~•oa. aces.s\tlis ou resukantes do ras.pet~vo obJeto soca.al ou eWld3do 

económea. lon"''a direta oo po' iniOf'POSia pessoa 

Nlo sou membro dt órg5o social dê aocied~tda científica, associação ou empresa privada, a.s quais 1enham 

recebido financlam.nto de empresa produtor•, distrtbuldoq ou vendedora do medicamentos ou dispositivos 

m~eos, em média. por cada ano. num periodo de tei"'\\)) considerado até cinco anot anteriores, num valor do 

lotai auperior • 50.000 C. 

Entondo-io como membfo do Orglo soc•al o que se encontrar em el eetiVKfodo do funções, com mandato não suspenso. Nêo so 

entenda tm tltctrVidadc dG funçOtl o membro elo órgao social q-ue tenha txpcessamente renunciado ao cargo t notificado 

tocmalmtt'J(e tm confOfl'Tl.ctaóe a aocaed.lde oo assoczaç.ao que 'rteçra. Nêo tttl-o abta..ng.das as Slt'U3ÇÓO$ relativas a usoci.IÇbes 

~ pt041s11ona:s. 

Entonde~so con'lo rlnanciamonto, loda a eaptaçio de rocurso& que otlglno fluxo f;naoctamonlo, do bens ou van1agens eom 

expressAo pecunlárfa, quo nAo seja, formal e oxpronamante, por via do contratuallzaçao ou melo eq-uivalente, dirigida à 

realizaç.1o dos fins pr6Qrios da soctedade, as.sociaç3o ou omprosa. ~ra Investigação, ensa1os ellnw:os, estudos clonliflcos, 

nomeada"*"• epodem~ 

{O aQtJ• cJ•oJa•o n.ao prejudica a opllcaçAo de regime de incompatibilidades. tmpedtmentos o 1nlblçOe' preVISto nas dls~çôes 

ceguladofas do conff1tos de lntereues resultas'lcos do txet'Ck•o de tunç6os ptlbfcas. nomeadamente quanto a gatantlil:i de 

~"'..,.'una L• 12·A.2008 do 27 do F..,.,.,,. e no CóâQO do PYocedmento Admonisua>vo. bem ccmo. quardo 

apicAvet. nAo ~.a OOclaraçao de •n1ere5iCS dOS J)(Ofissionats de uUdo oxigiOa om 51tuac:ots espeç•hcas da a.prec.açao 

casuisla o o cumpnmento das oorlgaçõcs do trans.pcuOI'cla e pubi}Çidado proVISUlS no Eslatuto do Mtd1c:amento. aprovado pelo 

DL 17612il06. do 30 oe Ago•to. na voriAo atual). 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 0 14120 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 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°) 

Nome: ---'-' s=-=· a....o...::;~--=--.;_í ----'--M .o;_(}.._--'-r,' --'-V... __ (L_~_· "Cl.::.___;_-0----A-~--------
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão ___,.lui....,Q""--"'0'--3~1wS"lL>?"'---------------------

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: __ Gtt_...:::.:... . ..:L__:L-:.._.L._E=-..:p....:E=-------

Duração da situação (inicio/fim): ...:Aw...L.L...::::...;2=.:0..:I_)=------------------------------

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. 

~ 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. 

'jlJ 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. 

ci 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 flu xo 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 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). 

d Q de __ .~:..=.:>L.:ca-cc;::....:.......:::c.!'\-'-{'Q:::__ ___ de _ ho:.__:__t _( __ 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL f.J'f. 

DECLARAÇÃO DE INEXISftNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(tmígo -t.•do Decreto-lei n.•/412014. de 22 de Janeiro) 

Os dadoS iecolhidos são processados automancamonto o dcslinam-$e A gestão dcs processos 194aiM>s ao regvne Juridlco 
das incompet•bi idades dcs membros das c:otniSSÓCIS, de grupos do trabalho, de runs de procedimentos !)<é-contratuais, e 

consultores quo apotam os rospoctlvos jUris, ou quo participam na escolha, avaliação, omissAo de normas e ortonlnçõss de 

carácter cllnoco, elaboração do formulários, nas áreas do mecfiCamento o dO dospositivo m6dJOO no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do ScMço Nac10na; do Saude. i~ndontomente da sua natureza turidica. bom oomo dos seMÇOS e organismos dO 

Minlsténo de Sauoe. O seu ptM<lCiomcnto é obngatóno Os tilulaJes doS dadoS podem -r à inlonnação que ltws resperto e 

solicitar po< OICiliO, jUnto do eslabelociiTienlo, serviço ou O<ganismo, no qual a comissão. o grupo de trabalho ou o Júri lunàooo, a 

sua atuahzaçlo e correção. Os dados fecolhldoS são publicados na pagina electrõnica do estabelecimento. serviço ou organismo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o juri lunclone, devendo ser atualizado no inicio do cada ano civil o conseovadas na 

página elecUónlca da en~dado durante o periodo do lunclonamento da comissão, do grupo do trabalho ou do run. 

I. ldontlllcaçio da pe$SO. queM encontra obt11nglda pelo objecto do Decreto-lei n.•1412014, de 22 de Janeiro (/IJ1ig0 1'1 

11. ldenUflcaçao do sltuaçlo quo se encontra lnsorlda no âmbito do Doeroto-iel n.t 1412014, 22 de Janeiro (DIIIgO 2. •) 

tdenti1icat;a0 da st1uai;OO::_...:.H-L.<Lr....~···~c..- ~!,.,_~- L.t~!.----,i}P=<..Iol..... -+,{,~,·_...J(I...,,J.L~tl..k:'ol.l<;,.,•"'-"'"-lb..l>c_,J.!Q~c-'"':s;.·s· ---

c 2 <'lw r "" I.IC,piL, " ..._, ';,_. _,Lc~l. ( c t; I ' 7 L ~~ __ .___:::;J!:..l..~r-~.J:t:.fu.t JV? ci L. ..o 

ldentilocaç!o do Estal>elocimento, seovlço ou org3ni&mo onde se verifica a situação: S 1 l J ... ; , c L (,. fu""'l'-, 
-~L==- f t...v~ L L~!.~ , , L \1~--r:;'wJ • }p, ' :%' 1 f. -:"L.t 1l- , 

~~" ;> G.t =!..2 G I""' •. t..r) - <...,.í ._ \.:1 .~p w.....,L 't:'i-., c.......í.~ l'e 
Duração da Sltuaçao (ir4coo/llm):: ____ ~ '2...~ . ._ '' .L 1_. f~L---------------------

111. Obsarv1ç6es 

IV. Decloreçjo 

Oeclato não estar abfangldo pelu Incompatibilidades p<evistas no artigo 3 ' do Decreto-lei n. • 14/2014. de 22 do Janeiro 

~ Hio exerço funções remuneradas, regular ou oc:asionaJmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende·se por exercreio de runções em ta~s empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade econômica da respectiva entidade. Não se considera exercício de ftmç6es em tais empresas a preteção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clinicas ou estudos cientílicos 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 panicipações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resullantes do respetivo objeto socíal ou atividade 

cconómica, forma dlreia ou por interposta pessoa. 

)( Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quals tenham 

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

médicos, em média, por cada ano, num período de tempo considerado até clneo 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. Nao se 
enlende em sfectividadG de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e noUflcado 

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

ptiblicas profissionais 

Entendc·se oomo financiamento. toda a captação de recutsos que origine fluxo financiamento. de bons ou vantagens com 

expressão pecuniâria, quo não soja, formal e expressamente. por via de contratualizaçào ou meio equivalente. dirigida â 

reahzaçâo dos fins próprios da sociedade, associação 0\.1 empresa, para investigação, ensaios cUnicos, estudos cientiflcos, 

nomcadamen1e epidemiológicos. 

(O aqui declaro nao prejudica a apficação do rogime de incompatibifidadcs, impedimentos e Inibições previsto nas disposições 

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

imparcialidade prO'IIstas na Let 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como. quando 

aplicável, não prejtldlca. a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações especfficas de apreciação 

casuísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade provistas no Estatuto do Medicamento. aprovado pelo 

DL 17612006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

J.lhl c, ---'--'1/'---- de _ t';,__,e_"'-'t:kJ>-.,"-=....:...:...·""'-=---d• ~ I .C 



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 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: __,0-<--=4r-'1+-1~4~5..J.-.lo.O.L......,?ff-:-_...J.T____!;:Z..~2;___~-I------------

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: __ ;\_,._,V'-IIt"-"-'\'----J~~i---L'~Wl<-~O.L..I>L.<!i~O!Lit~H!:Llti.J!t.Jr\!!!l..'---.IPu&.._ _ _.4Q...(i.a"-!'~J.'~..<' sut.,_J,C.O~.oo-ll..t-t _ _J..t ..llç'----

.lHo S l=t q lOS 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: _ ___!(I....:!.":..:~~~"'"~O"--_--l\(11.11.o3"'..!:'C'J\__J1'"'-.J!!!Aui..<..JA!!.~!4--

Duração da situação (inicio/fim): __ ___JA!oi..J!>.J~QI--_ __lli,Ju01J-.LI..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. 

IKl 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. 

[E 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). 

----,4~='------- _..:;,)~S~de _L__.__,.~='-""""---- de _ _,.,J--II!lu.l..cb __ 

M-L'" rr ttr..~ ~ 
(Assinatura) ~ -



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 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: -, ó ~ A.. J..v·u.-: _, Q <;,..,..t. db cu.... OJ..,. f.-. <AAI' 
~ I ~ I 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ 'B-=....:..·-;:=' ,_,. _ _:~:L::3_4':!..._..!.+-~Ic.....:::J..J.t.,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: Júri de procedimentos de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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?J 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 

atividade. 



m 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. 

iii<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-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 
CE.NTRAL.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 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: --~~~~..::....;.~_0 __ ,;_f _'MJ_ fl;u __ -t-t-'-'--o.......--'-'--~---ú'<J::........:.._v_V~_,A-_ _ _ O_Ihv-7. __ 14-f~---
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ____ ..c(9.:.-g~"\_1-.:._0~J"'--""'S"'-~._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: Júri de procedimentos de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 201 5 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro nãy star abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3° do Decreto-lei n.0 14/201 4, de 22 de Janeiro. 

M 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 clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atividade. 



~o 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, fonma direta ou por interposta pessoa. 

rg/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 confonmidade 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). 

G~ \. ~ -~ ~,5. 
-------------- --~---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. 

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

Nome: ----"<f-l-L'-"---~~----'-'-=--C-A---'--'-{UJ-=--A-=-L-=-\:\-o-:...=___b--=-J--=e::......:~=----...~~e --=;t_x~- -=-(:-+-----

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ______ 4-=--=5=--2l-~_}~a.::........!}..:__ ____________ _ 

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

Identificação da situação '-J .>-< J..J:.. \-c P A._c:j ~ ~)-t.::é~ c.J ~ ÁQ ul.~ .~ 
~ ~~)o~--ci..~ rÚ\;:~ 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: ___ Q=-..:t-\....:_...::(_:::..::C:::__-_ t':_ ..:p__::b=----

Duração da situação (inicio/fim): ___ __.Á'---'--'D=--= ... =----~-=-o.:__J..J_r-___________________ _ 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3° do Decreto-lei n° 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. 

~ 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 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. 0 !4/2014, de 22 de Janeiro) 

Os dados recolh idos 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 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 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 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 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.O 14/2014, de 22 de Janeiro (arligo 1. 0) 

Nome: _ -:)=--O _A_.::Q:...__...l....P-'-"A'-'-V_L_.::O"----f\==-~ !!L.) c..:.(). ~!)<;~A ___.:..A~~=íli .:....:N~C~O:...__.=::.}....:.::A!o....-....l...C"""-~ "-U-LN~' .wti_J_/).....:....._ ____ _ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ :.::::h~Cf..:_q..J.._J(_q.L..::3::..-=2--::::.._ _______________ _ 

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

Identificação da situação: J 0 e-- \ ~ f 
il ,':.. D G. R o s l T I v o ) 

f rzu c vz_ D i ~ ;;Jro 
rf f 1) .\ cos 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: C8.. 1\[( ~O H cJS V I l A ldl~ 

Duração da situação (inicio/fim): _--~.Ac:::....:...N...:..>..<2'---~J~O~r --'5"'-----------------------

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. 

JZ(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. 

p{ 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). 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. f.Pf. 

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 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°) 

Nome: -----4/-'-clk--=·:...._· i _ §___,__S-._.:..._' ~-· f~_O_/t?[J---.,--/J...,c..@+--l_f C_ J__,--------,-------

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ___ J3_' _J:_' __ il'_.--=./ __ t?_ .2._J'_-_ J---')rc...::.. ___________ _ 

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: Júri de procedimentos de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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 

atividade. 



~ 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 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 
CENTRt\L,EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0dO Decreto-lei n. 0 /4120/4, 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°) 

f 
Nome 'J..o ~.&. , ..,!'0..._; \\..) ~ {'l.= (lê:~ ·~.fl-.A 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: --~C.=--'C.!..L.____..:-:::__}--+=-=UJ=_q~.b~'~6::!......3...L __________ _ 

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: Júri de procedimentos de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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 

atividade. 



/)a 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. 

I:8J 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). 

, ~ de ----."~f--__:___;_ ____ de _ 1--D _ _:.l_~_· _ 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRALEPE 

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 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 e~~~ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _ _,s-:!........:~:::_2:=-_i-:._\~\.~l.=-------------------

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: Júri de procedimentos de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n° 14/201 4, 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 clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atividade. 



.Qr"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. 014/2014, 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: _ ___JÍA~Ic..::..' .:!..J __ f'\.:..:('-.:..JJI...!::(.,~vt{_~-_:_1~-=::1c..-c.Ã=-::.:C..:::..:.....::t'l.....:..ft-.::._~b-4-· --=5:~(...!..../ ~\/l\=--___.!.1 ....:...(2__=:..:...::: J* . .0:::::.._ ____ _ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ____ 4....!....::::~~5=--=3=--.:...l _ll~6 ______________ _ 

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

lde~fi~~odas~a~o: __ ~l~\L~ ~~~\-~~~0~-~?~~~~~~\-~-=~-~--~~--~A_q~u-~-~~; _c~,Ll __ _ 
ck c::l~.r e~.(tT t iOJ "'i..-l4lCOJ 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: C t;,.J ~ i...fo..s f i h ~r't.. 
~ L : s &> 4- Ú::.J. Í're(, L 

1 
t:: P é 

Duração da situação (inicio/fim): _________ ___;2..D=-_ t_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. 

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 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). 

r 
l ) de ---'rf-'--_V_tl_tV._'_~ ___ de _ 1P_ I_f __ 

(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.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: ti.AfAt.DA C.R\ Sri MA ~fQotv'l H() trcRéi RA ])A c.a:;t1) !::éLAS 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ 80,_,~-·JO+>-"""'-K1..,r.:A"-"'--'--------------------

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 de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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 

atividade. 



~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. 

A1 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). 

11 9 de 1lrucp de zots-

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 

' [f! 

