
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 

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

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

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

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

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

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

atualização e correção. Os dados reco lhidos 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 1412014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0
) 

Nome: Au:-XJI~i)ll.l\ 0--t:.U;H'Jl)t. 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _ -1!.-'Jwl"-'0"--"10"-'l-'-------------- ------ --- -

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 1412014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situação: 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): 2016 

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. 

00 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 cons idera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

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

atividade. 



11J 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. 

[R] Não sou membro de ó rgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

recebido fi nanciamento de empresa produto ra, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos 

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

tota l 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, dirig ida 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 confli tos 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 Admin istrativo, 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~Ã~~b~ro~------~6~_de ____ ~A~b~u~·~ __________ de __ ~l~01~h~---

{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 trab;~lho , 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: tioxc)v2b (gt~UO. cb 6' h JC. ($, t::.\V\0 
'Bill 1ele de ldeRtifiee~ão/Cartão do Cidadão: ~)O~_,S"-'6-=--~-'--~'-Q(J=-"~--t/'--I::::G,..>____,?_?..__,,._) ___ ______ _ 

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

Identificação da situação: 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 Hospita lar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2016 

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. 



tE~ 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-N2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

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

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

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

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
W'ITRAl EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBIUDADES 

(artigo 4. 0do D•rreto-lei n. 0 1412014, ,1~ 22 de )nnl!iro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente c destinam-se à gostão dos processos relativos ao regime jurrdlco 

das incompatiblhdades dos membros das comissões, de grupos da trabalho, do júris do procedimentos p:é-a>ntratuais, e 

consultores que apelam os respectivos Júris, ou que panicipam na escolha, avaliação, omissão de normas c orientações de 

carãcter clfnlco. elaboraçao de formulários. nas áreas do medJcamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

seMços do Serviço Nacional de Saúde. independentemente da sua natureza JUridica, bem como dos serviços o organismos do 

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

solicitar por escrito, junto do csta.bctecimento. serviço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabolho ou o júri funcione. a 

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

no qual a comlss.'lo. o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no Inicio de c..1.da ano civil e conservadas na 

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

I. ldentificaçao da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.v 1412014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 9) 

Bilhete ds lâeÃt'l'nwiatCanão do Cidadão: -~1~1\...!'•L' ~~.C'-'=-.J1I...])_:tl__.===========--

11. Identificação da situação que se encontra Inserida no âmbito do Decreto-lei n.'1412014, 22 de Janeiro (artigo 2. ') 

ldenlificaçãodaslluação: ":) :n,.' De ~Rçcc::t:... r-.\fNT\) t N,,_, Pf',t-J ~\I'- r J.ê."-l\'0 

L)i: :jd,~ N{':... t'-&:...1<\ s,., (f..;o o;; ?ci::P...<w:tbJ7.:C) /W5>fos"'nV0S. Nc!~ <..o\ 

Identificação do Esulbolccimon1o, serviço ou organismo onde se verifica a situação: eç; Nm.v \±o S. 2; ffit i(... rz 
_:..'..\;'.-;-~t-=)."'f»u.:t"'"'"''"'"--"<;..,t_,N=}'{?/'!'==l.;,xt;.~Pi"•"--<bc:' ...,t2'-'Ç'"'-"I>-.::__,0t:;;,.-,·...._.,c;ÍÍ:;,_ro _.:.• E.&-:._,c..,;C.<lNc::>..!..:Pfl'-!!:1"-..:.'>.2...-Ltl!.lOL.l>:.:f._._, _,.jp(""-~--

S· ~mg 
Duração da srtuação (irucio/Hm): 

1!1. Observações 

IV. Ooci.Dração 

Declaro não estar abrangido pelas incompalibifidades prevrstas oo artigo 3.0 do Oe<:reto-lel n.0 1412014, de 22 de Janeiro 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Ente:nde~se por exercrc,o de funções em tais empresas a prossecução direta de attlbuiçôes conforme o objeto social ou a 

atividade oconóm~ 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 ostudos científicos no âmbito da rospetiva 

atvidadc. 

~ Não sou pr oprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras
1 

distribuidoras ou 

vendodora.s de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Eniencfo..so por propriedade e detenção de interesses na propriedade de lais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer Interesses com exp(essão pecuniária, acessrveis ou resultantes do rcspetivo objeto social ou atividade 

econónuca, lonna direta ou por Jnterposta pessoa. 

~ Não sou membro da ôrgão social de sociedade clcntif1ca. associ ação ou empresa privada, as quais tenham 

recebido nnanciBmento do empresa produtora, d istribuidora ou vendedora de medicamentos ou disposi tivos 

médicos. em média, por cada ano, num perfodo de tempo considorado até ci nco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

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

entende em ofecfivldade de funções o membro do órgão social que tenha exprossamento renunciado ao cargo e notificado 

formalmento em conformidade a sociedade ou associação que Integra. Não estão abrangidas as situações relalivas a associações 

públicas pro1issionais. 

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

expressão poconiátia, que nào 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 ctinlcos, estudos científicos, 

nomeadamente epfdemk>lógicos. 

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

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

imparcialidade previstas na Lei 12·AI2008 de 27 de Fevereiro e no Cód'igo do Ptooodhneuto Adrninistra tJvo. bem como, quando 

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

casuísta e o cumprimento das obrigações de transpafê1lCia e publicidade previstas no Estatuto do Medicam enio, aprovado polo 

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

G<,),c:;, Ntv.a""" <~O~ c, <:-rr ,a,_, c. .fc, \\..cs...J;) 
(Assmatura) 



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.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. g) 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ 0=->6""-".2""'-"4""--'g..__,s"'-- _,8:::.......!~'------------------

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

ldentificaçãodasRuação: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

& ~\.Às '"'º' (T ; 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verifica a situação: <2_QJ._L~ ~""'-> r+z:. .. \CU\. 
cL. IA'~ E o~ t::.? E 

Duração da situação (inicio/fim): ~--'2....,~::..>ooo'-\.l..k=,.._... __________________________ _ 

111. Observações 

IV. Declaração 

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

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



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

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

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

atvidade. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

econômica, forma direta ou por interposta pessoa. 

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

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

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

total superior a 50.000 €. 

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

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

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

públicas profissionais. 

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

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

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

nomeadamente epidemiológicos. 

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

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

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

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

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

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

~ 1ecJ"' ~-to P~Vl- \lo ~U-LV-ol1 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(arLigo 4. 0dO Decrelo-lei n. 0 /4/20/4, de 22 de Janeiro) 

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

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

que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de carácter 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-'-"0().-=~...__~\ =-'--::;.....o._\\.O......::::o=---::>.Q-==;~=--->---N~C.::..:._\ c-'-~ ~"""'"""'--~C\c,_,__1 t-=-c.,;::.._: ----

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _(-=·::...)_i_,_3=6-=-~-J, .. '"!0-=-9=-~=-' ------- - -------

11 . Identificação da s ituação 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 Centra l, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2016 

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!l Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produto ras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

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

atividade. 



[29 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. 

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

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

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

total superior a 50.000 €. 

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

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

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

públicas profissionais. 

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

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

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

nomeadamente epidemiológicos. 

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

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

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

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

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

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

U.stm . 06 de A 'rV'\ c de -~~0~/6:...__ 

:~u \u GJ í\ cQQip 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. f.Pf. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. o I 4/20 I 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 apoíam 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. 