DECLARAÇÃO DE INEXlS'TÍNCIA DE INCOUPATlBlUDADES 

(artigo 4. 'do D<a<~o-lti "· '1412014. ci< 22 ele Jalltíro) 

Os dados rocolhldos&lo processados autornatcamoote e dest!nMn·st • gastAo dos processos relativos ao r9Qlllle juridteo 

das onoompaliboldodel cloo memllfos das comlssóes. de grupo~ do trabalho. de júris do ~los p<é-<:onlralt>aot. a 

c:oosulores - - os respeçiNC$ ~ ou que pariJ<:opam "" -.a. avalaÇão • ..,...,., do nonnas e orlenlaç6a da 
aricter cllnoco. ~de lormulánol. nae âreas do maclcamenlo e do dl$f>OSiiM> medico no amtóiO dos-e 
serv~ços do 5eMço Nacional de Saúde. indoll<>ndenlemenle da sua ne1ureza juédica. bem oomo c1oo aeMçOs e orgBRit!U do 

Mln.stério de S.údt. O seu peenchimonto ô otmgatótio. Os titulares dot dados podem aceder~ inlonnaçllo que lhes respt1t0 e 

solicitar por et$CI"liO, junto do estabeteclmo•liO, &orvlço ou organ.smo, no quaJ a comissão, o grupo de trabalho ou o júri luncione. a 

sua atualízaçlo • correç.Ao. Os dados recolhidos são publicados na PIQina efectrónica do ostaboleclmer~to, serviço ou organismo, 

no qual a comiado, o QNPO de trabaJho ou o júri func::tone, devecm aer atualizado no inte:liO do cada ano Civil e conservadas na 

piogna elto;OÓOIICa da llt\1Jdúo Clu- O 1'0"- do lunaOnatneniO da C<rniSSio, dO grupo de trabelho OU do Jilri. 

I. ldenttflcaçio de pessoa que se ençontre abrangida ~o ~lo do Decreto-lei n.• 1412014, de 22 de Janéiro (attiQO r ? 

Nome:}1ó.Y\Ue I AJ:ó.'A,.o de Ate...redo M66.s (riR R~ui6CD----
Billletodoldonl•fcaçAo/Car~JodoCodadAo: Jl O O 3 S O ~.,6~C};j._ _____ _ 

11. ldon~tocaçio da oituaçSo que se onconlro lnM<Ida no ãmbflo do De<roto-lol n.• 1412014, 22 do Janeiro (an;go I? ') 

ldenbhcaçãodaolluaç6o:_j_V R...l. J e. Co~ C. VASOS de f>Go C c·~ evtfõ r p?e.3 
d.r'4 s.~.ro de d .. srou6.w2.S W>..c!"Lcos 

Duração da SIIUIIÇi!O (Inicio/fim): :L Q I) s ____ _ 

111. Observaçõee 

IV. Dedaroçlo 

Oodaro não estsr abrangido pelas lncompatlbdldadc.s previstas no ar11o0 3.1 do Oecreto~lel n.• 1412014, ele 22 de Janeiro. 

~ Nlo exerço tunç6ês ramuneredea, r~ular ou ocealon•lmente, em empres .. produtoras, distribuidoras ou 

vendedotU de medkamenloa ou dispositivos mêdiooe. 



e-.. ""' bl!tl>Q() de ILrv;ões .., - - • posseaoção citeta de atribulç6es cooofon'ne o objeto IOCial ou • 

at'Yidlde ecoo .....a da respetiNa ..-.-. Não se--. oXItclcio de lunçóes em lais empresas a pr~ em po1es1tas ou 

ex>nl..- cwo-zldas pelas mesmas. nem a ~ om _.,.,. c1·nicos ou estudos ocnliticco no lomboiO dll ,_. 

·-· 
N6o sou proprle.-no nem detenho inleresses na propriedade de empresas produlorn , dlttrlbuldoru ou 

vendedoras de medicamentos ou dlapoaltfvoa m'dicos. 

~ntondo·•• por propriedade e detonçáo doltlloresses ns propnodado de tais emprosas a htutoridade d<J quQisquor panlelpaçoes 

todM ou de qurusquot Interesses com eJCpfessão pecuniAria, aces.srvels ou resultantes do rcspolivo objoto social ou atJvldade 

econ6mlca. forma tSro1a ou por interposta pessoa. 

Nlo eou membro de órgão social d• aocl•dade clentfftca, aaaodaçlo ou empresa pJtvada, 11 qua1t ttnhem 

rec.bkio financiamento de &mpresa prOdutOf'l·, dlstr1buldore ou vendedora de medicamentos ou dlsposhlvos 

"'*'icos. em midla, por cada ano, num perlodo eM tM\po constderado ate cinco anos ant«\of'M..t num v•'of de 

total ou.,.._ o so.ooo (. 

Enc-como merT'bro de órgao sooal o~ se encontrar orn cfGCIMdade de tunçôe$. com mandalo n1o - · Nilo se 
entende om efeaMdade de lunç>Oe• o membro de órglo sooa1 quo tenna eJ<p<eosamente ronunclade oo cargo e noolocaao 
tormalrrenre em contomudade a soclecSadé ou assoe1açlo QUO lnroora. Nao estêo abrangidas as 5ituaç0es relativas a aaoclações 

pUblltu profissionais. 

EntlHldt·se oomo hn.andamemo. toda a captaçlo de raeureos quo origino lluxo financiamento. de bent ou vantagens com 

o~rostao peouni.Atia, que não seja, 1ormal e expruumente, pof via do contratuallzaçao ou melo GqUIValento, dirigida à 

reollzaç6o doa fins ptópfios da sociedade, assoclaçlo ou ftfTipresa. para investigação. e:nsatos clínicos, es•udoe cf.entificos, 

rtOmOQdamento epooomlológcos. 

(O lqiA - nao pre;..k::a a ..,.. ..,õo de ·-do .__-.dos. "'1>0ámentos e OilllçOol p<OWito - ciopooiçlleo 
,._.. dll """""'- de irúfesoes result.'nos elo .-do tullÇ'Oes p(.ücas. nomeodamenlo quanoo a garenou de 

.,.,.,.._ .,.....tu na Leo 12-A/2008 de V elo F-ro • no C6dogo elo Procedimento Mnnotrallvo. bom como. quando 

ll)ldvet, nlo prejudica a declaração de onter ..... CIOt prorisslonas de- eldgoda em sotuaçõeo .._,ncu dll ~p<ooeçlo 
casulfta o o a.mpnmonto d3s obrigações de transparência o pubhcldade prevt5las no e.taMo do Med~eamonto. 11p<OVede pelo 

OI. 176/2006, do 30 do A!)OSto, no vO!Sâo atual). 

üsk,à. fi ) de ~d f250 do.:lD1.5 

h~...b:_.. ct A.. .. . /L~ VJNtA-,c(-
(Assona~) ~y-r• 1 



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, aval iação, 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 ~ • ) c.. Qn,\0 :V, <"'>Q. ~ )!,~'W"" s4 S. k, 
Bilhete de lden~caçao/Cartao do C1dadao: _ ___..!3!:::..!..-'T-"=='-----=t.L3s;.,!,.é{)I...L.1.L---4....L-S.L' 5--l-----------

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

lde~~~odas~~~-~~F~~~·~-~~~~-~~~~0~~~~~-~~~~~~~-___..l~~~-~~~~~~n~~M~·~c~g~~~ 
~ A qr=r' ?r-,~ ~ ~ ~ . 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: -~C..._.:.x-~\-!L=.!C...__..:-=--J.:~::-c~...LJ:..L __ _ 

Duração da situação (inicio/fim): --L~"""-~'----~2'----lO=<:....,)~-_,S.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. 

& 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. 

8Í_ 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. 

Kt 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, fo rmal 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 cientificas , 

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 fun ções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

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

aplicável , não prejudica a declaração de interesses dos profiss iona is 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). 

(Assmatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADE$ 

(artigo 4. "do Decretrrlei 11. "14/20/4, de 22 de Jallelro) 

Os dados rocolhidos são procassados automatrcamontc o dcstlnam~so à gestão dos processos relativos ao rogime JUrldic-o 

das lncompatlbilldades dos membros das comissões. de grupos de trabalho, de JÚr'IS de procooimentos ps-é-eonttalu.a•s. e 
consultores que apoiam os respechvos júns, ou que participam na escolha, avaJiação, ernis<são de normas e Oflentações de 

caráctet" c;-llf\ICO, elaboração de lormulárlos. nas ~11eas do medicamento e do disposttivo médico no âmbito dos eslabeleclmentos e 

serv1ços do Serviço Nacional de Saôde, independen1emente da sua natureza juridica. bem como dos serviços e organismos do 

Minlslério da Saúde. O Sêu praanc.htmento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à in1ormaçâo quo lhos respeito e 

solicitar por escrito. junto do estabelecimento, seMÇO ou organismo. no qual a comiss:Ao, o grupo de trabalho ou o júrt funciona, a 

sua atuallzaçao e correçao. Os dados recolhidos são publ'-cados na pagJna oloctrônlca do estabeloclmonto, serviço ou organismo. 

no qual a comissão. o grupo de trabalhO ou o jút11uncione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil o conservadas na 

página olcctrónica da cnbdade durante o perío<:kl de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do JÚri.. 

I. ldentlflcação da pessoa que se encontra abrangida pelo objec:to do Decreto-fel n.• 14/2014, dê 22 do Janolro (artigo 1. ') 

Nome; }{A-\b A 00 (..;;:?,)a:) ÇAÍ Vo i)/ N 1.\V 

Sl!henrdiF'td&mifit8çio/CartãodoCidadâo: __ O.>L4..Ll.1=-"C>"-1---'--'2"-''l..:O...,_ ____________ _ 

11. ldenlifica_çio da situação que se encontra lnsorlda no âmbito do Oecroto~toi n.~ 1412014, 22 de Janeiro (artigo 2. 1) 

Identificação da situação; i\o t M b ~ &.? ~·' po.cA Yi'\,.U.r":l ; ~ cto A. f\/\.. 

L\. LQ)l.vvCi... e c.t ... ~ ... ~ W' ~,&À ..,..... 

' 
ldenlz;ç:~t:abei{CJ~· :b'\:" organl;~ c:· venficaê::.t~ ~ 
Ou1açao da silua~o {lnlcl0/11m): J o 1s 

111. Observações 

IV. Declaraçlo 
Declaro n~o estar abrangido pelas Incompatibilidades previstas no artigo 3.' do Occrelo·lel n,9 1412014. de 22 de Janeiro. 

'/(. Nio exerço hmçõe' remunerados. regular ou ocasionalmente. em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras do medicame-ntos ou dlsposldvos médicos. 



Entonoe-se por eu!l'ç.ioo de tunç6cs em tas e.-esas a. prouecuçlo <lrc:a de alribUIÇOes ccmtorma o oblelo social ou a 

aiMditde econorNca da respectJva antdacle. 1\ão se considera G)C_Ofcfc-o de h.tt'IÇOes em taiS empresas a pt-C'Ioção em pales1ras ou 

eonteumelas organ•zadas ~las mosm11s. nom a part~eipaçlo em onsa1os clln1cos ou esluóoS eientihcos no âmbito da respe1iva 

Qtvldade. 

X Não sou proprlet,rlo nem detenho Interesse• na propriedade de empresas produtora•, distribuidoras ou 

wndedoru de medicamentos ou dispositivos m•dicoa. 

~-se por ll<Oil"- o dtttflÇIG de ,nteresscs ra ptop<-de- empresas a litUiar~ do qu.,squc< _...oos 
loetall ou de Qlta•SOI• ,n .. ret.~OI cem oxpressáo pecut'llana. aeess·v•s ou resullantas do re.spetwo ~ro social ou atividade 
tcon6m~C& forma direta ou pcK lllterposta penca. 

Nio sou membro de Ófgêo soçlal de sociedade clenUtlu, associação ou emprosa privada. as quais tenham 

reoebldo flnonclamonto de ompresa produtora, dltlrlbuldora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos 

médicos. em m' dll, por çada ano, num periodo da tempo consldérado até cinco anos ontorloros, num vator de 

total auperlor a 50.000 ( . 

Ern.-·se como me<nllfo do b<gAo ooc:lal o que se enc:ontnv om ofoe•- de f~ com mandato n1o susponso. Nlo •• 

tntandt em e!~ de lunç6os o membro de tlf9ào soe.•• quo ,..., OlCI><OSSamenle rooondodo ao catgO o -

IOfmalr'nente em conform.dade a &OC*iad8 ou assoc.açlo Que •ntegra. Nlo ostão abrangidas u sduaç6N retatwu a associiiÇÕO$ 

pUbkas proftssJOI\als. 

En1ondo·so como f.nanol•mento, toda a captação do rocuraos que or,glne fluxo 1•nanclamemo, do bons ou vantagens com 

expre,sAo pecuniária. que nlo soja, tonnaJ 9 expras.samente, por via do contratoalização ou molo oqu~valente, dirigida à 

reaJ•zação dos t1ns pr6pnos da soc.edftde, as.soc;lação ou omproaa. para Investigação. ensa,os ctrn.c:os, estudos ciontificos. 

nomeadamente ep!dem.ológ~cos. 

tO aQui declaro r.ão pre,ucliel a llPI•eaçâD do rogima do •ncompa~blhdades. •mpedimen10$ e rn1btÇ001 P4'0YIIl0 nas c:Ssposlç6es 

r-outsdoras de confLtos de lnterenes t9Suflantes do exe,cieto de funções pUbticas. nomoadamonto quanto a garantias da 

lmparc~alidado prcY1stas na. Lol 12·A.I2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

npflcávol. nao preJudica a declaraoAo de interesses dos plolisslonala de saúde exigida em sihJaç(les especlfic.a.s de apreciação 

casursta e o cumprimento das obdgaç(los do transparência a pubflcldade previstas no Estatuto do Mod~camonlo, aprovado pelo 

DL t 7&'2006. do 30 do Aldosto. no •orsao ••vai). 

J.o 1S de __:;_::..._...::::._ 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 

,_ou_!.P[ 

DECLARAÇÃO DE INEXISTtNCIA DE INCOMPAllBILIDADES 

(artigo 4. "do Dermo·lti 11. •J4120/4, de 22 de Jo11eirol 

Os dados recolhidos 5ão processados automatlcamonco o Oos11nam·se à ges1ão dos procBSsos rcfatlvos ao regime juddteo 

du lncompa.bbllidade$ dos membros das comiss6os. de grupos de trabalhO, de Júris do procedimentos pr'-contraturus, o 

cons.ui!Otts que apo!.am os respectivos jôrts, ou que partlceparn na escolha, avaliação, emiss6o de normas et ofioolaçOes: de 

.. '""" clinoc:o, olaboraçao de formt.Cários. nas ifoas do modlcamonto o do dispositivo mécico no ifnblto dos es-entos e 
-do SeMço Nacoonal da SaUdo, oldepocldalilomerct da sua nalureu ~ bem como dos IOM\'<)S t OfljMliSmos do 

Monool6no da Sauda. O,... poeerctin•..,.o 6 olxigatóno. Os tAt.Cares elos dados podom aeoder à """""-çlo que lhes roopoiiO e 

IOiotar po< -·,...to do - .. enro. seMQO ou 0f03n*n0, no qual a~. o grupo do tnlballo ou o jun luloone. a 
..,. "''•"eç6o o OO<TeÇão. O. dados rocolok!oo sAo putlkodol na e>ogona ~do estabelclcome,..,., HMÇO ou organosmo. 

no quela oomiosâ>. o grupo da trabalho ou o júri lullCIOIIO, devendo '"' atualizado no inicio de ..cta ano c:MI t """""""" na 

PIG'"* electnlnca da enlldadG dumnto o perlodo de luncoonamento da oomlulo, do grupo de trabalho ou do júri 

ll kltnUncaçlo da altuaçio que se encont"' lnwrido no lmblto do o.crot~lei n.• 1412014, 22 rlt JoMiro (MIJ(JO 2.? 

ldot'~clo~= <.A ,~ .z: \...:.. C .... "''I.J c?' \L· > ,~ r~ --c.:,l-,..,..,r."P 
\'~::::"'- ,, ~ (,'1 ..... ' \ . r .. ~ c \.j; c l· > [ ~ s- n; oi.:> $ 

IOer"tJfiCaÇlo do Estabeleei"nento. $ervlç:O ou oroanlsmo ondo se veOOca a s-:tuaçêo. C+li( - i? 1'1?...._ __ 

Duraç!o da situação (iniciOI!Im):'--!.~ -+}_1'-+ f..L..l ~ u.,_.._ 1"'-~·----="~' _ __ 1L...:.:A'-J/'-J..: I .J~}=-élu::;· ..!./.::!>:.._ ___ _ 
' I I ' 

IV. Otoltroçlo 

Oedato n6o estar abrangido pelas ulÇompatibllid~Wos ptltvlstaa no artigO 3. 0 do Oocrcto-let n.' 1412014, do 22 de Janeiro. 

Nio exerço funções remunerad11, regular ou oculonalmenle. em empresa& produroru, dltlrlbu1doras ou 

vendedoras de medicamentos ou d1spotltlvoe m~icoe. 



Entende·•• por exercrclo de funções em tais empresas a prossecuçêo direta do atribuiçOes conforma o objeto social ou a 

allV>dlde economoca da roopoctNa en11dada NA<> u conSidera eJOlr<k:io de 1\ulçóes em tais omprosas a preleçio em poloolras ou 

con,__ Ofg3I1IZadaa polu mesmas, """' a ~ em _...,. dlnlcos ou esludos _.,,r..,. no ã:nbiiD da respetiva 

at.odado. 

Não sou proprltl,rio nem detenho Interesses na proprltdade de empret.lll produtoras, dlslrtbuldoras ou 

vendedoras de mecHeamento.s ou dispositivos mêdlcos. 

EnendHe po< ~o~ de inl..- na pr~ do 1111 errpresas a liiiAatoclode de qua.squor paliiOpaÇóes 

soaaa ou de qua.tsquer tnteJesS.ft com exprossQo pec:un~ana. acess!vtt~ oo fesiJitantos do IHpetiYO objeto soci.at ou atNidado 

eeonôm~ta. torma dw.na ou por Interposta pes.soa. 

Nlo sou membro de órgão soclaJ dt sociedade científica, aaaocl.ação ou empresa privada, as quais tenham 

receldo fin.~ncJamento cf.e empreH produtor-. distribuidor• ou vendedora de mecll~mentos ou dispositivos 

m6dlcos, em rMdla. por ceda ano. num pwfodo de tempo considerado at• cinco anos anteôores, num WIOf' de 

lOtai auperioc o $0.000 C. 

EnJencte ... e como membro do órgão sOCial o que so oncontrar em etocllvldade de funções. com mandato não susponso Nao se 

9!1lendt tm ofeciMdade de funções o membr<J de órglo aocial que lenha expressam..,te "'""ndaoo ao catOO e nolifieado 

fofmalmerio om conl-a OO<m>de ou .,soc~~ç~o que integra. N.W oalilo abrangodas u "ruaç6es retatwas a aooocaçM< 

p(rlll- proúslonal$. 

Entendo·ll oomn nnaneiam0t'l10, loda a captaçlo de recursos quo Otlglno flux.o financiamento, de bens ou vanto.gons com 

express6o ~c:unlána. quo nAo seja, foonal e expressamente, por vla de contratu.alizaçlo ou meto equivaJento, ditigida à 

real..,çlo doa fins prÓIIflot da .-cre. 8S$00AÇlo ou empresa para Investigação. ensaloo dlnicos. esl.- <lonllflcos. 

nom-•~ 

(0 aqui declaro não preJudiCa • apl,çação de rogimt de lncompruibilidadtl, Impedimentos o lntt>QOéS previsto nu disposiç6és 

reguladora de Cllllfdoo do lnloroaaeo resufUIJVoa do exerçioo de lunç6ts pojblioas, nomeadamcnle quanlo a gatOI1IIU do 

.....,_ ...-;as na u; 12-A'2006 de V dt F-..ro e no C6dlgo do ProceOO!enlo Admnsltabvo, bem como. quando 

aptcavtl. MO fl'8IIJ(iCa a dedlfiÇio de lntorosaet doa protlssoot!ais de allldo exigida om &4uoçóes espcclflcas de 11,pn•oração 
casursta • o cumprimento das obrigações de transpartncia e publicidade prev.stas no Estatuto do ~lcamen1o. aprovado pelo 

Dl17612000, de 30 de Ag0$10, na ""'são atual). 

x ,·::. br! !:::1 
.., 2 '--l c."~ ir?~ de _)_ L; l2-;< do 

~ a 
~ r~.l· .. L~., ~ ~, L.~ .. Jo.) ~ 5o ... (:;s \?:-y .. (; 

(Assmalura) 



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. 0) 

Nome ~IA <ld 10.. Oc Cersw\ltb 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ b==--:<6=-.!o!g~6.!....!l"-.1.1.8--'f!f!...._ ________________ _ 

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

Identificação da situação: Júri de procedimentos de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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 

atividade. 



.DÇ 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. 

p( 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 ~egime de incompatibilidades, i~pedimentos e Ínibi.ções 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 ____________ _ 

(Assinatura) EnfiRes~ 
Fátima Faf1ae 



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 

q4~ apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de carácter clinico, 
r.~l-;. .;; ~ ' : 

d)~bdr?~ão de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e serviços do 
~~ ~:: . ! 

. S~J;,Vi~o;Na~i,onal de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do Ministériq da 
·, ' '"i, i.,.::·~· \ ~·· 
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, á ·:su'a 

atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, no 

qyal 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) 

I-~ , t 

Nome: '',ij~·-.· ,€::: l,,..._ ..l,-.l.....i,A.-A.~..I.a~-I..~~--\-=--!:.---'--J..U-=-_:::,;::.__.=~=4~!>;__-l_!~~=!LJ~~~-.--'~~!....j.,,L..::::=--I---,-----.,-

~Hiet'e,de ldeAtmeaçãotCartão do Cidadão: ~~~~~-l-1--...L..-..!=..~--'-<-.l....L----....:.<~------'--

IL::rltl~ntifi~ação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

lH~gt~hdação da situação: Júri de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 
~-· '~-· ('. . ' 

lden'tificaçãó do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P:E í ' 
.... .... , 

~rir: < 

DuraÇão da situação (inicio/fim): 2015 

111. . Qbservações 
.. ,_. •. -'t. ' 

,,, 

IV,'"rReclaração 

··.; ' '''l 

D~~laro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro. · : 
).à.~~-·'''" ' i 

~;)'~;.,,:~ Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou ! 

· vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 
1/'·· v. -, 

Ente'o.de-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou é!:• 
~),.1 _ {).t~~E . J•'" · 
ativip.aqe 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 
···(·r .. :_;·. r .. 
atlvjdade. 



,_:·.;. 

"'".( 

J81 Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou · · 

.. ,\. w:,., vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos . 

. ~nte:~~e~se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações; 

: socjais qu de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 
1 • · ,_ , I·,~ , · •.J . {, 

ecõ'nomica, 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 · 

enten~Jj) em efectividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notifita'd0 ' 

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

p,p~l}H~~ 'profissionais. 

~,:~._,,;..!:· ' .... 
)::ntên.de-se c~mo financiamento, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

· ~..i·~Cf .\ ""l • 

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 cienti~l:'bs', 
nomeadamente epidemiológicos . 

. . .i 

(Cr'~~·6i· declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas dispoii~Õ~s~ 
: 'r~~'tli~8oras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garanti~s" de'f 

. 1itfpài-di31idade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, q~'~ndoÍ 
~p)igãõh não prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações espe·cíficas de apreciãção:! ,, 
cas~ísta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo ' 
,. ' . ~ lt '•,; ( "I ' , ' l'' 

DL .1 '76/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

:q•, · 

e"j \ 

' 

'i(. 

. ~ .. --: 

. ~~ ~ '' 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTêNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

Os dados recolhidos são processados automatícamente 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 fonnulários, nas áreas do medícamento 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 infonnação 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 alualização 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 perlodo 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.a 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo f.P) 

Nome: t\ílv'MC\. ck c~b P..c.vu1-t), Aº'~-\1;. ~---,<M 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: O 4 4 .1\ A O t> S 

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

Identificação da situação: t\ u'Y'\ f'"' J \ ~A N.Ã A, s. I('(\. c MA ..1h 

A1 rc:tÀ.-v..hd o±n ( -t , ()um, .t 1\,1-p P'h\= 
~T)o~ 
=v--.:>' J:g '• 

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

I 
Duração da situação (ínicíolfim):. _ ___ _ .J.ó-....,ll"';),~o..._--"J"').,c::... _ _.VU"""""'--1-L..::1'==--- - --- - - --- -----

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.P do Decreto·lel n.a 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 exerclcio 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 cientificas 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 perlodo 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 cllnicos, 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 

casulsta 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.. L de ---'-~-*'~"'-=--'::....;ro ___ _ de ---=?.N.=---_1'1-'-f _ _ 

Co,itJv~bt ~~~ 
(Assinatura) 



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 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: Maria Eugênia Pinheiro Ribeiro da Veiga __________________________ _ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: 134988736·------------------------

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 de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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. 

C6l 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 Qrgani~adas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atividade. 



129 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, acesslveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

og 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). 

Lisboa, 4 de Março de 2015 

(\( ~' -- )t . 
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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. 0) 

Nome: I~, Q't~ ri C1 ltt\J\A0 ~ ~hlAV? )A~ Je lA;MM.k 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _0,..:,__,;\J::::w.O""'--"'G""--'0'""'--,_2""-~...::.!...· -'=g"-----------------

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.p, ~ .\de~ h-Q 0\A...--

J e L: sk lo1 ft,a,Q __ }9 fé: 

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. 

[la 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!íJ 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). 

I , . ' _p ').-- J \ ..---~~~~~~,, __________ de __ ~(T~~~~~· ~~~~~----de~oou~~-~~---

~lliw i~'~UJO Co!. f \,"'-~ 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

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 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:\~AAÚ.\ C.v.uc.-... & .9-e...vv-.: A1l. JJ~ ~ovf' .-::. 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _::::O::......:V..::::;___!::"':........::~~--· .L2_±.:~:::..~'S~--o::,;_ _____________ _ _ _ _ 

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. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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. 

5:1' 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 

atividade. 



[23. 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. 

Da 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_c~-~~~b~O~c~, ---' cz de 2 o) &~ 

~ u._c;y cCk 'ºº' v.f?...,_ AQ__ 64- ~ '-<-~ 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CE.NTRAL.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) 

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 de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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 

atividade. 



5a 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 clín icos, 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~ ~~1-0 """S --------~----- ---~~ __ de~~~~~~r~~ ~ __________ de~~~--------

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL EPE 

OECLARAÇAO DE INEXISTtNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(tlrll.~O .J -elo Oecrew·lei n. '14120/.J, ,/~· 22 dt! Jan~iroJ 

Os dados recalh•do• alo processados au1omahcamente e destinam so 6 gos1âo dos ptocessos relativos ao reg1me jvrld.co 

das incornpattbtk'ldM dos membros das corn•s.sões. dé grUPQ~ de Habalho. oe jUris de proeedimenJos pre-contrat\MIIIa, a 

llO<IS<.Cores quo apolam os rl!5P"CCM>s JOfll. ou que partq>am no -a aval-ação omou.to de no<Mas e """"loç6411 de 

çaraote< d.-, elaborae6o de formU3noa, nu., ... do meci<a~Mnto e do dosposiiM> mediCO ""Amboto dos- e 

sei'VIÇQS do ServiÇO Ntlctortal de Sa.Ude iÓiipellde~tamcnte da sua ,atureza JUI'•cica bem COt'I'IO ~ Set'VIÇOS e organesmos dO 

M nisteno. da Sttu<Je O aw pmenctwnen1o e ot:wlgat61'io_ Os t.Jtulares dos dados podem acode r à lntormaçao qt.lé lhes tMpOito e 
solieí1tu pnt Ml:rltO junto do estabelecmwniO. SCMCO ou orgamsmo. no qw11 a oomtssão. o grupv d6t lfabalho oo o Jüri func:Jnne, 3 

sua atuaJizaçâo e corr@ç.Ao. Os dados recolhidOS sâo publicados na P\I!Qina oleelrónica do cstaboleclmertto. servtço ou otganlsmo 

no qua. a oorflll.do o grupo Oc trabalho ou o l..tri funcione_ devendo S@t ~tloafizado no iniCIO de cada ano civi e cor:servwd.al na 

piglna ele<trónCa da Of'bdade durante o ponOdo de funaonamooro da ""'"'soãO. do gt14>0 de rrat>.ol10 "" do j(Jri 

L ldenttf1eaçio de peUQ.I que se eneontr1 abrangida pelo oblecto do 0.Cf9tcrlei n.• 14'2014, de 22 de Janeiro (AIOQO t.•) 

11. tdenbfiCII~O da tltu.açio que se encontr~lnsende: no âmbito do OecretcHei n.t 14'2014. 22 de Janeiro (afOgO 2 'J 

"' 
ldoo1lfir:açilo d• •lr.,.çaoc ,A: cb "(F .:) = '' ~ a\~ e 

!dentr.=-;1<> do Ear-eroo. senliço ou Of'QOOISmO ondo se .cnf\ea ... _ c(' • ~-h l) k\-CJ. ·Y'. ~e\ I o,. 

l."(,bc._ ('f! ~\ho.\ [ I' é ~ lc>.Uoo 'tºJ.b · 

Duração da Slluaç6o tu"~lclo:flm ):... 

IIL Observações 

1-
__ , 

IV. Declaração ------------ --------------
Oodaro n5o estar abrangido po-las incompallbllld..tdes preVIStas no anlgo 3 ° do Decreto+ lei n .• 14f201 4. do 22 de Janeiro. 

}( N6o tlt8fÇD funções remuneradaa, regular ou ocasJonelmente, am empresa• produtoras. distribu idoras ou 

v~ de mediçamento.e ou <ll~tivos rnedicoa 



El"têf'ldcH<J por oxorcrclo d9 funQOOS em tais empresas a prossecução direta de mtibutçõcs confonne o objeto social ou a 

atividade económlca da respectiva erbdade. Não se considera exercicio de fu!"çôes em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias otganlzadas pelas mesmas, nem a panitfp~Ção ern ensaios cfinioos ou estudos C1entiticos no âmbito da respetiva 

atvoóacle. 

~o .sou propriet-ário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dJsposltlvos médlcos. 

Entend&·Se por PfOpriedaóe e detenção de imeresse-s na propriedade de tais empresas a titularidade de qualsquAr pattlclp~ões 

sociais ou de quaisquer Interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do réspetivo Objeto social ou atividade 

economica, fDrnla d11eta ou por interposli\ pessoa 

{><JNio aou membro de órgão social de sociedade cientifica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

médicos, om módia, por cada ano, num perfodo de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

lotei superior e 50.000 (. 