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

Nome: Ç\ouc., ~ "-k s ""X í'\.:X!{)e ·--, c\~ Q \ \\)c i '\fç..>s,:-~y'\_~ ~ ·~ \~)\. 1 
- ~ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ~-':{~'~E~~Cijj~"66JbS.~5~n:J_, _ __:===============:--

1'- Identif icação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.214/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.9) 

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

Duração da situação (inicio/fim): --.!cJ::::o:-l{.O}J\~bn__~:::=========================--

111. Observações 

IV. Declaração 

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

~ Não exerço funções remuneradas, regu lar 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-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. 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 juridica, bem como dos serviços e organismos do Ministério da 

Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder â 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::..::nl.-!..::er==-----':::O=:::..~De"--'-""----;;cn-=·=.......!.!rc>~&.=----~..\-k:n..:....>o..~....!JI?"-sQ-.""'-T"""')c::;.c.=Ç:=---------------
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: --,/.;-Q,.oo"""-..LlJ=..:Z.:::::::,S9:::..._,_4:::>..-_______ ___________ _ 

11. Identificação da s ituação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.O 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): 2016 

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, dist ribuidoras 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 cons idera 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 élo 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-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 
C:NHA.:_ m:. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no in icio 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 1412014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0 ) 

N orne: Ana Teresa Jacinto O I ivei r a Cruz-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 1412014, 22 de Janeiro (artigo 2°) 

Identificação da situação: Júris de proced imentos 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 situação (inicio/fim): Ano de 2016----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111. Observações 

IV. Declaração 

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

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



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

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

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

atvidade. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ 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). 

----~-=:::.- .::...._ __ 4__,__ de ~C \1\.R 9 \ Xl de ----'?_.,,,..., ....... ,_,r'--'b"""--

L~-<-- e 
/ (Assinatura) 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0dO Decreto-lei n. 0 /4/20/4, 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 carâcter clínico, 

elaboração de formulários, nas âreas 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?Y'<!tb'r\\() ~(X_)Q ' lQ~) '\--t~Ç(\\.JCLl 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _ _,C6~....__'.b""-'1.>-LL--L}.J.)'--'Q=--=fj:::.._ ______ ________ _ 

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 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 Centra l, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2016 

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. 

llJ 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 clín icos 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 socia l ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

~:?) Não sou membro de ó rgão 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 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 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). 

lO)C 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(ariigo 4. 0do Decrew-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.Q 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo P) 

Nome: Q Ó.IR- h:? 1--\-u H 1~ @..k ~-~--t{ õê__t)\ àr-t-S. 
I I 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: l 0.2 3 r't>í '-1 ~e;, J.o ., 
-t->e D .'L c 5o 

4 ~ ç1)) (q e; ~~~ 

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

Identificação da situação: Q I5U. rua ~ ... D .._t. ,...l"'-"''h""-JO-"f...L---O,J..g"""""'----'-fu_-=c-:D"--'--'-l~!r"""""""-~-'-""'=-~ 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo on~e se verifica a situação: -~~~ 

kt \/\~~ ~.u ~ ~ ~ 'J±.R--~~ h~ ~b~~ 
p~~ SL 9_Q.A t.L(l.e=' _ 

-+--------

111. Observações 

IV. Declaração 

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

§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 participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 

(i/J 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). 

_L_.,..~-- --Jl'-"'-5} _ de + ! 
~v~ ___ de _JJD---J<...).=.b_ 



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 

incompatibi lidades 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 reco lhidos 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 s e encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.• 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: CATA0 {\.)~ ..':InA6EL rocudQj o 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _"\_,_O=-.... "ó"-'2...__,B""'-S-'-'B"""-L-'__,_ ________________ _ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.• 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.0
) 

Identificação da situação: 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): 2016 

111. Observações 

IV. Declaração 

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

i)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 socia l ou a 

atividade económica da respectiva entidade. Não se considera 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. 



~ 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. 

!2it 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 cons iderado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

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

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

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

públicas profissionais. 

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

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

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

nomeadamente epidemiológicos. 

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

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

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

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

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

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

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CE.NTRAL EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. •do /Jecret<J-Iei 11. • J4!2014, de Z2 li~ Jlmeiro) 

Os dados recolhldos são processados automaticamente o dost!nam·sé à gestão dos pro<..-essos relalivos ao regime juridico 

das incompatibilidades dos membros das comissOOs, do grupos de trabalho, dt:! iúrls de psOCt!dJnHmtos pté-contratuals, e 

consuho.ros que apo4am os respeolivos jUns, ou que par1JCipam na escolha. avaliação. ernissão de normas e orientações de 

oaráct~r clinico. elaboração de formulários, nas ãreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos o 

serviços do Serviço Nacional de Saúde, lndopendentemenle da su.a natureza furfdica, bem como dos &ervi90S e organismos do 

Ministério da SaUde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados pod<:m aceder à lnfoonação que lllos respeito n 

solicitar por escrito. junto do estabelecimento. serviço ou organismo, no qual a comissão. o grupo do traOOJho ou o jCtri funciono, a 

sua alualizaçâo a oorreçào. Os dados r~hidos são publicados oa pagina electrónica do estabelecimec-•to, se-rviço ou organismo, 

no qual a eomiss.ão, o grupo de trabalho ou o Jún fu-ncione, devendo ser atualizado no in~iO de cada ano civil e conservadas na 

página cJocrrónJca da &nlldade dur'aute o J)t:modo de luncionarnento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa q ue se encontra abrangida pelo obiecto do Decreto-lei n.t 1412014, de 22 de Janeiro (artJgo 1. 11) 

·"~~-~~~~~----~~\~,~-~J1S2?~>~<-f~~~2~-----------------
Bilhe<c do Identificação/Cartão de Cidadlio: __ 1·f.]1_1L"t~· _11.]1_:3-L_ -=== = =----------

11. Identificação da situação quo so encontra Inserida no âmbito do Oecroto·lol n.11114J2014, 22 do Janeiro (Migo 2.'} 

Identificação da shuaçAo: :1:! !2'..! ele ('cL '!:o:\. ,-,-,.o,"1l:;--s 
I 

c: n("'Q ~1::2::::! "\::c ~+-u 
d~ 1< 

~ 
;""_. ~ l )r,_ -). ~,,,~ ~ o ~k 'C Jc~~e;. ~\..::. ~.-::r1 t:n;:;d.tca:::. --

Identificação do Estabelecimento. serviço ou organismo onde se verifica a situação: Cg<"~i:OO \-\~ 'lz:.c~ 
c::lp l.•- \~r, C-Elo\< r\ 

I 
E:- .::>c 

-
Duração da $dl.ülÇâO (inic.iolfirn}: 7.:- >lt";' 

-

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no anig:o 3.9 do Docreto·lei n o 14i2014, de 22 de Janeiro. 

in Não exerço lunções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, d istribuidoras ou 

vendedora_, de medicamentos ou dispositivos mêdicos. 