Emcndc·se como membro de órgão social o quo se oneontrar em efectivldade de funções, com mandato não suspenso Não se 

entende em efecllvldade de funções o membro dê óe'g~o social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notrficado 

formatmeol& em contotmldade a sociedade ou associação que Jntêgra. Nao est.ao abrang,das as situações relativas a assoctações 

pUblicas profissionais 

Entende·se oomo hnanccamento. toda a captaçao -de rttCursos que origine fluxo financiamento, de bens ou vantagens com 

expressão pecuniâria. quo não seja, formal c expressamente. por via de contratuaJização ou meio equivalente. dirigada a 
reaUt.açâo dos fins ptóprios da sociedade associação ou empresa para investigação. ensaios ctinioos. estudos cienUhcos, 

nomeadamente epklemlot6gloos 

(0 aqui dcctaro não prejudrca a aplicação de regime de ~ncornpatibitidades, smpedJm&ntos e tnfbjçõcs preVJsto nas disposções 

ragutadotas de conflitos de interesses resultantes do exerclcio de funções põblteas, uomAadam&•lf& quanto a garantias de 

imparcialidade pcev1stas na Lei 12·A/2008 <Se 27 de Fevereuo e no Código do Pcoccdimcnto Administrativo, bem como, qu-ando 

apli<:avct, não projudtea a declaração de interesses dos proti~sionais de savJe éxtQJda em situnções especificas de apreciação 

casursta e o cumprimerno das obrigações de transparência e publicidade previstas no ESii:!tuto do M9dicamooto. aprovado pelo 

DL 1761~06, de 30 de Agosto, na versão atual) 

de de -)/t' l S 



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: _U_A-_ei._._A--=3b=--=_RJ-""--_0L_~_·-'--UO"---= ........ S&J=---- A_f\Jt--=--.;_t _lJ--=1\Jt--=-=S=-----

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _,Q""'' '-4=-..L.-_,S='--"'6'""'--U.:::::..>..-=.:)::o....::3=..:,-~-L---------------

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: Júri de procedimentos de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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

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

atividade. 



[íg 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. 

00 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 orig ine fluxo financiamento , de bens ou vantagens com 

expressão pecun iária, 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) . 

O 5 de _U,._~____:_Qc~O=----- de 6}D~ 5 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAl El'E 

DECLARAÇÃO DE INEXISftNCIA DE INCOMPATIBIUDADES 

(arti,'u -1 •tw IJ'cr<rtd<i n. •1412014. d• 22 de Jannm} 

Os dados reeoU1 dos s.lo processados automatic:a.matlte o destinam-se à g&$tlo dos proc.assos rolatJvos ao reglmejurldico 

das incorr~ltdadeS do$ membros csas c-om:ssões. de gnJpos de crabalho. de J(rris de procccfimootoa prkonuatuall, e 

c;or'li:IUIIOtes que .apot.am os rospecllvoa ~&. ou que p.11&opam na oscolna. avaiação. emt~s.11o de I"!!m"as e cmantaç6es dl 

cartcttr clinico, elaboraçAo de formui.Ar•oa, nas âreas do meôcamcnto c do diSpositivo médico no âmbito dos estabêlecime.ntos 1 

ser>Açot do SerVIço NaclonaJ de Saúde, lndepondentemen.te da sua no.ture111 JUr'dica, bem como dos sorv1ços e otganiSmos do 

Min s1ór10 da S.a.Jdt O seu p!eench•momo é ob(iga:óno. Os t11u1a1eS dos dados podem acodor ê: tnformação ~o t.hes respê11o o 

soadtar pot escr to. ,...,.o do es.tabeleotnento. sewç.o ou OfQIIl smo. no qu.al 1 COMissão. o Qf\IPO de tt'ab4Jho ou o j,lri h.OCiont, 1 

sua atuahaç-ão e c:otrCIÇ3.o. Os dados recoth dos sâo pubk:ados na pagtna eleetrOtiiCa do osta~eolo. serv>ço ou etgat'II:Smo, 

no Qual a com.ssao o grupo de trabalho ou o 1Uri tunelono. devendo ser atualizado no Inicio <kl cada ano cMI t COil5ervadas na 

página aloctrómca d• tt·Udado duranle o perfodo de lunc•onamonto da comlsalo. do grupo de tro.balho ou do jún. 

11. lôtnUhca9á0 do tl1uaçSo que se encontra lnsarida no imbilo do Decreto .. Jei n.II14J2014, 22 de Janêlro (1Jr11Q02.") 

ldenhltcaçao do Estabetecimorno. seMço ou organ1smo onde se vorif.ca a situaçlc: (_ H I c: - Fff\G 

IV. Docl~ão 

Dtclo.ro não estar ahtangldo peJas incompllllbll!dados provistas no arligo 3.• do Oocreto-lel n.• 14'2014, de 22 de Janolro. 

"'-L Nio exerço funções remuneradas, reguler ou ocasionalmente. em emprosu produtoras, dlalr1bu1dor•s ou 

/ \ vendedtQt c1t modlcamentot ou dls-poslttvoa medico.s. 



all\l'ldacte oconómica da respectrve entldad&. t\ão so cons.ldera ex.ercl~o do tui'Çóos em ta"5 émpre&as a I)(Cioç.Ao em palestras ou 

confcronclas organludas pelas mosmas. nom a partcrcayãQ em onsa1os eHntcos ou estudos cumtihcos no àmbrlo da respctiva 

olvldade. 

X Nio sou proprietário nem detenho intere.sses na propriedade de emprosas produtorAs, distribuidoras ou 

vendedora de medicamentos ou di$positivos miK:ticos~ 

F mando-topo< ~ • d.tonçlo de 'mOfesses na ""''"-de 1a.s omposas a bMandaOe de ~-~ 
IOClaa& ou de ~ .,.., ... , .. com expt"ess~ peanAna. ae"'lVOIS ou rosulantes dO re$p&tiYO obfetO Soetal ou a1Mebde 

oconómaca. 101'1'1'\a direta ou por interposta pessoa. 

Nio sou membro de órgl o social da sociedade cientítiea. assoclaçlo ou empresa privada, as quais tenh~m 

mecbldo tlnanclamento de empresa produtora, distribuidora ou vondedora de medicamentos ou dispositivos 

mêdiços, em mOdla, por cada ano, num periodo do IOI'npO consldere~do até ci nco anoa anteriores, num v'lor de 

total superior 1 50.000 ( . 

Enlenôl-5e como membro do ôrg~ soQal o que $8 ençoob'ar em elecWidade de funções. oom m.andato n.\o suspenso. Não se 

en1ende em efectJVdaóe de funç6es o membro óe órgão sooaJ QUI teMa expressamente ref!IUncaadO ao cargo e notificado 

formünen:o om conformodadl11 JOCtedllde 0\.1 assooaçâo que rf'legfl . Nlo e1tAo .1tnmgid3.s as s•tu3ÇOM1elalrvaa a assoo:ações: 

pUblicas prollsslonatS. 

C:ntondfl .. se como tlnanctamanto, toda a captação da recursos QVt ouglno fluxo financiamento, de bena ou vantagens com 

expressao pecuniána, ~o rn1o aoja, lormal e expressamente, por via da contratualizaçao ou molo oqulvatonto. dirigida à 

ro.1h1aç.\o dos tins própflos da sociedade, assocraçã.o ou empl'esa, par11. Investigação, ensatos clfn.c:oa. estudos ci.ent.tlicOi, 

nomeadamente epi.demiOióg•cos. 

(0 aqw doclato nlio pr"'<Jdoea a aploc:açlo de reg.mo de rncompa~l>lodOCSts. •mp..,menlos e nrt>çOot prov•SIO MS diSpO$rÇOe$ 

regula.ck)fli de conMos do •l"'terassos rasuhantes do e.xerclelo de funções pUb{-cas, nomeadamente quanto a garan;Las de 

imparoialtdaOO pc-ev1slas na Lei 12-A/2008 de 27 de Feve1eno e no Código do Procodlmento Admlnlstratwo, bem como, quando 

aphcévol. não pre!tJdka a decl.traçAo de 1n1eresses dos profJSS•OI\4•5 do saúda &XtgJda em SJiua;6es ospocii1CO.S do o.prociaçâo 

casurstn e o cumprimento das obrtgtLÇ6os de transparóncia o publlcidóldQ p(evlstas no Estatuto do Med1camonto. aprovado pelo 

DL 17612~. de 30 de Agosto, na vorsdo aM!l). 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL trt 

DECLARAÇÃO OE INEXJSltNCIA DE INCOMPATIBIUDAOES 

(miig<• 4. •do Der:reto .. t~'''· ·t-tíJ.0/·1 Jt' 22 ti~ Juneiro} 

Os clados r""'*"<lo$ oào PfOCtotldOa aucomaJc:amonto o dos""-t a gestio aos PfC>ee$$0S relallvOS eo rogome jl.rlOco 

dat .nr;ompallblldades dos membros das con'4ssoes. dé Qf\lpot de Habalho. de j(Jrs de proced•mentos PfkOI'tttatual$, e 

consul'toros que apolam os rospocwos ,uns, ou que part!'CIDam na •seolha avaliação. om•ssl.o dt normo.s • orlenrações de 

ear•ct01 clfl\tco, elabOração do tormutáuos, nas áreas do medieam~mto e do <1/spos tivo médico no .êmblto dos G~labetecimentos o 

IOMÇOI do Sérvlço Nacional do Saúde, independentemonto da aua na1uroza Juridlca. bern como dos sorvlços a otg#!nasmos do 

Mlnisténo da Satldo O sou pteenchimeoto é obrigatório. Os lilul.llres dos dados podém aceder â mfo,maç.Ao (lut lhes respeito o 

tolic•lar por escrito. junto do est.ebeleclmento. serviço ou org.an•smo. no qu.af a com•ssão. o grupo de lrlbalho ou o jUri tunciooe_ a 

sua aruallaçao e coneção. Os didoa recolhtdos são pubk:ados nA pag na eklcrromca do estaoe4eclmenro. soMÇO ou organ.smo. 

no quat a cofNS.:Sâo, o grupo de Uabam ou o JIÍ!i flii"'CCIC"M!'. devendO ser a!U!hado no 'l'llGIO de cada IJ'K) CMI e conservadas na 

pag.na etectróo1ca da-OJ<anto o pe<ioao do Wnoon01T'Of1IO oa eom.sslo. ao grupo de uaballo ou do I'Íf1. 

I. Identificação da pessoa que se er.contra abrangida pelo objec-10 do Oecrcro.lei n.' 1412014, de 22 de Janeiro (itffJgo l . ') 

Nome: rfM:I.I. ?3fo..e..êJ dAC;AI?a p (..o.}f?.ç-N,'f'_?ê..R=~ç:_s=~'---------
Btlholo de ldenlilieaçãQ/Con~o do C.dadao; \s b 2'5' )'-1. Í 

li. ldendfieaçJo da situação qu." encontra inseOda no iunbilo do O.Creto-let n.• 14/2014, 22 de Je~ro (atflgO 2. '} 

~·' ' c!l-< ir-- o<.._~ I (.._. c.~~ h' !::...1. k:lonllfiC~O da Situação: !>. .... • 12 ~ ~ ~l 

& d.._ ~ ~ \ (\ '-"'"' \J,.>, so: ~<-c r 

ldenU11caçâo do Estaboleclmonlo, serviço ou orgamsmo onda se veri!lca a sl!uação: Cn d + \ ~ L I ~L, h(n 

au ~ .6.<:> ~.o., " ( 12. 'c" a ( t:..?€ ' 

Duoçlo da"'~ (•nCIOII"'k Z-.:, ~ ;;-

111. Obsorvaçaes 

IV. OêCiaraç:ão 

Oe<:huo nAo estar abrangido pelas lncompntíblldades previslas no cuUgo 3.• do Dccrcto·loi n.' 11112014, do 22 do Janaho. 

J' Não oxerço funç6ea romunol'adas, regular ou oculonelmento, em empresas prOdutoru. distribuidoras ou 

ve-ndedoras de ~lumentos ou dispositivos m•dJcoa. 



EntOnGI·st J)Of exercíc10 de funções em taJS omprgsas a prossocuçlo d'reta de atribuiçOos conforme o objetO aoclal ou a 

atiVidade eeonómlca c:ta respoetlva onl.ldade. Não so considera exerciç.Jo do tul"oÇ6as em la.1$ Qmprosas a sueleção em p.alosuas ou 

c;or;ferenoa& organiZadas pof.as me&mas nem a ~lo e!ll CflSaiOS d•r.oos ou estudos oentít!ÇQ$ r:o âtnollo 011 tespet:Ml 

f- Nio sou proprte•órlo nem detenho Interesses na proprlodode de empreau produtoras, distribuidoras ou 

vendedora$ de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Ent.-pn< P'~ o ov~•IÇão de """'.,_ na propncdade de t0o1 ., .... a blulalldaóo de qua.sque~ ~ 

SOCiM ou de Cf'"'SQI* '"'et""' com elq)fess$o pecul"''af.a. acessNe 1 ou rOS\Atantes do respotJYO Objeto s.ooal ou atNtdade 

êCOn6ff'lo~Çt, torma d;feta ou por 1ntetrpasta pe:ssoa. 

y... N3o sou membro do órgão social de 10clodado cie-ntífica, associação ou empresa privada, as qullt tenham 

recebido financiamento de empresa produtora,, distrlbuido,. ou vendedol'l de medlcamentos ou dJtpotltJvos 

Jntdiças~ em mtdia, por cada ano. num perloc:lo de tempo consldet'11do até clneo anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 C. 

Entond9-se como membro do 6rgéo social o qua so tnconlri\r em ofocbvldade de funções. com mandato não suspenso. Nao se 

entende em efectlv1dado do tuuçOes o membro dt órgao Soc•al QUO tenha exp1essamente ranunclado ao c.argo e not·flc.ado 

fotma.lmeme em C(lf'lfonn.dade a se»edade ou assooaçlo que integra. N.to ntAo abfa1"9das u lltuaç6es reta•rvas a 4UOCtaç0es 

~ prolissoona.s. 

Enlende .. so como financlamMIO. lodll a captaÇAo oe 1ecursos qua orlglne fluxo financ1amonro. d& bens ou van1agens com 

e>epressAo pecvnlân.a. quo nAo soja. lormal e expressamente, por via do contratuallzaçto ou meio oqulvalente, dJrig.lda à 

raaliLaçlo doi r1ns próprios d.l aoc~edado. associaçao ou empresa. para mvesttgação. ensa~os clln!Cos, esn.JCIOI clenlif.cos, 

,.,., •• - •• cpodQmóolóço<:oe. 

(0 aqu• doclo.ro não preludie' a ~IC<lção da regime dtt inoompa!ibllldadtts. Impedimentos o lniblç6es previsto nas clsposiç:Oes 

rogt.~Qdot'as de çonfa.tos do Jntttesses tesuttantos do oxorck;to de tvnç6os ~. oomead3mootc quanto a ga.anl.as de 

""""'"'- p<~stas oa lei 1~·-''2008 de 27 do F...,e<ro e no C66go do PIOCêClmento Admr.os~anvo. bem como.~ 

apltça,VGI. nAo Pf•JudiCa a (le(:t.araçlo do ,nt9f9S$.M dos prof.:ssona1s de nUde eJOQttla em S1tuaçoos aspecdiCU de aprecraçâo 

casulsta e o cumpr1men1o das obnooçoos de 11anspar6nc'a e publicidade previstas no Estatuto do Mêd1camento. aprovado paio 

DL t76!2006. do 30 de Agosto. na versão atvat). 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRA.L, 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 cu 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 José Martins Costa da Silva 

Cartão do Cidadão: 07275546 

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 de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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 

atividade. 



IKJ 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. 

(KJ 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). 