E..ntende.se por eJCerofclo da f\.lnçóes em tais empresas a prossecução óireta de at(ibuiQOes conforma o objelo soclal ou a 

ativldado oconômlca da respectiva entidade. Ni1o se considê(i=l exercicio de h.mçQes ern tats empresas a Pfélf;\Çâo em paiE;Siras ou 

conferencias otganlza.das pelas mesmas, nem a partldpaçAo em ensaios clinicas ou estiKfos cientifioos no âmbito da (espetiva 

aMdade 

0 NJo sou proprletârio nem detenho Interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de modlcamontos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de Interesses na propriedade de tais empresas r! titu-laridade d& quo:.isquer par1iclpações 

sociais ou de qualsqver interesses com expr~são pecuniária, acessrvei-s ou (esullantcs do rospctivo obj(ltO sociaJ ou atividade 

economM;S, forma d1reta ou por interposta pessoa. 

~ N3o sou mêmbro de órglo social de socledade clentlflc.a, associação ou empresa privada, as quais tenham 

(&Cêbldo ftn-anclamento de êmpre.sa produtora* distribuidora ou vondodora de medicamentos ou dispositivos 

médicos, em média, por cada ano, num periodo de tempo considerado até cinco anos anta(lores, num valor de 

total superior a 50.000 E.. 

Enlend&-se como memb(O da Ó(gão soclaJ o que se encontrar em ctee1ividadc de funções, com mandato não susp&J'tso. Nâo se 

entende em efAC:twldadê de funções él memtxo de órgao social que lenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a sociedade ou associAÇao que Integra. Não Astao ab(angldas as situações (Ciatfvas a associações 

pUblicas profissionais. 

Entendo so como financlamonto, toda a captação de recursos que origine fluxo financiamento, da bens ou vanlagoos com 

expr-e$silo pecuniáfia. que r)ao se;a. formal e expressamente. !»f via de contratuaJização ou meio equivalente, dirigida. á 

realização dos fins prôpnos da soacdade. associação ou empresa. para invesligação, ensaios clfnlcos, estudos ciontffioos, 

nomeadamente epldem1ológtcos. 

(0 aqui declaro não prejudtca a aplicação de regirnt' de inoompat1bthdades. ll)lpadlmontos o inibições previsto nas disposÇões 

reguladoras de conflitos de Interesses resultantes do exereiclo de hmções públicas, nomoadamcntc quanto a garanbas de 

imparcialidade previStas na Lei 12·A'2008 de 27 de Fevo(eiro e no Código do Procedimento Adrnirlistrativo, beol como. quanôo 

aplicável. n5o prejudica a declaração de interesses dos profi$$IOnals de saúde exigida 001 situações especificas de ~eciaçâo 

casuísta e o cunlpdménto das obrigações de transparência e publk;idade pre-vistas no Est~tuto do Medicamento, aprovado pelo 

DL 176/l!006, do 30 ele Agosto, na versão otual). 

(Asslnalura) 



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 aulomaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nome:__1C_.e~~~\-a~tL.n.k..n~(ç,~S~e:gR!~~~gr~t... C~~~~~~~R~à~..., ~s -============
Billlete ae laeRtiliea~êB/Cartão do Cidadão: _ _:.·3=±-::t-_:::. ~\~'8~\.l,..:';S:;-~S~-U~ -================ 
11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.2 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.g) 

Identificação do Estabelecimento, serviço ou organismo onde se verif ica a situação: Cek<.o \Aos~ ~-\ç._Q 
Ae J ~sko. ~kJ ~ \/\: Se..Q-..{. c.o à.e S)s;;..Qv~-.o-:6\.o~~c. 

Duração da situação (inicio!f1m): _......LA~:v--OJr>Q.._~'2._~o~\.~Gç,;'~__:====================-

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.9 do Decreto-lei n.9 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 exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

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

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

atvidade. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

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 electividade 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}. 

~-n.:__ c-_ 5e..R\l.c::o...~c:{1._ 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CE.NTRAL.E.PE. 

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 â informação que lhes respeito e solicitar por 

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

atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, no 

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

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

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

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _ __._i 0=--1'-· .:...1 _3.L-,i;.?_S~3......_ _________________ _ 

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): 2016 

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 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. 

jKí 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 cientificos, 

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 exig ida 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). 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

consultores que 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 S'úde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os t itulares 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 electróníca 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 electróníca da entidade durante o periodo de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

1. Identif icação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.2 1412014, de 22 de Janeiro (artigo UJ 

Nome: ----=.Ju~so!....!.Jkc:....:\A.O..~dm=-<-Y"-'l=:~~=lQ:..c.S-P,~""".l.n. ...... t-Ltg ....... uQJ.""""'"'-.""'Llruc....,.,.,_c>....:.Qs....;..~ _____ _ _ _ _ _ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão:
1
_
11 

_ _,9'-'8><...:::5:.....8~0'--'-?-_'2..=-----------------

:t 
11. Identificação da situação que::f>e encontra inserida no âmbito do Decreto·lei n.2 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.Q) 

ldentilicaçãodasituação: Jú.ti dll p1srocUmaV~tb.J ftJ-õ C.Uf~nst,~e do rhspe)th\ft95 
mécbces 

Identificação do Estabelecimento, ser viço ou organism o onde se verifica a situação: (Q ,Jt.e 1-\tn~k~ I I sboc ( 
ea~ttc& 

Duração da situação (inicio/fim):---------------------------------

··f 

111. Observações 

IV_ Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 1412014, de 22 de Janeiro. 

}i{ Não exerço funções r~:~uneradas, 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'~ntidade. 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 proprietério nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedor11s 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 resullantes do respetivo objelo social ou atividade 

económica, forma direta ou por inlerposta pessoa. 

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

recebido financiamentq~de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispositlvos 

médicos, em média, pOf, cada ano, num periodo de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €: 

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

entende em electividade de fu~es o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado 

formalmente em conformidade a so'ciedade 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 financiamenlo, de bens ou vanlagens com 

expressão pecuniária, que não séja, form'al e expressamenle, 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 exerclcio de funções públicas, nomeadamente quanto a garantías 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 lransparência 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 recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico das 

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

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

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

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

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

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

atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, no 

qual a comissão, o grupo de traba lho 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: .::VIbl·~ ~)·à,.... é 4$ttí<... ~ ~~ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ 1,_,0~l-_.;::&~'-'f.._L-_./'---"O""---'q'-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 e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos e 

medicamentos. 

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

Duração da situação (inicio/fim): 2016 

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. 

(81. 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. 



[8 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, forma l e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

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

nomeadamente epidemiológicos. 

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

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

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

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

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

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

"'-k--"15=3=0'""'- ..:....~--_~_4. ___ -_de ---',4:'---'-"·:c;""-z=--' '--::..___ ____ de Zo -16 

Z!):hr~ ~;ar cóS~~ é~~r 
(Assinatura) 



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 á gestão dos processos relativos ao regime jurídico das 

incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de traba lho, 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 traba lho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na página 

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

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

Nome: \ie\Wt, \€.~("A \'v-.e)..>I\,ÇÇ '\€~~e~ 
Billiete de ldenttnc~/Cartão do Cidadão: _ __.6"'=3..L..3-.J-2...,'-'{..._}f--"a~------------------

11 . Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.• 1412014, 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): 2016 

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 produto ras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

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

atividade. 



00 Não sou proprietári o 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. 

12J- 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 abrang idas 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 a 
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 transparéncia e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

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

'õ de ~~ \.. --=-- de '2.0 \ Ç 

(Assinatura) 



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 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: ____ H~v~~~~~~·~~f6~~~v~f~t~~R~~_o_ó_k_'I~G~v~· ~6~f--~P_6_~~·f~t-~_'4~-----------------------------------------

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ C.::..._:C.::.___1.......,."1_q.L..:;_6_4-_,__,lf__,_({-_t{-,__ _________ ____ _ 

l i. 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 e 

medicamentos. 