Lisboa, 11 de Março de 2015 

11 
1hciC 

/ (Assinatura) 



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, 

eT~bd~àção de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no ãmbito dos estabelecimentos e serviços do 
A ' 

S''erviÇp Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do Ministério da 
·... ·~ 

Saúde. O s'éu 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
) 

N,s~~ _ Y:\cx "": ç ~<> ;;,_;, L:b ..- -. «-- s=.\ ~·, ~ 
B11:tte~ent+f~o/Cartão do Cidadão: --'º"""--"b...L..Io'-'-C...---2_q.=l-· ..:>~.....__od=.._éf.L__=....~~:...-<.Z-=-~.Z~'9_,___ ________ _ 

' , ,, ·~ 

! ; t ~) 

ír~·--!1d~n1:iticação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.0
) ._ 

ídegtiri~ação d~ situação: Júri de proced imentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de disposit ivos médicos. 
:L "<'' 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P:E; 

D5~;~ão da situação (inicio/fim) 2015 
\ 

;J'r.:i\1 !t~·.,· 

'· .' )· ~· 

111, Observações 

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

,_u :· :: ·~g Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 
; ~' 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

E;ntel']de-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 
i: (~\ ,, , •. 

ativi~:ad.e económica da respectiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

csnf~:~ncias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atividade . 

.. F 



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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

~ntende>se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociai.s ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade' 
. ,_,.· . .., 

económica, fo rma 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 abrang idas as situações relativas a associações 

p.Y~:UR~f prç:>qssionais 

, ·~· ' . ; . : -~ ! ·r.: •. 

E;pÍ,e~,Clé-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 científie'ô~ ; 
nomeadame·nte epidemiológicos. 

. 

(c{áqJi declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas dispo~iÇÕés i 
I 

r~~Üi~doras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantíãs . de : 
f t.::·:,:J.l.!.' l' . ' ' . < ,' ·'· ' ' 

1mparc1alldade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, qUando i 
~~riáJ~I ; não ·prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação 

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

b[l\~·672006 , de 30 de Agosto, na versão atual). !:t 

.:. i-:-1' ,. 

___,.o/=-,_,; ,..,sL..._""'o....<..::::="--- _ ___,5.....___ de _ _ M__.,_-"c._=-Ç::....c.=-o=----- de c2o ) ~ 

(Assinatura) 

~ ( ' I • '•~· :_' > 

· '· l 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CLIIfrRAl EI'E 

DECLARAÇÁO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATlBILIOADES 

(dTIIKO 4 "'do Vn-rf'lo-ln 11. • f.J/Z0/·1. (/e 21 dt' .ltlnt'ITt) • 

Os daõos recoll•~ ~o processados autornfttlr.Amenre e destinam-se 6 gestao dos processo~ rotativos ao regime jurldiCo 

das incompat.rblkladoa dos membros d:~s corn•~soes. de gn.pos da trabalho. dê tufis do procedimentos pr'-tontrat~.>lll , e 

C<lC'SUiOI'H Q<Je DPOilrn os respea~""" )iAn& ou que par!Jeipam na M<Ot>a. avaloaÇàa. om~o de N>rmas • oroantaÇOoo de 

car3Cier cl"*'>. olabcnoçio de lorr.!<Aanos nas.,...,.. dO n~o • do dosposnM> medco no ~b<lo dos eslabe•..,.,..,.,. a 
s&f'VIÇOS do Sorvtço Nac.onaf de Sa..Jdc tndec>eucfil!ntêf'!'lenrc da sua natvre1a jvríóca bem como dos semços e orgat\IISfT'IOI do 

Mtnisteno âd S.1>Jde O seu preenctu.m&mo • Obfigat6no Os htuldHf~ !.k.ls dados podem acAder é informação que lhes respeite o 

solicatar por escrito, J\.loto c:Jo estaboloc,momo. !lfltv~o ou organtsmo. no qual a OOOlissão. o grupo de trabalho ou o tUn funclot~. a 

suA: a.tuaJizaçlo e correção. Os dados rocolhldos sâo publicados na pagmo eteclfOt'ltca do ostaboleclmento, serviço ou Olganlsmo, 

ro qua1 .i'l cotTtluAo o grupo de trabalho Oú o 1UO -uneione. devPndo ser Atualizado no 1n.C:10 do eada ano c:..W e COf"Sotvadu na 

P3Qioa electrOnica da ef!tdade durarrte o P""'•odo de tvncionamen1o d.1 ~ssão. do grupo delrabal'() ou do júri 

I. ldanufi~ c11 peuoa que u encontro obfonglda pelo obfecto do Decreto-lei n.• 142014, de 22 de Janei<o (att>go I.'J 

Nome !f~· c.. -ga,;.., ào ~.Q\o ~ i.e Ç"~ "c:::. qocd/o ___ I 
Bolheto de lderl ~ooçolo'Carulo do c.daóAo O 2> O 7_ 4 ~ ~ ~-- ___ --

n. ldenhflu ç.ao da ~.Jtuaçao que Sé eneon1ra insêrida no âmbito do Oecféto~lei n~• 14'20U, 22 de Janeiro {tJJtlfJO 21 

lclenlillcoçAo da suuaç6o ~ -2, 

ldenl·~~do Estabeleu'rten&o. semço ov Ofgdfl.smc>ocxtese v8f1fca aaaluacão: Ce• ., ( • c \~~"L. 

111. Observoç~a ---

-J 
IV. OecJ.-raç.to 

Declaro néo ntar wbfongido pcl3.S lncowpahbU+dadcs previslas nu HII~OJ ~do Oeccelo·l&l n 1 141'2014, de 22 de Janclro 

)O Nilo exerço funções remuneredaa. ragular ou ocatiOnllmente. em empresaa produtoras. dlstribuidoras ou 

vendedora: de medic:amentol ou dilf)OSitivos medico• 

~----------------------------------------------------------------J 



EntCflde.se por ,percic•o de tunçlies am till$ empresas a ptos..~uç.to direta de atr•bv1Ç08s cor-forme o objeto soc•al ou a 

atividade econOfllk::~ díf r&spccttva entidade. NAo se considera cxctclc:lo de fvnQOes em mis cmproaas a pr~leção em pah)stras ou 

conlerenc.aas orga()lzadas pelas mesmas nem a partte•paçào em -ensAios clln~eos ou esttXkls Cltntihcos no âmbrto da fft.p&hva 

-<' Nlo 10u proprietário nem detenho lnt.-ses na propriedade de e<nPf"SII produtoras, clístribiÕdOnls ou 

vendedora-S de medicamento• ou dispositivos medicas. 

Entende so por proprledad& e derançAo do m101osses na pc-opuedH!.kl tlw 1ai:s empresas a htuliwdAd& de quaisquer partiCipac;oos 

soc~s ou tle q'-lai$Quor ~ntoresses com "xpressAo pccuniâna ac-es.s•vels ou tesultantcs do ros.pehvo objeto social ou ohvidade 

econónuca torma ckreta ou por 1nterposta pessoa 

')CHio IOU "*'lb<o de orgão socl<ll de sodeclode ~tlllca. assodação ou omp<- privado. as quais tenham 

NCet»do financiamento de .mpre.sa produtora, dlstrfbuldon1 ou vendedora de mecttc.amentos ou diapositivos 

mediCOI. 1'111 media. por cada ano. num periodo de 'tempo consJderado ate cinco anos anteriores, num valor de 

total auptrlor a 50.000 f. 

Erteflde-se c..·owo 1•.-.nbfo de orgão SOCI~tl o que se encontrar em etectl\l'tdltde de fur.ções . com ~andato não suspeoso Nao so 

.,lende om ebct.r'W'Idade ele funçóes o mombro de org.Ao sodat que tonha expressafl'\OI'ItO ronunclado ao cargo o not1ftced0 

IQtrTt.alr!w1le em~ a $0""M'Pdo ou USOO)(âoqoe iniBQta t.iloutão abrangdas as S"loiÇÓeS tetar.vas a asscceçe.t 
públicas p<OhUiOMia 

Entende-se como timulciamento. toda a capl<:~cao do recursos que or.g,ne Huxo financtamento, do bens ou vant~qtcll com 

e11p1essão pocuniAri8 que nAo seja formal e ellpressamcnto por via de oonlratualaação ou meiO equivalente, dtnglda 111 

realização doi fins proprios da SOÇieQ;It1a, associaÇão O'.J empresa para mvest~ijaçilo. ensa.as ehntCOs. estudos clont ~100&. 

not'leadamertO epjdelfod6gicos 

(0 aqui cktcloro nao pre)uthca a apflca.ção de MQtm& de inoompa.bblhdades. impedimentos e lnlbiQOos previsto nas dispoaloOos 

rcguladora1 ~ con'Mos de interesses rHultDntos do exetclclo do tunçOes publicas nomol\dlllmente quanto a garan!IH.S do 

mpartiabdaoet prevt~tu na lc1 12·A.l2008 de 27 do Fevereiro e no COdf.go do Procedimento Adrrunisttahvo. bem como, QUando 

apicá•'lll. nAo lftiudica a dedanJção de .,,., ..... dos p<afis..,...,,. de .. uoo CJOg>CSa em .,,~ espeçi&cas de ~ 

casy<sta e o cun-.L> das ot>rg;;çl>H de u.._enc;oa e pulll- prevtS~as.., EstaMo elo..........., • ., •. aprovaclo pelo 

Dl176.-2006. de 30 do fi<Josto. na YefSão ''""'l· 

~- .r2,J. c1e 'J-LDe-Y"C.L___ dP ..Jq> J '\ 

~Ct4~81{)Qto ~_bcnc~ 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL EPE. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(arrigo 4. "do Decreto-lei 11 . "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 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 funcionamen to da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.R 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.9) 

. ,..., 
á-4 ,tUD E 5 ..J;;t: 

Bilhete de ldentilicação/Gertiio do Gidadão:. _ _,Óo<......:2...=._,GLJ.o~9......_.3~o..:._ _________________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.R 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.9) 

ldentificaçãodasituação: ME::M BM 4€ t]c//Z1' -'>é" t:NrJC<JA.S....OS f~A-

1+~ v i~'<]M 0-€ M-Eln'LA M.FNTO.S /1'-E.+fi. EJVTE5 E .t:H's: fo 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verilica a situação: ~~ 'yo i)€ XM VI\/ O-

- t-f€ M O('E: &A-fJ,t A 

O/A t<y e&B&41... 
, EPE Por LO M J+-os...f c' 't'24h D--t 

Duração da situação (inicio/fim):_A~.:ol!t.....I.Q~-~.9€"~::...._-t:.::L.o~!G.<A~S-------------------

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.R 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. 

{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 

econômica, forma direta ou por interposta pessoa. 

\8] 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 

méd icos, 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 notilicado 

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 especificas de apreciação 

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

DL 17612006, de 30 de Agosto, na versão atual). 

"""";4~~ ka=~-· :< !2... de __,~~.!!:..C...::~".=:....:..... __ de :Z.od.J 

~~l--h·tw5&c/p ~~ 
(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, aval iação, emissão de normas e orientações de carácter clínico, 

el~bo~ação 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 
~'!t 

Saú'de. 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) 

N;.T~ qcmio ~no tAA~ fSg t ot:liRPdlo 0o~no~ ~nv1s.VLe ~ 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _}_._9...._ .... 6""'-"0=--\f_,_lt....::0_l:.R_,_ ________________ _ 

:f ... ~: 

, !·; 

n>W:f~nÍificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.0
) 

- \ 

l d~htífidãção da situação: Júri de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. ·': 
::.c_ ~···; .. :;! ;I(; . .) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P..E .:' 

óufci~ão da situação (inicio/fim): 2015 

'/'w 

.:'h 
111. Observações ... _,..,,. 

''· ·. · 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/201 4, de 22 de Janeiro. 

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

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 . 
C,;. 

ativida:de 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 . 
·, ~ ":i·:y. ~- - :4···· 

ativida.de. 



.. . :· · . 

. i.•> !)] Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras :ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

snt~nde-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participaçpes 

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

~~bnó'm;fca, 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 

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

for.r:nà.lrnente ·em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relativas a associaç,õ~s 

~.~.!,~.~9.r:~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 

reaiÍz~ç~o dos ' fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos , estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 
i"l( 

r " 

..... ,/. ' F ' ''lI 

(O 'aqui declaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades , impedimentos e inibições previsto nas disposiÇões i 
; ,~). ~ ~ ;t, I i,.•{ ; 

regulaâbras de conflitos de mteresses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garant1as "de · 

i~p\!i'rb(~lidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo , bem como, qu~irído / 
a~fi b'à~·~ l. 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 ' 
j':. 1'\ I,; , ~({~t. < , • ;' 

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 ]4/20 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: ~~~~o·~'~'~'~·c~~~4f\~~s-~~~~~~i~~~--~~c=~~~~~-~··~~~~~~~--~C=' :c2~tb~--L/\+~~~~~~~~------
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ______ ..::6::::......0"-----=S"".__::::~.__....::-L=-"\-_,__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: Júri de procedimentos de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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 

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

atividade. 



!XI 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) . 

... vZ~'""'J::.........;~-=o...:oc=-=--- --'~=--=--de _ .._f\_-=c<Y\...::..:' --"'-t...>;:.:' _· _____ de '). O '\.f 
) 

G_<:J ... /'-.' 'L. fu .. """""'-' :\, '--== A.. '-"-"-..0 .., .. t ~ (._~ '-2. 
(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 U) 

..... -
Nome:Lf~((~~~- uu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ll~~~~~~~~~~~~~~UlLk~~~ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:_~"-"_;._])~-:::.::,~-;:,:;)L ·;:_, /~7:>~_.:::_:·:;,2)_;~:_::>:_ . .___:::==================-

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

~entificaçãodasHuação:_~~~~~~~~~-~~~-~~~-~~~-~~~~~~~~~~-~~~~~ 
Cf9l À :':>c ç.A=;:') e 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação:.__,c_'=· ___,/_· .__,_( _,L~<-::::_:::..... _ _ -_ E::::·==· __.P _ _,t:::~-

Duração da situação (inicio/fim):. _ ___j-1L.....l/---'1'--'-/_7!....._~U~!.....i _L{.....:..__--LL...:.c·<!,._. -~-;;;.-)L!I'--1-/_-1!......4l __ J/__~..2___!:C:o:---~1_LfL___ 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n. 2 14/201 4, de 22 de Janeiro. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

H H H 1 1 ü n 11 02- 1 c 
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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. 

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). 

c ''~....,.~·-'!>-... _ 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA 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 jurfdico 

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 jurfdica, 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 perlodo 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.v 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo f.O) 

Nome: __ 'ttcr~~n..l.o:""":a4---,.....-1lb."e::4r.:l.lo.u.n..u.o<""--.-Jevi,....L~n~~*'cz"'0g-~C,_J~....O.,,.t..;DD~t..~.12;a__~c:W...!::l;....._-+(\~eclLL<""""""=-~iftf-' _ ___ _ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:. __ __.b....:....Y-~.-~3-.......... 3.o......S .... ·-~ç, .... · -~+-..;ÇO:..__ _ ___ _ _ _ _ ____ _ 

11. Identificação da situação que se encontra Inserida no âmbito do Decreto-lei n.v 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 9) 

~entificação dasijuação~: --~~~o~~~n~~~~~~-~~~o~-~~~~~~~~'-~C-~~-~n~~~o~~0~º~'~~~~~~~~-~~~~~~~ 
o.g An Mnjc de 1\I'P .Pcl.,' cm\.o,pOA a Ira / ,AQo (f •o {{)= -e 

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

Çso ' U:cp dto J('C\Oo o b.d'? bsu.Aeà'Ci/ti;: q'A P 

Duração da situação (inicio/fim): O b('Q' d o ~ 1 Ç 

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 cienlfficos 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 efeclivldade 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 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 

casulsta 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). 