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

Duração da situação (inicio/fim): 2016 

11 1. Observações 

IV. Declaração 

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

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

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

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 científi ca, 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). 

/.-,fCo4 1lL 4/J~t1 20'?/ __________________ T~_de ______ ~~~~ _________ de ______ ~o ____ _ 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE ~· 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

Os dados recolhidos são processado~ alltomatícamente 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 fo rrrulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de SaútJe, independentemente da sua natureza jurrdica, bem como dos serviços e organismos do 

Ministério da Saúde. O seu preencl:rimento 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 iuncione, a 

sua atual ização e correção. Os dadgs 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 etectrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

I. Identificação da pessoa que SG encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.2 1412014, de 22 de Janeiro (artigo 1.") 

Nome: ~f~ct (1_.y·t!WM) . 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _ ___;;2~-'C"-.J_cô=...::;;'3'"-_"-f'-'--'=2~~"".,.:...._ ______________ _ 

.. , .~ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no ãm bito do Decreto-lei n.R 1412014, 22 de Janeiro (artigo 2. ") 

Duração da situação (inicio/fim): ______________________________ ___ _ 

,, 

111. Observações 

IV. Declaração 

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

~ 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 cilnicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atvidade. 
.r·· 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Enlende-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 inteiposta pessoa. 

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

recebido financiamentó-dê 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 

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

formalmente em conformidade a sodiedade 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 s~ciedade, associação ou empresa, para Investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemlotógícos. 

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

reguladoras de conflitos de interes.;;es resultantes do exercício de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

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

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

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

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

-. 

de _f]-+_~ _ _ ....;,___ _ _ _ de :2.-D ( b 
I 

v~<fb~~ ~~~ ~·rv d-A ~~r:-
(~ssinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

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

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

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

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

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

atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, no 

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

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

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

~--y\os \.(,&:s 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ____ q._._,ffi=""'--...,9'-'5=-5-=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 e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos e 

medicamentos. 

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

Duração da situação (inicio/fim): 2016 

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. 

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

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

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

total superior a 50.000 €. 

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

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

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

públicas profissionais. 

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

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

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

nomeadamente epidemiológicos. 

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

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

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

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

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

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

de 62.-0(6 







CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CLNTRAL t.Pl 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

WrliJ(<J 4.•du Dtatl()-/t•t ,•J,J~0/4. d~ 22 de Janeiro I 

Os- rocdNdos são pmceoofdoc a<Aomalic:ame<te e desllllam·•• e g .. ~ dos processos rel<ll.- iiO rtlglmC jurldico 

Ob II'K:umpatibllidadcs doa mombros das OCII'mSsOes, de grupot do trabalho, de )Uns de proced•m .. ttos pró·OOf'm'atua.is e 

consultores que apoiam os ro$J)O(:tiVO$ iUns ou ~e participam na escolha. avaliação. emtssAo de r~atmas o orientações do 

earéc1er cliniCo, él.al:loraçao do fOtmulárlos. nas âreas do merii('..amentn • do dispositivo médico no ámbtlo ctos estabelecimentos o 

aorvtÇos do SeMço Nacional de SuUc.Jo, indcpcndentcmcnto d3 SU3 notureza juridlca. bom como dos sorv.ços e organismos do 

Mlntst~flo da Saúdo O seu preenchimento e obrlgat61io. Os tltuhliO$ dos dados podem aceder A. lntormaçAo que lhes respeito e 

soticttar por escn1o. junto do eatabeleclmanto. serviço ou oroan•smo. no Qual a comissão. o grupo do uabalho ou o júri funcione, a 

oua lllúalllaçatl e ()()fJl~Çio Os dados recolrudoo são publicados no peg1na olcclrór'u do eslobeiOCII"nonlo. serviço ou organismo. 

no~ a co11 · s: ao. o Qn4lO do uabalho ov o pn hMxb'le. devendo 101 aru.ali:zado no 1nc;10 de CcKW ~o Civi o conservada$ na 

pego>a e-ono:a da .,..Idade cbanlo o poOodo de luncaonamonlo da"""""""'· do grupo de lrabatlo ou do Jl"'. 

I. ldtnhflcação da pessoa quo ao encontra abrangida pelo obfecto do Oecreto·lei n.' 141201 4, de 22 ca J.;mofro (amgo J,'J 

Nomo:.,MA~vel A"'t-1'\.:o de Ab.vedv 
Billlcle de ldenl•hC10çâo/Cortao do Ciddd.lo: ~ O O J S O Gl(~~l-----

11. ldenbflc:açio da suuaçio que N encontra inserlda no lmblto do Oecroto-.fei n.~ 14,12014, 22 de Janeiro (artigO 2. ') 

ldcnhfiCGÇâo da Sllú<IÇ.O" , \ ;-: p,; d 01. 

de cJ.. ·spcs;'t.lV04 
p cu' e_d , 'M.P "'+o..s --l'f<..>.l.""R"-'4'--..!lÀr.:;.};~V .d ~ ~ 
'V"' Q-,J. L:. o .s ~ 

ldent1hcaçt.o do Estabclccimorno. servl90 ou organismo onde se vcnhca a siluaçâo: 

de. l ~ ibcà Ce\1\-b..\1. c.::f\;;' · S:. Qv ~ -..0 
I I I 

Ouraçiodasdúaçâo(\niciG<T""'' A"'ll de J o.t f: 

111. Observações ...:...._ ___ _ 

IV. Declaração 

Declaro rlélo estar abrangido pelas lnoomJ)3tibilldades previstas no :~nlgo 3.' do Oeçrelo-lel n.9 1412014 do 22 do J3neiro 

~Não exerço funç6es remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos modicos. 



Entcnde~sc por e)(ercK:io de funções em tais empresas a prossecução dne1a dA atnbuições conforme o objeto social ou a 

.atlvidac!e econõmic~ da respectiva entidade. Não se considera exercício de lmiÇô&s éll"' tais empresas a pielcçào em palestras ou 

oonferenei;~s organiZ~daS pel~s mesmas, ntnn a patlldpação ém erlsaios Clfnloos ou ostudos ciomifteos no âmbito da rcspeüva 

atvi.dade 

~Não sou proprietârlo nem detenho lntoressos nó.'l propriedade do omprosas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende~se por PfOpnedade e detenção de mteresses na propnedade de ta1s empresas a hlularidade de quai~quer particlpaçoos 

sociais ou do quaisquor lntcrnsscs com expressão pecuniâria accssfvcis ou resultantes do respe-tivo ob,eto social ou atividade 

econômica, forma dltel:a ou por Interposta pessoa. 

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

recebido Unanclamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora do medicamentos ou dispositivos 

médicos, em media, por cada ano, num período de tempo considerado até cinco anos antorlores. num valor de 

total superior a 50.000 E. 

Entondo-so como membro de órgão soci.al o que se encontrar em efeçtividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende tltn liféctivldado do funçõos o membro de órgão sociaJ que tenha expresstlmente renunciado ao cargo c notificado 

lom1a.k'nente em conformldado a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as slluaçoes rolallvas a associações 

pubhcas: prolis:Siona~$. 