}DarJc ~ 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CtNTAAl . f.1'E 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDAO~S 

(artigo 4. 'do Decreto-lei 11. •J4f20J.1, de 22tfr .luneiro) 

Os dados reeolnidos do processados a-utomaticamente e destinam·se à gestão dos processos relativos ao reg, me jutrdico 

das lncompalii:Aildados dos membros das comissóes, du grupO$ da trabalho, do J(lris de procedimentos prkortlratuais. o 

consultores que apoiam os respectivos jUris, ou que participam r~a escolha. avaliação. emissão de normas e orfontaçõos de 

carltcter clínico. elaboração de formulànos. nas áfcas do modfcamcnto c do dispositivo mftdico no âmbito dos cs1abclcclmentos e 

serviçO$ do Serviço Naaonal de Saúdo. Independentemente da sua natureza j\lrídtca. bem como dos scrvioos e organismos do 

Mtmslério da Saúde. O seu preenchimento é cbrigo.tório. 0& titulares dos dados podem aceder à Informação que lhes respeito e 

soliQlar por escnto, junto do oS1abolcc[mcnto. serviço ou organismo, no qu3J a comissão, o grupo do trabalho ou o jU:n funcione, a 

sua atualização e coffaçâo. Os dados recolhidos são publicados na pag1na efe-ctr6niea do estabelecimento, serviço 01.1 orgarusmo, 

no qual a comissão, o grupo de tr'abalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no Inicio do cada ano civil e conservadas na 

pág.na eJeçlrónica da enUdaOO duran1c o perfodo de funcionamento da comissão, do !:jrupo do trabalho ou do júri. 

I. ldontfficação da pessoa que se encon1ra abrangida pelo objeclo do Decreto·lei n.' 1412014, de 22 de Janeiro {artigo 1. ') 

Nome: 

Bilhete do lde..,flcação/Canão do Cidadão:~ :;:, ~2"--:r'f__,()~S;:,_;,"tc..._ ____________ _ 

11. lden1ificiição de situaçao que se encontra Inserida no âmbito do Decreto-lei n.t 14/2014, 22 de Janeiro (anlgo 2.11) 

ldenllfcaça.o da sitvaç.Ao: lJ\o <V\. 'YJ,~ AG<. ~ 0"' "',.....\o._ n C'o u i 5_,_<;,...,-c 
C!2 aa~ r1S:Q:::z ~ A ; ..... ~ p::>s \ i ~ , ~ \fliiÕ& i((, 

ldenlifiCQÇâo do tstabeleciménto, seMço ou organismo onde se verifica a situação: 

(.e ,._\1\~ ..-
Ú2n \!Jo 1-\~~'f (oJo.J. 1 ·:2 loo<>-

Duração da SitUação ~rúciolfim}: '/('\ 'c:. 

111. Ob$erVaçÕês 

IV. Declaração 

Declaro não es1ar abrangido pelas incompatibilidades preVIstas no aJ1rgo 3.' do Decr~lo·l ei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro. 

>c:. Não exerço tunç&es remunoradas, regular ou ocasionalmente, em emprc.sas produlor<ls, distribuidoras ou 

vondodoras do medicamentos ou dispositivos módicos. 



Em:onc:l&-se piJ" axEWt:OO de lul'1ç6os am ta.;s empresas • prQI.SOCUÇto dorela de atrlbuiçõe$ çonfQn'nO o Objofo ~ ou a 

auvldadê ecoflo01'7'•ca da respectiva entidade. Não se consider.1 oxcrclc.o de lunções em tais empresas a prcleçlo em palestras ou 

conlorol')(;ias organ•za.das pelaa mosmas, nem a par1JoCipação em onso1oa cl'nlcos ou estudos çienhlic:os no Ambtto da respe!iva 

atvldctde. 

~ Não sou proprlttirlo nem detenho interesses na proprktdade de empresas produtores, distribuidoras ou 

vendedoru de medicamentos ou dispositavos médicoa. 

Er'lfende-R por p-opoedadl e l$tltenç.lo de lllleresses 001 propOodado de ISJ$ empre»S a ttula<iaade de QUOisqt;Cr patLdpaç6es 

IOdas ou óe QU~ t'leti!IHa com expressão pecuno.a.ria acoalvert ov t~antes Oo respe~~vo ob:01o sooat ou atMdade 

ec:onor'IC:a. fatma dire:a ou por f'11fpo5.ta pessoa. 

~ Não so:u membro de ôrgio soc:ial de soc:iedade clentfftc:a. associação ou empresa prlvndo, os quaJ$ tenham 

recebido fin•nclemonto do empresa produtora, dletr1buldora ou vendedora do modlcamontoa ou dispositivos 

m'dlco.s. em mMJia, por cada a.no, num petfodo de tempo considerado até cinco anoa Interiores, num valor de 

to~lsu ... rlor a 50.000 ( , 

E"!!ende-se como tr~embro ele 6t;lo COCI.af o qL:e se enconttat om eftct V'dade de 1\.!nçôe$. com M.andõl1o nlo suspenso. Não u 

emende .-n et~ de tunç6ol o mCI'I'lbro de érg.ao .ooal que teflha e~essa-nente te0Uf1Ciado 80 cargo e 11otLICado 

lonnalmonte e-n confOtmldade 1 sootdade ou assooaç3o quo iotogtL Nlo es!io abfangu:~n as: SJ~vaçOes relativas a as~ 

publicas prof:s&~onals.. 

Entcnde·$0 como financiamento, toda a çaptaç.ão de recursos quu ur•gu1o /luxo hnanciamento, 00 bons ou vantagens com 

expressão pecuniAtla, que nla sejo, formal e ex:pfess.lmonto, .cor \ltO de contratualização ou mOto oqurvalente, dirigida à 

reaf•zação dos r.ns próptiO& d.t ICY-iedl'de, associação ou cmQrosa. para Investigação, ensa10S ehnteos, estudos ticflt;ficos. 

nomeadamente epldom,~óg.coa. 

10 aqui doc:la1o nao pro,udiea 1 ~açAn oe regime de incorrtl)31~hdadCS, ,rnpod·montos o ,,..bçOol ptf'\'ISlo nns ()SpOSições 

reguladoras de corrtliJos c. lnlttHiel resultantes do exerçfclo 60 funçoos públicos, nomoadamonto quanto a garantias de 

tmp.arcialidade pravi~Lu na lei 12·AI2008 d'e 27 de Fevereiro o no Códrgo do Pn>eoo,nwoto Admlnl1trauvo. bOm como, quando 

opllcãvcl, njo prêjudlea a decfaraçAo de Interesses dos proli$SiOnOJI do ~aúdo o~1da ém srtuaç6os ospacii!Clas de aprec:tação 

eosuista e o et~mprlmonto das obl1qaçõo1 de transparência e pvbliCtcJodo previstos no Estatuto do Mocheamonlo, aprovado oeio 

OL 17612006, de 30de Ago&lo. na voralio alua!). 

..... 
~l::...•:;;;?u\'ll'ln.r..o.L~ --=-=' 2'=---- c1e _ _ r ~ ~ y.. , I\ C 

(Assmaturo) 



CENTRO 
HOSPITAlAR 
DE LISBOA 
C.:NTRAI. El'E 

DECLARAÇÃO DE INEXI.ST~NCIA DE INCOMPATlBIUDAOES 

(artigo 4. •Jo DPtrNfl·lti 11. •J412014. ele 22 de Jcmeir(l) 

Os dados recolh1dos sào processados aulomaticamonto o dos tinam-se à gestão dos proe<>ssos relativos ao reghne jurldloo 

das tnco<npallblhdados dos momb= das comlss6es, de grupos de trabalho. de júris de procod•montoG pt6-contratuals, e 

oonsultoros que apo1am os respectivos júns, ou quo participem na escolha, avanação, emissão de normas o orientações de 

caracter clinicO, elaboração de tonnulállos, nas áreas do modicemento e do dlspos~lvo médicc no ãmbllo dos ostobelecimentos e 

SOMÇOS do Serviço Nacional do Saúde, lndependentomerno da wa narureza jUriá>ea, bem oomo dos scMços e organismos do 

Momtino da Saúde. O seu pteenchsnento é OOóQatório Os btularCS dos dados podem aceder à tnformeçlo que lhes respeito o 

OOIICIIar par eecnto. JUniO do OSiabeleCimento, serviço ou organosmo, no qual a comíssào. o grupo do trabalho ou o )Urltooaono, a 

= a1U&Iaçlo e correção. Os dados recolhidos ~ ~ na pagona e!ectrónica do estabe eamenlo. SOMÇO ou Otgarismo. 

no qual a con111>ào. o gtUpo de trabaho ou o jú~ tunaone, devendo ser arualaado no inicio de cada ano eM: e oons8Midas na 

págona oloc:tróniea da entidade durante o período de fullcionamonto da oom•ssào. do grupo do trabalho ou do jún. 

1. ldentllleaçio da pessoa que se encontra abrangida pelo objeeto do Decreto-lei n.'14/2014, de 22 de Janeiro (Bfii(IO t.') 

Nome:. ~ fflfE; ~ tu\aT{Ns. ~ sduE!RA JW1S tw 
Bllhoto deldenbflc~'C"1•n do Odnd'o: C!SSLt8' ...l..=l-----------------

11. ldentlllcaçào da situação que se encontra lnset1da no 6mblto de Decreto-lê! n.• 14/2014, 22 de Jlonelro (llfl1(10 2.'J 

ldenttfteaçllo do Estabelecimento, satViço ou organismo onde se verifica a Situaçao: Co,vx:b\.D -+e.&!.prf'ltJa.r 
de Hst?.oa Ceo:±<W. La laotzrlv\vo dn S'n"'9'2 
ch =±eeLUA..~a.. c flS!r(. ) 

DuraçAo da Sllunclio (lnociOihrn): /J.f) f $" ----:::::::::::::::::::::::::~:=:~~=====--==.-

111. OI>MrlaçWs 

----------------------------------------------~ 

tV. Decteraçlo 

Doei oro nlio estar ab<angldo polas incompatibindades previstas no artigo 3.0 do Decreto·lel n? t 4/2014. de 22 de Janeiro. 

~ Nlo exerço funções remuneradas., f&gUiar ou ocaaionalmente, em empresas produtoras. distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entende-se por excrclcco de funç6es em tais empresas a pcossecuçào d4reta de atnbutções oontonne o objeto socaaf ou a 

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

conferencias OtganaadaS pelas mesmas. nem a panicopação em ensaios clfnocos ou estudos c:Jentíllcos no âmbito da respctiva -· )( Nlo oou proprietário nem detenho Interesses na propriedade de empresa• produtoras, distribuidoras ou 

vondodoras de medicamentos ou dispositivos médjcos. 

Entende-se po< ~ o detonçao de interesses no propriedade de tiiiS empresas a titularidade de quaisquer penicipaçõcs 

SOCial$ ou ele qua.oquer in!e- com e>preSS80 pecuniâna acessive<s ou resultantes do rvspe!Ml obJeto socJal ou atMdade 

coonómica. forma dueta ou por interposta pessoa 

X Nlo sou membro de órgão social de soclodade científica, associação ou empresa privada, as quols tenham 

Neebldo financiamento de empresa produtora, di$\rlbuldora ou vendedora do medicamentos ou diapositivos 

medlcos, em mêdla por cada ano, num penOdo de tempo conslderedo até cinco onos anteriores, num valor de 

total ..,pertor a 50.000 (. 

Entende-se como membro do 6rgao SOCial o que se encontrar em ofectividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em oloctrvldade de funçOoa o membro de órgão social que tenha expressamente ronunclado ao cargo o noblicado 

foonaillento em contormo<lade 8 aocJedade ou assoclaçlo ®e itúegra Não estao al>tangidas as s~uaçóes relallva.s 8 associações 

pública$ pro~ 

En1eOOe-so como nnanciamonto, toda a captação de reevrsos que origine fluxo financiamenlo, do bens ou vantagens com 

expressão pecuniária. que nAo Mja. formal e expt&llamcnte, por via de contratualizaçAo ou melo eqyivalenlo, dirigida à 
roakzaçiiO doa fons própnos da IOCiodade. asSOCiação ou empresa. para rnvostlgação, ensaios cJínioos, estudoa cJenlifiOOS. 

nomeacamenlo ~. 

(0 aqui dOCiaro não prejUdica a aplicaçAo de reg•m• de lncompalibihdades. impodimentos e lrobiÇOes previsto nas disposiçOes 

,._ de conllotos de omoreues resunantes do a•erciáo de funç6es p(Jbllcas. nomeadamente quaniO a garantias de 

imparoalidade pr..,stas na U. 12·AI2008 de 27 óe Fover81ro c no Código do Procedimento AdmiiVstrativo, bem como, quando 

aplicável, rO.o pre,vúica a docfaraçlo óe interesses dos pt01lssiona.s de saUde cxigJda em situaQOos espeemcas do apreoação 

casuísla e o cumprlmenlo das obngoçOes de transparOncla e publiCidade provistas no Estalulo do Medrcamenlo. ap<ovado pelo 

DL 17612006. da 30 da Agosto. na versio ab.Jal). 

LA~ 40 do Fwere.tm do _&.o iS" 

-d-~ 



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 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) 

(2 v-:> fl / vt/ ,,,- r_ ':h é cJ4frtr/+l rtO' 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: --~l_q_:_'S--=:C'..~.r,!::.....:::J:._~~~J.-Vj-'-----------------

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: Júri de procedimentos de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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. 

r/ 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 

atividade. 



~ 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). 

--~~~-------.(_a __ de __ ~~~~~~~------de~?.~~-(~· ~)_.-__ 
? () 

/~natura) 



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°) 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ____ .:..I .LI =z.:_J,__:___):__b=.___:'i~1... _______________ _ 

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

ldentificaçãodasrtuação: ___ ~~~v~~~·.:..·-~~~~~--~~~'~~--=~~~~~~n~twN~~.L'~--~~~~~~~~~vL·~·~~~~~--=~~---
J., o·,lo?~~f'T'\.JO~ l1t->Jie.u..s 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: __ Ç-=_<::_N_ "l_1t..v--=. ________ _ 

\~..s ( í ""l?L A"'- L ~bo~ (9 VI i' b L 

/ 

Duração da situação (inicio/fim): ______ O_ I_) _ _________________________ _ 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrang ido 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 

vemieQoras 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 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. 

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 aqu i 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). 