Entende~se como financiamento, toda a captação de recursos que ongine tfU)(O fmancianlento, do b<:ns ou vantagens com 

expressão pecuniária. que não seJa, formal e expressam&tlte, por via dê contratualização ou meio equivalente. dirigida à 

realização dOs fins ptópnos da sociedade, associação ou empresa. para investigação. &nsaJos cHnicos. estudos cientifioos, 

nomeildamente epidê1niol6gioos 

(O aqui deolaro não prejudica a aplicação de regime de incompatib4hdades. mlpe(JJmênlos o tnlbiçocs previsto nas dlsposlç.Oes 

rogult~doros de conflitos de Interesses r&sullantes do exéfc!cio de funções pUbl~eas, nornec:~damenle quanto a gamntias de 

Imparcialidade previstas na LE?I 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do ProcP.dlmonlo Administrativo, bem corno, quando 

aplicilvof, não prejudica a decfaração de Interesses dos profiSsionais de satidc- e)(iglda em sftvações especificas do apreciação 

casursta e o cumprfmcnro das obngações de transparêrlda e publicidade ptovistas no Estatuto do Medicatnooto, aprovado pelo 

Ol 17612006, de 30 de Agosto, na versão atual}. 

do M ~eco 
/ 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOM PATIBILIDADES 

(artigo 4. "do Decreto-lei n. 0 !412014, de 22 de Janeiro) 

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

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

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

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

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

Ministério da Saúde. O seu preenê'hirnento é obrigatório. Os t~ulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e 

solicitar por escrito, junto do estabelec imento, 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 eslabelecimento, 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 durànte o período de funcionamento da comissão, do grupo de trabalho ou do júri. 

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

I I 
Nome: 'UAQ.&l\=Rb))A: 'L.SA-J?,f-l -:f6"tJO l?JN rD 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ 1L.C::6::.....::SS:::J.2.c..3~2_1L-----------------

• • tH• 

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

Duração da situação (inicio/fim): _ 7-- - --- --- ------- --- ------------ --
' .. / 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas irccompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.• 1412014, de 22 de Janeiro. 

~Não exerço funções rc.~._~neradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



.... 

Entende-sa por exercício de funçõ~~ em tais empresas a prossecução direta de atribuições confonne o objeto social ou a 

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

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

atvidade. 

'á 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, tonna direta ou por interposta pessoa. 

a( Não sou membro de órgão social de sociedade clentlfica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

recebido financiamentg, d_~ 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 f. 

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 

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

públicas profissionais. 

.: j 

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, dirígiOa à 

realização dos fins próprios da s~ciedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos cientificas, 

nomeadamente epidemiológicos. 
~; 

{O aqui declaro não prejudica a ~plicação 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 12·1',12008 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 obri,gações dB transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

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

(;:.sboo... 
1
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iCVL~ck 'kbQ {&~.;f~ 
(Assinatura) 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
Cll'l RA:.. tPE 

DECLARAÇAO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATlBILIDAOES 

(artigo 4 ~do DrutiO·II'' 11,'14120/4, de 22 de Jum:u(l) 

Os dru:los rocolhldos. sAo processados automaticamente o dostmo.m so 6 gost~o dos ptocessos rcln!Jvos ao reg uno jurfd co 

das IAOOmpatlbtJ-oaocs. dos membros das comiSsões, du grupcts do t1abalho. de Júris de pcoccdlmentos pré-contralurus. c 

consuttorft que apo1am os respectivos júi1s. ou que participam na escoUla. avaliação. em.ss.Ao de normas e on&ntaçôes de 

earacUM eJ l'llc:o, tfaboraç.âo de 1cwmulârios., nM ÁJG:ts do mOdteamento e do d•spos-il'vo mêchco no âmb.lo doi eSlabe5eclmentos e 

Slf'\'tÇOI 00 SeMço NactOnaf de Saldo. independentemtnll <SI sua natu{e.za JUfiOica, bem como dos Sef\'IÇOI • org.IINimOS do 

Mniol'-lo da SaUóeo O S4U pr...- é obrigalóno OI tlularos dos dados podem aceder a OT.onnaçlo quo lhM -o e 

lOioia• per oocnro ;...co do ...-wnenro . ...v>ço ou 0fV31'0S11'0, no qual a comissão, o grupo de ltabalho ou o luri lunciono. a 

owa o••••zoçto e~- Os dados recohcloo silo P<J"'cados na pag""' elec1tónoca do estabolec•~. HMÇO ou 0fl13111Sm0. 
no qual 1 C:Cir"'iiÜO. o grupo de trabatlo ou o júri h.ii"'C:ttOe, devltfdo ser atuakzado no inicio de cada ano CMI • cons~ na 

p;igtnl tlecfr()n<a da &ntidadc durante O penodo de funcJOnam«!tO da COMIS$á0. dO grupo 00 trabalho OU do jÚf"l 

I. ldtnUflcação da penoa que se encontra abnmglda pelo ob}ecto do Decreto-lei n.' 1412014., de 22 de Jentlro (1Vt1QO 1.1) 

11 ldentfflceçlo da situe~ que se encontra inserida no imblto do Oocreto-lei n.• 1412014, 22 de Janeiro (illtlgo 2 'J 
----, 

:> 

G!,~•So~qv 

Estabcloomento. serviço ou or arusmo onde se verollca a siruação· C H-L C - E a",.:::.... __ _ 
v; (v c.tv (., 'ôí" C(;"' i Cc, 

--------------~---
Ouraçlo da sltuaçáo (•nocO<IIbm): _AL.l.~YlJJ0"'---'~"'-"0 l'---------------

E ___ ---l 
IV. Ooclaroç6o -----
Doei aro nAo 111ar abrangido pvlas rncompalibilldados prov1stas no artlgo 3.' do Dccreto·lel fi.~ 14/2014, do 22 do Janolro. 

r::l Nlo exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente. em empresas produtoras. distribuidores ou 

vendedoras de medicamentos ou dlspoaltlvos módicos. 



En1~ pcl( e1ercicio de funções em taiS empresas a prossec:uÇàO direta de atribuições conforme o objeto sOC&al ou a 

at.vldade ICOII6mtca oa respec:tiva entidade. Não se cons:oera exercicao de funções em tatS empresas a preteçlo em paltilras oo 

coniOtenCIM orgal'lllaâa5 peias mesmas. nem a pat1»CC)aÇAo em en:&a!OS cinicos ou es:tudos aentlf.oos no tmblto da respeiNa 

~ Não ~ou proprie14rlo nem detenho lnteretset nt propriedade de empresas produtoras~ distribuldor•.s ou 

vendedoras do medicamentos ou dlspotltlvoe medlc:os .. 

Entonde·se por propriedade a detenção de mteresses na proptiodade do tais empresas a titul;u.d::.d& de quaisquer pa111Cipaçóe$ 

soc•ais ou dG quaisqver •ntere$Ses com expressão pecunlá1ia, acet.síve•s ou rosui:Latltcs do respetivo obloto socíal ou a11vidade 

tCXHlótnlca, formo. direta ou por Interposta pessoa 

~ Nlo tou membro de orgão social do sociedade clenHficlll, essoc::lação ou empresa priv•da, " quols lonham 

rec.tbldo flnanc-Jamento de empren produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dlsposiiJvos 

medlcoa. •m mldla, por ced11 eoo. nt.~m período dt tompo considerado até clneo anos anterlorea. num valor do 

to .. l oupe<lor a 50.000 E. 