/_,~bo'- 2..~ 2._ Z.Ot) ______________________ de _______________________ de __________ __ 



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 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: - 1-V-'tJLJio,L_'\),U.f\..Jo...L_O ----'A~,OU\.ÃJ2~~ ~~~1~12MA~-+=~~~,'\.JL.===-----..!::klo!!l..+-----!...:(?.e_,{=-':.s..J __ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _ó~d-ocz::.~=~::!....l.<~6::::_{.1.......:3:-=-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: Júri de procedimentos de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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 

atividade. 

l 



)gP 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 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~ ~ .í ,. )v t l.J '1..1~ de _ __:::::(/-):...._ __ _ 

~~ 
NUNO SALEMA REIS 
Coordenador da Neurocirurgia 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
c,,J..ALEs 

DEClARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. •Jo Deatto·lei n. •J.J/2014, de 22 de Janeiro) 

Os - rocolhidos tUio proc;$$Sados automatJC:amenta e destinam ... à gestão dos - raaUYOS eo regimo )Uifdco 

das lncompallbdidados dos membros das comissO.., <Je grupos de trabalho, de JÚIIS de procedimentos pr&-conuai\Ja.s, o 

coosub.ote~ que a,potatn os rcspeclivos túris. ou quo panicipam na escolha, avaliaç.Ao, omissão do normas e orientaQOes de 

c:arác:ter ctinoeo, elaboração de l01mulários, nas áreas de medicamento e do dsposruvo módico no àmboto dos 8Sl.1bclecirnentos e 

servíços do SeMço Nacional do Saúde, Independentemente da sua nai\Jreza jurídica, bem como dos servíços e organismos de 

MilliStério da Saúde. O sou preenc:twnento é obrigatório. Os tii\Jlares dos c:lados podem aceder à informação que lhes rospelto a 

$06crtar por escnto. jUnto de estabelecimento, seMço ou organosmo. no qual a C01111SSào. o grupo de trllbalho ou o iiJi funcione, a 

sua atuatlzaçllo e carroção. Os d~dos recolhidos são pubricados na pagrna ele<:trónica do estabeleci monto. serviço ou orgalllsmo. 

no qual I comrssao. o II"'PP de 1rabalho ou o JÚri funcoono. devendo sor atualizado no inocio <Je cada aoo civil e conservadas na 

pagtna electróll!Ca da enlldade dutan(e o perlooo <Je funcionamento <la comiSSão, de grupo de traba.ho ou do jún. 

I. lclentlflcaçio da pusoa qu• ae encontra abrangida pelo obj..:to do Oecroto-lel n.'l4/2014, da 22 de Jenalro (artigo 1. 'I 

11· hç·e 1 e 11e"' 'raçüo'Cattão de Cldadão:. __ .. 6:::u2_..(.,.<.'}..+:4:u.f._c .... JL-_ ______ _______ _ 

11. l<lenllncoção de altuoção que •• encontra Inserida no ãmbito de Oecreto-lal n. • 1412014, 22 da Janeiro (MIIgO 2. ') 

ldcnb!icaçao de EstabaiOC!mento, SOrvtÇO ou OtgaJlismO onde se venfica a srtuação: C t\ L C. 
b ?-Q9.r\fÕS,9 hta ,C,... uv,s..c hf; \jE-H&cl C.Gip,- \\~"'P\......,.(~-----

Ourdçao d3 s<luação (lnciQ/fim):._(;2_C,_J<-14-5--J-----------------------

111. Observações 

IV. Declaraçio 

Declaro nao esrar alnng!do pc as noompatobolidades prCV~Stas no atllOO 3.• de Decreto-lei n• t4120t 4 <Je 22 de Janovo. 

)C Não exerço funções remuneradas, regulor ou oeaslonalmento. em empresas produtoras. distribuidoras ou 

ven<ledor .. de me<lic81T1entos ou dispositivos médicos. 



Ent~ por excn:icoo de lunç(le$ em tOJS eml)<esas a prossocução dirota do atribuições coniO<me o objeto social ou a 

alMdade ecouómíca da rospeetiVa entidade. Não so considera excrclcio de lunçlíes om tais eml)<esas a l)<eleçào em palestras ou 

conlerenoas orgarozadas pelai mesmas. nem a participação om ensaios clinicas ou esJuóos clenlllicos no âmbito da respetiva 

alvldade 

~ Neo sou prop!WJario nem detenho Interesses na propriedade da empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou disposltlvos médicos. 

ElUendO·se por propoedade e detenção de inlercsses na P<Qpnedado de 1~is omprosas o Jitularidado do quaisquer participações 

sociais ou do quaJS(Iuor Interesses com OXI)<<nsAo pocunoát\a aoesslveis ou resu~antes do rospet1vo obJeto soda! ou allvldade 

econ6rmca. forma d1reta ou por mterposta pessoa. 

lC; Nio sou membro de órgão soclol de sociedade denlilicl, assoclaçio ou empresa privada, as quais tenham 

recebido flnencf1mcnto de empresa produtora, distribuidora ou vendedora do medicamentos ou dlspoa:itivos 

médicos.. em m6d1a. por ceda ano, num perfodo de tempo considerado até cinco anos anteriores, num velor de 

lo ... superior a 50.000 c. 

Entende-se como membro do órgão social o que so encontrar em efectivldede de funções, com mandato não SUSpOOSO. Não ae 
entende em electMdade de lunçOos o membro de órglo social que tenha O!<prossamonte renunciadO ao cargo e noliflcedo 

fOimaJmonte am conlormldado a sociedade ou associação que Integra. Não esiAo abtangodas as siluaçlíes rolatJvas a assoc1ações 

pUbi'ICas profissionais. 

Enlendo se como llllanciamenlo, toda a capcaçào de recursos que ongone rtuxo f1nanc1amento, da bens ou vanJa9ens com 

e"l)rcsslo pecuniária, que nâo se1a, lormal e eXI)<essamente por via de contran'""'açãO ou meio equivale<>te, <fingida à 

re3•UIÇAo dos r.,.. próprios da sociodado, associação ou omp;asa, para invesligação, ensaios clfnleos, estudos cient>fil:oa. 

nomeadame.-o epdemiolàgicos 

(O aqui declaro não prOjUdlca a apk:açlo de regrne do lncompabbilidades, impedimentos e ln1b1ç0es preVIStO nas disposiçoes 

reguladoras do conflitos de lntoressos resultamos do exerclcio de lunç6es pclblicas, nomeadamente quanto a garanlias de 

mpa-1~ pre-ttstas na Lei 12·AI2008 de 27 do Fevereiro e no Código do Procedimento Admln!straUvo, bem como, quando 

aplocavel, não preJU(Iõca a dec:laraçào de onte<osses dos P<QfiSSionals de saúde e>ogida em SlluaçOcs espocfllcas de al)<eciaçAo 

casulsta e o cumprimenro das obrigaç6es de transparência e poblicidade p<ev~s:as no Es'.atuto dO Medicamento. aprovado pelo 

DL 17612006, de 30 de Agosto. na vorsào atual) 

-
1ú de _ ___:\cc/=::.,,~!'i<.l''..::;~ée,:·..._, zz:{t.:"L' _de ___:2,;:'0.::.._1:.::S=--



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 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. 

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

Nom• JouOQ ~aaio IOQQ(Qa Gswu ~Lllb._ 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _,Q'-""-'1::6-r0.....,_.:;;,4~'-0=-..::cQ+-iff-O"'-----------------

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. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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 

atividade. 



~ 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, fonma 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 

fonmalmente em confonmidade 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, fonmal 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 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. ldentifícaç- essoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: ____ ~~~----------~~~-=~~~~~~~~--------~--------~--------------
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ------~0"'--'10=-~-....::(J::::.._O __ Y)_:...r ___________ _ 

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 de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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 clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atividade. 



~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. 

P--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 '"1-- de ~ '- \1'---------------------- ------~~-

(Assinatura) 6 



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) 

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: Júri de procedimentos de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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 

atividade. 



~ 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. 

flJ 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). 

(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: --~u;;E;__,t~:t:J;;:.oU-__.!._A..!...w!..:::....!!&CJ:d~o!..__p.fm>~uE:..!R-:::::..u:lt--AA,::J:tt:!::l.....[;'A-c..._~B~/ c::::J· v~Mc.t::!!.~~=:!!L~~:::::..=..·-~ti\-!...!"~.:::::L:&..a:_ ____ _ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _ __:::.O_í.f..L::::Qo:......L~9.L...:.~....:ocf>L· -----------------

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

ldentificaçãodasrtuação: -~~~U~t~~~r -~~~~~--~~~=~~c~·~~-~~~~w' ~~E~'~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~·~~F· ~~~~~~~~~--
·~~ Pos(r•1!ID'b l1CÍ'õlco.S. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: _....:C=·::..:f:'=--=.fl)=....:t1!...o~=--±f!...l..-'t~?S:::..f.!...f.:...nk..:.:....:::::!A-:..:....:.~...:.:...._ 

ePe 

Duração da situação (inicio/fim): ---~,4-..::.....:N...:......::O::.._ _ _:Z-€)__:_7:..:_r=------------------------

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. 

12'f 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 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 -~2-o...=..!..f.:::..O __ 

(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) 

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. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

111. Observações 

IV. Declaração 

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

fl ~ao 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 

atividade. 



/' 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 

econ~;n{ca, forma direta ou por interposta pessoa. 

J 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). 



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: _<;Z .......... ....,\_,.Cc5)~_._C&>""""""'=--')f.)..lo....>oc.......,~..:....>.....:\..)~Ç;-._,\.._~~=a'""'~.3iio:\"--9"""!.b::.;L-__,.,C>r:FLS>u...9~E-.:~..~ ..,b'--------
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ {..__..2-~6~0~G~...Jo:S....._.2~~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: 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. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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. 

'li( 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 

atividade. 



·~ 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). 

_ 4-"---- de _ '\f_,__,_,c_ __ Q.-=-=:i<1,._::0:....__ __ de ~rX:l.....::O:::........!...~ b=..,. _ 

Qc~~ 



CENTRO 
HOSPITAlAR 
DE LISBOA 
CEmRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXJSrtNCIA DE INCOMP.t.TIBIUDADES 

(arri!IO '' •do Decreto-lei n. •14/Z0/4, de 22 de Janeiro) 

Os dados reco4hldos alo processados au1omaticamente e desllnam..sc à gostAo dos processos rela~vos ao rog.mo juridico 

das ._.,._ dos 11erobios du emissões, do grupos do trabalho. de Jllris do pn>çe<limentos ~ o 

cons.JI!ores que apooam os rospec1M>I Júris, ou que partiCopam na escolha, ~. amlsslo de nonnas o Ofl8fllaÇôes do 

car6cter clfrico. elabo,açlo de formulários, nas áreas do meócamento e do <Jspositivo mêdioo no Ambito dos ntabetaclmentos o 

sorvlços do Se1V190 Nacional de Saú<le, lndOpo<ldentememo da sua naruro .. juridica, bom como dos serviço• o organismos do 

Mrllllt4no ~ SaUde. O""" preenchlmonto é obnga1bno. Os ~rulares- dados podem aoedot à inlormaçlo quo thcls resperto o 

sclcQI por eoctrto. jUntO do ostlbeleomento. sorn;o ou orgaRSmo. oo ~ a com.ssao, o grupo de traballo ou o joMi luncione, a 
sua atuollzaçAo o c:<><roçtlc>. Os dados recolhidos são ptJblcldos na P'19lna oloctróruca do est~leQmento, S<I!VIço ou organ<smo, 

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, dovendo ser aluahzado no inicio de cada ano civil e consorvadas na 

página oloctrónica da onUdade durante o porlooo delunclonamonto da com~ssAo. do grupo de trabalho"" do j~n. 

l ldonbfl~ da paatoa que se encontro al>ra1191d1 pelo ob)«to do Doemo-lei n.•t<l/2014, do 22 do Jonot<O (llltlgO 1 '} 

Nome:?<li!l W §A' J-'a.< A 11< ( t 1Z A Pé- [!IÍ'\ lU- LH -dt lde<rlofoeaçã01Can3o doCidadlo~· _':;;:....!<3_.!,"-=ó;,..,.=.J-"'3'-"'b'--------------

u. ldontlficaçlo d• altueçio que se encontra inserida no lmblto do Deereto .. IGI n.' 1412.014, 22 de Janeiro (artigo 2. ~) 

-lcar;iodntuooçao [{f'M j'nl& p,:: c.c-M oq.<:(.., E l>l' {Jli." fç-, ;>~ i'PM !r> t""' 

'l>t' f"" ,_.;, '?c. i - Cmlll élb.! k-4 t Glú. (: e& il'cc Pflr-( ,4,/1] (--f ULtU~ 

C &Y/UA.A c ri 196 f\' IA-o- P.2 Y, J Cb~D"vs.. q~;(P.,w 
I 

ldenllllcoçlo do EstabMI;ror..,..o, soMço ou organismo onde ao 1l9ri5ca as tuooçao: Y ,.-í'"t> LC Cl'>'b U,, t</1 C A 

'-f N [!L:<? lbn e. i";l<-1\lf li-;. !lc. t1 c n rru1. 

IIL Obnmlções 

IV. Dlclaraçio 

Doclaro nAo estar abrangido pelas ;ncompatlbdldados previslas no artigo 3.' do Decreto-lei n. 0 1412014, de 22 de Jan&iro. 

~ Nlo oxorço lunç6es romunenodas, regular ou ocaslonalmentt, tm empresot produtoru, distribuldoru ou 

vendedo,.l do modicamentot ou disposltlvot m'dicos. 



E-por êX8fác:oo do h.w1Ç6M tm 1a<s empresas a P<Ossecuçlo direta do a~ conlorme o ob,oiD social ou a 

atMdodo oconómoca da respec~va tr1tldado. Não se considera ext~~clcio do funçOeo em tais emP<osas a preleçlo em palestras ou 

conforencias OfgalliZadas pelas mesmas. nom a participação em ensaios clinlcos ou DStudos científicos no lmbito da rcspotiva 

atvldade. 

')( Não sou proprle~rlo nem detenho Interesses na propriedade de ompresu produtoras. distribuidoras ou 

vendedoras de rMdtcamentoa ou disposhtvos médtcot. 

E-se por~ o dottr1ÇIO do onteresses na propr1adodo do 1M emprosas a tinAar- CJe --pandpaçlle$ 

IOCOail ou do qnaisqoiG' ontO<OlóS<II com expressão peaJnlároa, ac<l&Sfvoos ou rosubntes do respeiM> Objeto sodal ou a!Mdade 

occn6m1C>, lorma d<<m ou por rnterpoata pessoa. 

'i Ni o sou membro dt órgl o social de sociedade clentfllca, associação ou empresa privada, •• quais tenham 

recabldo flnanc1emento de ompros3 produtora, distribuidor!! ou vendedora de medicamentos ou dl sposiUvos 

mêdlcos:, em média, por cad3 :.no, num períOdo de tempo considerado até cinco anos antof1oros, num vaJor de 

totelsuperior a 60.000 f. 

E-se ccrno membrO do 6fvlo IOCJol o .,.,. se encontrar em otoc!Mdado do funr;ões. com marQito não suspenso. Nao Sê 

onlendo em r- do fu>ç6ts o membro do õrgão SOCial que tonha elq)lessamente ronuncildo 10 cargo e ...

form- orn conlonnJdado a aocoododo ou associaçao que mtegra. Nilo ostAo abrangidas as s.~ rolabvas a associações 

púbicas profioSionaJS. 

Entondo-sa como financutmento. toda a captação de recursos que origino fluxo financiamento. do bens ou vantag-ens com 

expressllc> pecuniária, que nêo soja, formal e expressamente, por via do contratualização ou melo equivalente, diriçida â 

realização dos fins pr~ios ~ Je>ejtdade, assoelaçao <XJ emp~"esa, parn investigação, ensaios cllmcos. estudos cienrUicos. 

nomeadamente~ 

(0 aqui declaro não P<O,ucllca a eplocaçio do rogimo do incompabb•loúlldes, Impedimentos e rrobiç6et P<OVIItO nas disposições 

rogu&adoras do confitos de interesse~ resullantes <.kl ex.ercíc10 do !unç6o~ pUblicas. nomeadamentt quanto a 9i'lrantlas do 

Imparcialidade prev;slas na Lat 12·AI2008 do 27 de Feverorro o no Cód go do Procedimento Administrativo, bem oomo, quando 

apl.oâvel. não preJudica a dccloraçlo do Interesses dos prollssaonals de saúde e)(lgida em srtuaço.es ospoclflcllS do apreciação 

cosursta e o cumprimento das obrigaçOes de transparência e publiCICbdo proVIstas no Estatuto do Modic.amGnto. aprovado pelo 

DL t7&'2006, do 30do Agosto, na 110<slo ruuaQ. 