Entonc!He como memo<o de 6<gao soaal o quo se """""''"' om ••- de lunçõe$. com mandatO não """"'*'· NAo se 
...,....,. tm eled- de !unções o momllfo de órglo _.., que tema e;q:ressameflle renunc>- ao cargo e no~~rJC:adO 

fotmalmentt em cc:Pomudade a SQtQedade oo assoaólÇâo QUe integr-a Não estio abrangtdas as sltuaç6n rtllatrvas 1 ostoesações 

pubkas pror.ss.onais 

Entel'ldt·st cumo llnanclamento. toda a captaç.Ao dt recursos Que ongine lluxo hnanciamcnro. de bens ou vamaqena com 

exptesslo pccuo~:ina, que não seJa. fotmal c cXpto&snmanto, por via da controtuahzação ou moio oqu,vatonto, dariglda à 

reaUraçAa dos IIns própnos da soçiedada, assoclaçào ou ompres3. para 1nvestlgação. ensaios clln•cos. eSHJdos ciontificos, 

nomoad-Rmtnto opldemlo)6gicos. 

(0 oqu• docloto nbo "'"""""" a ajll.cação de reg""• do •ncompalobolodados. impeóment .. • wlibçõos previsto nas dlspoolç6es 

rogúlatloru 00 COf'llotoo de rnte-esses resuftao:cs de oxe<cicoo de hroç6es públicas. nome-te quanto • l)llantoas de 

ltnporo.- pr~liiS na lel 12·A'2008 de 27 de Fevore.ro o no Có<logo do Pmcedinemo Mnns1ratn.o. bem como. quando 

~. n6o pre,udoca a declaração de rote<esses - prol .. - de saUde e~ em uuaçõcs .._,,,... do oprocoação 

cuuista • o CIJmpn_l'l'leflU) oas obngaçôM de uanspartnct.a 1 pubiiQdachf pevi.stas no Estattrto do ._,ed.camento, IQI'ovadO pelo 

DL t 76>2006, 00 30 do Agosto, na ve<são atua~. 

) 
~ boc, ~2 do ___!! .?j ('C c o c1e dei C. 

I 

~(;c;. J .. )~ Ç_,u>.: 
(;:.natura) 

J..,s 5:,4 r:.s e. ~-..,r; 







CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CE.NTRAL.EPE. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

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

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

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

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

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

atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento. serviço ou organismo, no 

qual a comissão, o grupo de trabalho ou o júri 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: ftJ.A-..._·.... Ç A s"' <>- '""' &ts. ,Q.p ,'V./LA.'«."" ,f..'!' So~ A R 

Bilhete d"J:ent1ficaçao/Cartao do C1dadao: __ y_.__,(Q""-,.~.....:z.b'=-'À-::x_"S;_,-__,Q"--------------------

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): 2016 

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. 

f() 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. 



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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

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

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

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

total superior a 50.000 €. 

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

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

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

públicas profissionais. 

Entende-se como financiamento, toda a captação de recursos que ongme 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 --~.A.~b~I\...AC=;_ç:....:::- .......__ _ _ _ de 2 c ) <ó 

c~ .. C-c.,....... ,Qs, Qe,.,-v """ .. As >Jo \.p...._~ 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIS"ftNCLA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artiX" 4.•do V ecr<'I<J-Iâ n."l412014. de 22 de Janeiro) 

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam·se à gestão dos orocesso!; relativos ao regime julidioo 

das 1ncompallbilldades dos membros das corn~ss<.)f;oS, de gruoos de lrabalho, de Júris de procedimcn:os pró-contratuais. e 

consullores que apcllam os respectivos Júris, ou que participam na escolha, avaliação. em1ssão de normas e onentações oe 

oarácler Clinico, etabotaçao de rormvlários, nas áreas do medicamento o do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e 

serviços do SeNfÇO Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza 1uridica. bem como dos serviÇOS e organismos <lo 

M•n•sLéfiO da Saúde. O se<J preench.mento é oMgatóno. Os titulares dos dados podem aceder à •nformaçâo que lhes respeito e 

sohataf" por escnto, junto do estabelecimento. serviço ou Ofganismo. no qual a comissão, o grupo de trabalho ou o JÚri tuncione. a 

sua atualização e carroção. Os dados recolh1dcs são publicados na pagtna el&~.:trótuca do eslabelocimcnto. serviço ou organismo 

no qual a comrssão, o grtJpo do trabalho ou o júri funcione. devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conseNadas na 

página eleclrónica da entiaade durante o penado de h.HlCIOnamento da com1.ssão. do gfupo de trabalho ou do júri. 

I. ldenliflcação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto4 1ei n.0 1412014, de 22 de Janeiro (artJgo 1.Q) 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do OecretC>-<Iei n.v 1412014, 22 de Janolro {arrigo 2.9) 

ldenuficação da situação: f'c:>.oe}t c.....'(S'9 '<2""" C 2>""-' ~~.;:-c dle e~ca~l.o &e 
\1\Ae.:k~- !Cl I ~~ ÇOI.\XllcllQ c ~ ~ lA.,,' C 0 ~ .e c::::,l~ J ~' F'!aó s; • &.~-o 

' 

ldcntlhcação do Estabelecimento. serviço ou organis~o onde se venftca a Situação: C \A U: - EEt: - ~ç~ 
~ Y'V, C o J,... T 'N u.no~ .. M>VYJcr\:e(cqf' C. 

' 
Oumcão ela Situação (inlciollim): ~ !a e ,•,c Q /'"\ ...... \lo +-e I ld le,-n .,_.--- &e _Jol6 

111 Observacões 

IV. Deela111çâ0 

Declaro não estar abtangtdo pelas inoompatlbdtdades previstas no artigo 3 ° do Decreto-lei n5 1412014. de 22 de Janêiro. 

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

vondodoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



Entondc·sc por exercido de funções em tais empresas a prossecução direta de airibuições conforme o objeto social ou a 

allvidade eçol'lómlça da respectiva entidade. Não se consideta e)(ercíclo de funções em tais emp!esas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas. nem a participação em ensaios clinicos ou estudos científicos no ãmbrto da respetiva 

al...,da<1e. 

~Não sou proprietário nem detenho Interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras o u 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se oor proprled3de e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a 11tulandadc de quaisquer participações 

socirus ou de quaisquer 1nterosscs com expressão pecuniána. acessíve1s ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

ecor.OmK:a, forma duata ou por u'tetposta pessoa. 

Não sou membro de órgão social do sociedade cicntifica~ associação ou empresa pffvada. as quais tenham 

rece.bldo financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos 

mêdlços, em média, por cada ano) num periodo de tempo considerado até elnco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

Entende·se como membro de órgão social o que se encontrar em etectMdade de funções, com mandato não suspenso. Nao se 

entende em electlvidade de funções o membro de órgão social quo tenha expressamente tenunciado ao cargo e nmiticado 

formalmente em conlormioade a soctedade ou assotiação quo integra. Não estão abrang•das as SAluações relativas a associações 

púbficas profissionais 

Entende-se como lirntnc.amenro, toda a captação de recursos que ongJne fluxo f1nanc,amento. de bens ou vantagens com 

expressão pecumária, que não seja. formal o expressamente. por via de oonttatualização ou meio eqUivalente. dirigrda à 

reaUzação dos tins próprios da sociedaQe, assoc1açã-o ou empresa. para investigação. ensaios clínicos. estudos cientfficos. 

nomeadamenie eptdemiologicos. 

{O aqui declaro não prcjud.ca a aphcaçào de regh1e de incompatibilidades. impedtmentos e inibições previsto nas dlsposições 

reguladoras de oonl itos de Interesses resuuantes do excrcicio do funcões públiCas, flOmAadamonte quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei t2·N2008 de 27 de Fevereiro e no Côdigo do Proced1rnento Administrativo, bem como. quando 

apliCável. nao preJudi<:a a declaração de onteressas dos prolissoonaJs de saúde exigida em sltua96es especificas de apreciação 

casuista c o cumprtmento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento. aprovado pelo 

DL 176/2006. de 30 de Agosto. roa versão atual). 

de_oc9o) b 

~\eMº' hsu\"J;: 
(Ass 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 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 (arligo 1. 0
) 

Nome: q Q..~c... ~'à;, é:'.\,_,_ .e,;._, <?... S c._\.s ·.,,.,\.,c 

Bilhete de Identificação/~ do C1dadao: __;(Ó!U-!!=o.._=......~.) -~:::..l._i:>.,.,~...__,O/""'-LJ-+, ------------------ -

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: 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 Hospita lar de Lisboa Central, E.P.E. 

Duração da situação (in icio/fim): 2016 

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. 

[gj 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. 



f61 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 in ibições previsto nas disposições 

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

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

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

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

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

~ (Assinatura} 



CENTRO 
HOSPITAlAR 
DE LISBOA 
CE!IIRAL EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTt NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

Os di\dos rfJCo htdos são processados automaticamente e desunam·se à gestão dos processos reativos ao reglme jur,dlco 

das tncompu,llblhdaoos dos membros das comissões. de gruPOS de trabalho, de JUns de proceotmento» pJt.contrat\lais. c 

consullores oue apo•am os respectivos 11.1ns. ou que parllcls>am na esco ha, avaliação, emtssAo de normas a orientaQOcs de 

ca1Acttr c! Jlico, o abofação de formu anos nas áfeas oo m&damento a do disposiavo mediCo no âmbito dOS ostaboloomornos e 

serviÇQI dO SeMço NaaonaJ de Saude ~ndepende,1tQrO"'eota da sua natureza uridica. bem como dos seMÇOS e org&niSITlOS 00 

'-''"' lirio da Saüc» O seu prcc'lChrne'llo e oooga•óoo Os l olula•es dos dados oodem acede• à onfotmaçAo quo lhOS <e$1)e110 e 

so6c4ar por eoçnlo, jl;<"lo do 8S!abe.eamcnto. seMQO ou o<ga_,.,_ no qual a c:omossão. o grupo oe 1taba 1"0 ou o lU" lunoone. a 

sua atullizaçlo e COPeçao. Os dados recoltwlos s.\o puO<ICados na pagona e ecuonica do cs1a0e eomon1o. semço ou o<ganosmo 

no qua a como- o grupo de ltabai"O ou o I"" lunoot~e . devendo se• alualozado no onocoo de c;x~a ano civtl e c:onsetVadaS na 
P'(J•nA e ectrOrnca da enbdade durante o penOóO de functOnamonto do:~ com1ssão. do gruPO de tmbalno ou cso tun 

I. ldenllllcoÇito elo pessoa que oe encontca abrangida polo objoclo elo Docrolo-lel n.• 1412014, de 22 de Janeiro (nrtigo t . 'I 

Nome ~"oc, W"' JQ S\,e\o ~-tQ.O~ to'=\ C ))ex elo 
Bolnoto do ldontllcaçllo.·Cartào do Cldaáão: 6Z'J 7 4: 13 4 Y' 

11 ldenUfl_.., de Slluaçào que se encon1ra Inserida no ambilo elo Dec.-elo-lel n.•14 2014, 22 ele Jonetro (arJifiO 2 'I 

lden!Jiocaçlode silullçfoo. ~ • U \{--; !.J ~ 'J 1. ( J ,f1\l >.::&-@ Ós c., ,(c \\..C.... \. 
à2. \':'X'cCeN r..\ .4?. (.Cf c: ,o u l ,. o c\1 ;xco <Q.... ~~~ 

ldenlifiCllç&o do Eslabeloc•mcnro. servoço ou organosmo onclo so voro•oea a situação: ( .J\12 C te ~ f- - \.\ S: ~ 
~ 'fl'cçc\?~~ !D<'"'~~"'--------

o c·. 

IV. Doclaroçto 

Oocloro n&o estar abrangido pelas lncompatobolododes previSias no artigo 3 • do Dccreto-le> n • t412014, de 22 do Janeiro 

cgl N•o exerço funçõe$ remuneradas, regular ou oeeslonelmente, em empresas produtores, distribuidoras ou 

vendedores de medicamentos ou dispositivo• medico s.. 



Entende-se por exerclc10 ae funções em tais emptesas a prossecução chrcta de atri::>uiçõos c0f11orme o OOjeto soc1at ou a 

alllllOOóe econonuca da rospacllva entioacle. NilO se consoder11 exerciC>O <1e tur)Ç6es em :rus em~ a pre1oçAo em palesUas ou 

COilfe<onc:ias O'll8naadas pe;as mesmas, nem a pa'IICipaç<IO em ensaJos chnocos oo es:udos oenhhcos no AmOito da respetJva 

fil Nao sou proprietario nem dêtênho interesses na propriedade de emPf8S8$ produtoraa. distribuidores ou 

vendedoras de medtcamentos ou dl$pos1Uvos medlcos.. 

FnroOOo so por propriedade e delenção de intcrossetl na propl"'edaoe de ta.s emoresas a mulafldado do qu&•iQl.lor parhapações 

~ld.lli ov oo qua1squet 1n!eresses com eXPressão pocuntârla. ae&sstvels ou resultantes do respot1vo ObJOtO soc1111 ou allvidade 

oeonó(I'UOI, lorma duéla ou por Interposta pessoa 

~ Nao aou membro de ôrgão social de aoci&dade científica, associação ou empresa prlvadat 11 quala tenham 

rocebldo financiamento de empresa prOdu toro, dia! rlbuldora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos 

m•cUco•. &m mêdia. por cada ano, num penodo de tempo considerado ate cinco ano• anterlo,.s. num valor de 

to._l superior a 50.000 €. 

Enrenoe se ccmo memllrO oe org3o sooa o QIJO so ancon:ra• em e'llctMd.lde oe lullções. co., mantl.lto ~ GU$pOII$O Não se 

""""'""' em eloalvidaoe de funções o membro oo 0tQ:oo sooal que teoha elq)'eSsameme rcnuocadO ao cargo • no11focado 
!otmatmerce em corl!onndaoe a soaooad8 ou assoc:oaçao quo .ntegra N~o CSláo allrangooas as S>:UaçOos rooa~vas a associações 

püblcas ptOhSSIOM~S 

Entonoo so oomo financ1amento. toda a captacao do recursos qt.e origme fluxo finaociamento. de ben.s ou vantagens com 

oxproasao peeun•âril\ que nao seja . formal e oxp4'oss.omonto. por v•a de contratualizaçâo ou mEt~O equtvalenle, ~rlglda ê 

roallz.&Çi\o do$ hns própnos da sociedade. essoctoçao ou empresA, pílfa lovestigação, ensaios ctrnlcos, estudos científicos. 

nomoadamenie epldeml016gioos. 