~ ~C..,ç,b.P (J\S_.G.cJ:; 
(AssinaM a) 



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 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 __ ~f<?~v~i~PtÍ~~~~~~v~e~~~~~~~v~z~~~~d~~e~F-Lt~RA~--------------------------
7 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _ ___:~!..j8:;.u8~o~~;z_:l.,L+7------------------

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 de aquisição de dispositivos médicos. 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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. 

lK 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 

atividade. 



~ 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. 

}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-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 __________ __ 

Rui Cruz Ferreira 
{Ç). Director 

SetrííQQ;&7;8~ . . 
(Assinatura) dlologta 



CENTRO 
I OSPITALAR 
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 re lativos ao regime jurídico das 

incon;patibilidades 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, 

~)abor.:;Jção 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°) 

~,o~,~' : 25-Cff:-o Ó/lQ :& ~SRQ Ü CV\ k {\ S X J5 'ly> 
~:ilhete, Çe .Identificação/Cartão do Cidadão: _I)'--'~-']_,_"'-S_3-'--~--'--\_,_:t--__________________ _ ,·..: ir 
,, 
·)'; •,_v' : (;·> 1 

11:·· l d~ntifi2ação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2 °) ' 

ldentlfiéação da situação: Júri de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aqu isição de dispositivos médicos. 
I. • 

lderitificaç§o do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.PE:' 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

111. _ ()_bseryações 

IV .. , ~.ec laração 

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 ecÕnómica 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 cientfficos no âmbito da respetiva 

atividade. 



c,:(.. I 

,(·-: 

I ·•.• 

·~ · Nao sou propnetano nem oetenno Interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

E:'n't~nde-s~:'por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participáções 

sociai.s ·ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

e~?~Prl)ica , forma direta ou por interposta pessoa. 

;l'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 

entendê 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 rerativas a associações 

pú?lip~~- profis,sionais 

E[J.t~pd,e-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, dirig ida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clín icos, estudos c ientífl~os·, 
nomeadamente epidemiológicos. 1

' '· 

(6 ' áqb\ ' ciéclaro não prejudica a aplicação de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previsto nas dispo~YçÕês 
~~g~\acÍbras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garanti~s de 
i ni/ià.rcil~ l idade previstas na Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativ~. bem como, qu·~·ndo ! 

1 ~pliâU&'I , ~ão prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de aprecração ' 

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

b L1 j 672006, de 30 de Agosto, na versão atual). 
'j j 

:.:..i 'i.: 

a de -ld,....l...Ohl.L!...Ll.;Çr=-JJ ----de @15 

:. ( 

~rk:A~m) 
I,. ' : 1 ·~. \ 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENll!ALEPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISrtNCIA DE INCOMPATIBIUDADES 

(artigo 4.•do Dtcreto· lei n. •J4/2014, de ZZ de Janeiro) 

Os dados rooolhldos são processados automaUcamente e destlnam·se â gestão dos processos relativos ao reglmo juridico 

d.u Incompatibilidades dos membros das cornlssOes. do grupos de trabalho. de júris de procedimentos prê-contratuws. e 

consultoces que apeiam os respectivos júris, ou que pal1icipam na escolha, avaliação, emissão da normas o orientações de 

carâcter ciiNCO. a.aboraçâo de tormulános, nas éreas do medtcamcnto c do dispositivo médico no Ambi1o doi ütabolec:imentos e 

serviços do SeMço Nacional ac Saúde. Independentemente da sua natureza JUndiC8 bem como dos seMQOS e organismos do 

M-tono ela SaUde O seu preerv:llomento e obliQatolio. Os btulales dos dados podem acode< à lnfonnaçlo que lhes resperto o 

SOIIC:Itat por esc:nto. JUnto do eslabelecomenco. soMço ou otganoSmO. no qual a comissão, o grupo de lt8balho ou o Júri lunc:lone, a 

ouallt• .. •açllo eiXlfTCÇâo. Os dados recolhodol são publocaclos na pag~na elecllóríca do estabelecomoneo. S4MÇO ou Otgarismo, 

no Qllal a COlTliUào. o grupo de trabalho ou o júri funcione. Clovondo ser atualizado no lnlclo de cada ano CMI e conservadas na 

página tklc:trónoca da entidade duranle o perlodo de lunc:lonamento da comissão. do grupo de trabalho ou do jún. 

I ldtntlltc..çio da pessoa que se encontro abrangida pelo objeclo do Decreto-lei n.• 1412014, da 22 de Janeiro (811/go 1.9} 

Nome:~ I\: ('{A!!.:! A =hwD-t~-õ ]?<?=i,N(,qí' !?JI\-= ~ J~Nrof,_,.-_ _ ___ _ 
Bolheto de ldoo:~icação/Cartão do Cidadão:._1"'-=G">bc...;.:::.3e$.....,"""'""----------------- --

11. ldenlll!caçáo de situação que se encon1ra Inserida no itnbilo do Decreto-lei n.• 1412014, 22 do Janeiro (an;pa 2. ") 

ldent•r.caç6odaSilvação: M5113U i!:' )>tA Do W,.u.#-(o fP""- A!vl l"l<J"6, ) 10: ~ 
Ç ~111\/tS \.tfa;- • 

ldenhlicaçio do Estabe•eamenlo, seMço ou organismo ondo so vonhca a siluaçao:: _ _!;.; CC~II-ILC.:f!:ç,_...=_.!.!! /!!:.IP..~~~ """t'!,:!'' ..,~SOl.lJ~O~ 
~v lcp i[" Jktt~IA - *~ 

Ouraçao da s.tuação (inicio/fim): ..Z O'\ b 

IIL ObMIVaçOH 

IV. Dtctaroçio 

Declaro l\llo estar abrangido pelas incompa!ibl!idaoos prtM&IAJ no M'90 3!do Decreto-lei n.9 141201 4, de 22 de Janeoro. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivo• médicos. 



Entende·•• po< e•erciclo de funções em 1a>1 cmprosas a prossecução direta da atnbulçOes confotmo o objeto soc:lat ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se CO(tSidefa, exorc1ct0 do funçOes em tais omprosas a preloçlo em palestras ou 

conforenoas ~ pelas mesmas. nem a panicopaçao em ensaios climcos ou estudos científicos no âmbito da respe!Na 

llvidade 

'I' Nio sou proprietário nem detenho Interesses na propriedade de empresas produtoras, dlotrlbuiôoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende se por propriedade e detenção do interesses na propriedade de tal$ omp<esas a bMandade de quaisquer partiolpaçOes 

soa .. s ou de quaiSqUer '"toresses com e•prossão pecu•~árla, acessiveis ou resultantes ôo respeiM> ob)eto soc:lal ou atrllid•ôo 

económoco. te<ma direta ou por interposta pessoa. 

X Nlo sou membro de órgão social de sociedade cl..,tíllco, associação ou empresa privada, as quais tenham 

n>eebldo financiamento de empresa produtoro, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos 

médicos, em médJa, por cada ano1 num periodo de têmpo eon.sldetado atá ctnco anos anteriores, num valor de 

to._. aupertor a 50.000 c. 

Entende-se como membro de órQao social o que se encontrar em etectMdade de hmçôes, com mandato nao suspenso Nao se 
entonde em otect•vlclade da lutlÇÕes o membto de órQão soaal que tenha expressamente renunaado oo cargo o notifiCado 

formalmonte om conformidade a sociedade ou assoc:laçao que integra. Não estAo abrangoclas as sl1Uaç0es n~tawas a assoc•açOes 

põblicas pror .. soon&s. 

Entende-se como fonatlCiamento. tocla a captoçao de recursos que origine fluxo fina~~Ciamonto. de bens ou vantagens com 

e•prossao pOOUoiA!Ia. que nao SOja. formal o expressamente. por via dê cont111rual•zaçao ou meio eqwva!enre. d11igida à 

realaaçilo dos fins prOprios da soclodade, asSOCiaçao ou empresa, para invest.gaç30. onsam clin•cos. estudos c10ntífleos. 

nomeadamente epróemlotog•cos 

(O aqui doolato nOo p<cjudlca a aplicaçao de regome de incc>mpatibolodades, •mpod•memos e imbiçOos provisto nas disposiÇões 

regul~tdoras dct conmtos do interesses resullantos do exorcicio do funções ~. nomeacbmento quanto a garantias do 

lmplltCiaJJdade prOVIStas na Lei t 2·AI2008 do 27 de Foverclro o no Código ôo Procedimonto AdminoatralM>, bem como. quando 

aplíeáve' não p<erudíca a ôoelaroção do mtoresscs doS proflssiona~s de saúdo e..gida em situaçóoS espec;!icas de ap<eaaçAo 

casulsla e o cumpnmerm del obngaç6es de transparência e publiCidade provistas no Estatuto do Medicamento. aprovado pelo 

DL 17612006. de 30 dê Agosto. na vensao atual) 

(Assinatura) 



·-
CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRALEPE: 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(urrigu 4. 'du Decrew·lei n. '14120/4, de 22 de Janeiro) 

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

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

consultores que apolam os respectivos júris. ou que participam na escolha. avaJi<J.Çáo. emissão de normas o orientações de 

carácter clfnjoo, elaboração de fomlulários, nas áreas do medicamento e do disposrtivo mécfjoo no ãmbi1o dos estabelecimentos c 

serviços do Serviço Nacional de Saüde, Independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços c organismos do 

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

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

sua aluaDzação e correção. Os dados recolhidos são I)<Jbllcados 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 

pá.glna electró.niea da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do gn.1po de trabalho ou do júri. 

I. ldontfflcação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto·lel n.t 1412014, de 22 de Janeiro {arligo t.'J 

Nome í::wk l\&odJQ n(),\.voto, ,Ca>to. 
8i1•?1o d g !dco!i!icaçãoiCartão do Cidadão:. __ +) o..._9..._,j>L-_,R~)L...I<a"->o"'----------------- ? 

11. ldentincação da situação que se encontra Inserida no imbilo do Decreto·lei n.ll 14J2014, 22 de Janeiro (attigo 2.') 

ld!~ão do Esta~etecimento. serviçc ou organismo onde se verifica a siruação:. _ _,C:.""-'Hw._.L"""(__"""'---------
lnRXúJD.\Q'OO d.c ~~un.tp oh . t\tu&htnro. ~c 

Duração da siruação (onlclolflm):_QJ.().).).).:;'5:L_ .:=====-------------------

111. Observações 

IV. Declaração 

Dedaro não os lar abrangido petas incompatibiUdades previstas no artigo 3.• do Oecrelo·lei n.• 1412014. de 22 de Janeiro. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos módicos. 



EntAlnde-se por O>cerclcio de funçóes om tais omprHas a prossecuç&o direta de atribuições conlorme o obleiO social ou a 

8lÍIIIdadt económic:a da r~a ""''dade. Nao so considera exerclcio de funçóes em tlliS empresas a pra'eçâo em palestras ou 

eonltrencoas organizadas palas mesmas. nem a paniclpaçAo em ensaios cllnicos ou estudos aentiticos no Ambllo da respetrva 

atvidado. 

)( Nlo sou proprietário nem detenho Interesses na propriedade de empresas produtoras, dls1rlbulclons ou 

vendedoras de medicamentos ou disposltivoo médicos. 

Enlende-se por propnedado e detenção de interessas na propnodade do taiS ~ a títutandade de quaiSquer panlcipações 

soclaos ou de quoJSquO< mteresses com expressáo pecunrárla. acessivols ou resullal\tes do respetJvo oqeto soaa! ou aliYidade 

oconllmlca. lorma direta ou por lfi!OrpoSta pessoa. 

X Não sou membro de órgio soclal de socledtde cientffica, ossoclaçio ou omprosa privada, as quais tenham 

recebido ffrn~nclamento do emprua produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dlsposlllvos 

médicos, em méd1a, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Enlende-se como mombrO do órgao soe•al o que se eooontrar om ofectivldade de funçOes, com manoato não suspenso. N3o se 

entendo em ef- de funQOes o membro de órgão social que renha expressamente renunci:ldo ao cargo e no~fiCado 

formalmente em ccdormodado a sociedade ou associação quelntogra. N6o estao abrangidas as sltuaçOOs relawas a assoclaçõos 

públicas prol&ssionals 

Entendo-se como lii1JlJ1C>amonto. tOda a eaptaçào de recursos que ongino !luxo l•nanc•amcnto. de bens ou vantagens com 

expressao pecuniária. que nao seJa. formal e expressamente, por via de contratualrzaçao ou mo•o equivalente, dirigida à 

reaJozaçao dos Iins própnos da sociedade, assoclaçâo ou empresa para lnvost>gação, ensa•cs cllnicos, estudos clentrficos. 

nomeadamonte OflldomiOiógicos. 

(O aqui declaro não prejUdica a aplieaçao de reg1me do rncompat>bl idados. Impedimentos e inibições previsto nas dlspoliçOc$ 

reguladoras de eonll•tos de In-.. rosultantes do exorcic•o do funções publicas. nomeadamonte quanto a garan~ de 

Imparcialidade provistas na lei 12-A/2008 de 27 de FoYe<Cfro o no Código do Procedimento Admlnistra~vo. bem como, quando 

aplicável, nao prejudica a declaração de inteftSSOS doS profossoonM do saude oxlglda em situações espeeiffeas de aoreciaç6o 

casulsta o o cumpnmonto das obrlgaçOes de transparência • pubf- ,.-..,stas no EstaMo do Medicamento. aprovado polo 

Dl17612006, de 30 do Agosto. na varsao 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 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: \r~, cu c, \,.~~'c , Do~""'· \ la L 1 , k \ fe ~ :f"~ 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _,1...::'3:::..cb'-'-S~S""""-:5o~....3....~..-3J-'--------------------

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: 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. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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 

atividade. 



,e3 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. 

00 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. 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 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: \ E QCJ 7:->U..<=::f) ca c-;:::;\ \'>.\0 c C'JO {\ Q ' \ Q 

Bmiele ele ldenlifieaçãofCartão do Cidadão: -~..J._'\..l.._-~.D-'---}-'-_,_dz....._q-+-.!>.2-.~.2' _ _____________ _ 

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: 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. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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. 

!: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 

atividade. 



~ 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. 

J8 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). 

I 

( ) b(QOO o 2 de _ _.W_,.:;_O:.....!..!...oc:~::c...~..C.L) ___ de ~ O \:") 

(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) 

Nome: __ Lrt~7~~L7~~~~~·~i~Al--~ ______ Jf~~P~6~~--~~~~b~X~W~AV~P~~~t~tí ______________________ __ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _ _.N=.__~ __ __s.::b~&~l_'i.~.......:0:....._-7_. _l:...._....:...._ ____ ___,fi,::..-=...·=-·.::.6 .....;8.::......:P:........:..J4:.._ ______ _ 

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. 

Duração da situação (inicio/fim): 2015 

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 

atividade. 



~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). 

(r olt Á
1/4;t,CO ~!717 ~~~~~~:Ç~o~t?~k!~ _______ de ____ ~/~~·--~ _________ de~~~-------

(Assinatura) 
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