(0 aqui d<.'Ciaro nAo prOJOdoea a apucacão <1e -me de or1eornpanbobda<les, ompeo.mentos e in10óç0es pre,.,.sto nas di$pOSIÇ6e$ 

rego.Cadorlls de cont.tos de ontercsscs rcsoltd'llos dO o•erc!COO <1e funções oúbiocas. nomedddll..,le quanto a garant>a> <le 

iml)ll'clalidade pte'MiaS na Le< 12-A.2008 de 27 de FOV8••ro e no COclogo 00 Procedimento A<lmonialratrvo bem como. quando 

Ajlldvol, nAo prejl.Oca a declaração de ,n:c!C$$0$ dOS prof>Ssoona>S oo saúde eJàgida em s•tuaçtle$ espoc.roeas <le ap.ec:oaçao 
casulsta o o co.mpnmeoto uas obngações oo transpat<)nela c l)úi>hcodaoe pr9V1Stas no Esta:uio do Medocamento, opr<Mido pelo 

DL t76-·2006, de 30 <1e Agosto, na versão atua;) 

\Jl'P.H::., ~ ~ ~\o ~~~C Í\OC. d-e, 
(ASSinatura I 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. "do Decreto-lei 11. "1412014. de 22 de .!a11eiro) 

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 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.o 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.0
) 

Nome: MltB. Itt 
_.-J 

S J.M OES ..OE. OÜ VEO:Ú3A eA-[11fos 
Bilhete de ldentificação/GeFtãe se Ciàaéão: -~6~2...~6~o::_CfL3~o>L. _ ____ ____________ _ 

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

Identificação da situação: _ '"JI!..It:tLLf<::.JI_· _.:.,~.!}s;.E'---..~.P:....cA.~OuC~...::~=...:--:JJ.~~t'J..:.Mé~::.c.N~T-V~....::.S~.J.P~A-M!...!..L~-......!....:.~~c..!~~c/.!..l'.$'~i....::'j:r' A-0~-~ 
I' 

f)€ .Dl.seo~>in' vos MtA/vo.s 

Identificação do Estabelecimento. serviço ou organismo onde se verifica a situação: ......:~~é::..:....fZ~II..!.t..=' C,~() __ _,..i}a.;t~---

~p~ - Po/L.o J>.-D 

ftOSf i-mL OJf!..Jly 
Duração da situação (inicio/fim): ___ .J.A-N2.1.~QL-_..JW:zsc::...--'ól:o2::=.ad...!6L_ _ _ ____________ __ _ 

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. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



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

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

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

atvidade. 

I&J 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. 

181 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 electividade de funções, com mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgão social que lenha 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) . 

.;1_3 de ~ 

. .LtaN.e-)~ti~k OO,'ve~~ 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

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

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

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

Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e solicita r 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 1.0
) 

Nome: ~aOfQ~'OOH9la b~QU)lRctQ Affirr/)o'?) +O~RQ~ 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _tl.!...~~61..L..C!...L)_l{...l.,._tf.l.,_c.f.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 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): 2016 

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 cl ínicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atividade. 



l8t 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-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). 

de 2ol6 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
( NlAA..f.ft: 

DECLARAÇÃO DE INEXISTtNCIA DE INCOMPATIBIUOAOES 

(artii:O .J.•do Drarto·ltl n "J.I/2014. de 22 de Janeiro) 

OG dados roeolhtdos sêo processados automaticamonto o destlnam·se à gestão dos processos telat•vos ao ··ogimo jur1d co 

d•s lncompahboll~ades dos membros das cornlu6es. de grupos do trabalho. de júris do pro<:<!dlmonto& pré-conlralua;s, e 

consi.Atoros quo apoiam os respectivos júris, ou que panlcipam na sscolha, avaliação, emissao de nonnas e orientações do 

caricter clln•c:o. elabo,aç&o dê tomuJáôos, na& áteas do medcamento e do d•spositivo médico no Ambrto dos estabeftcimentos e 

sO<Voços do Se<viÇO Nacional de S~úde. indcpendentemonle de sua nalvreza urfdica. bem ccmo dos SO<Viços o organismos do 

Monst6roo de Saúde. O seu ptcenchinento e ob<lgat6no. Os I~<Aares dos dados podem aceder a onio<moçlo que IM~ respeoto e 

wflcl!.>r por eoerdo. julio do eslal:oloarrenlo. semço w Otll"flo..mo. no ®ai a oomissão. o 9"4'0 de traoallo ou o~ funcoooe, a 

sua atuolo~ o cOffllÇáo. Os- recol!.dos slo pubfados na pagna aiCCIJonca do estabelec1mento. HMÇO ou orgon.smo. 
no qtJif 1 oomaão. o grupo de IJabalho ou o jojtl fun~. devendo ser atualzado no in.cio de cad<l ono e/VI t conservadas na 

pi\gona doetrôniea da entodacle dUrante o perfodo de funCionamonro da com•ssão. do grupo ele lr&balhO cu do Jurl 

I. ldonllflcaçao da pessoa que se encontra abrangido polo objoáo do Deoreto-fel n.' 14/2014, do 22 do Janolro (arti(lo I ? 

Nome: \ÁAFi A ~ HE D A m ~<;..é. c..A Cf-\IL-t\1\l'n?.(Çl.!."-.!.!:::"'"-._=..:=;""RL.L..f.l\IJ.-'t.:c.E.{<.=::l;::..--

BII~oiO deldenllhc.-.ça<J/Cartlo do Crdadlio: _,.Oc.:9J..:.9,_9..~...;.9~;.....,o"-"'4'----------------

IL ldtnllflcaçio da shueçio que se encontra lnHrida no Ambllo do Oecrel<>-lei n.' 1412014, 22 dt Janeiro (a11if10 2 ') 

ldor'to~das~uaçao.+,xz· .c\, \MÀ'C.ed. iT"\ •Ot;:, ~x?q. '>"'\ •• • &-1 
c c-Q rl c d_,-c (ZP&-i±l'vfh YY\D8......._.,..c..z::'h:>__ _______ _ 

ldento'ocaçAo do Estabelecunento, seMÇO ou organismo onde se verif-ca a soi\Jação. _ _i~!Ltlíl:>:l.......:ld!D.:&\ll.±""'[§:..~ 

_ J,$-&oA CfCN'ttV\ I f.(>E 

DuraçAo dlsoluaç5o (onocio~lm): _________________ _________ _____ _ 

IV. Oeclaraç.;~o 

DudMru ww ttsh.lr t~l>ranyldo p9las inoomp.atlbltldados p1Ewis1os no anlgo 3." do Decreto·loi n.' 1412014, do 22 do Jonolro. 

lilJ Nlo •••rço funç6es remuneradas, regular ou ocaaionalmen1e, em empresas produtoraa, dlatrlbuldora.s ou 

vendedoras de medicamentos ou dlsposiUvot m"'lcos. 



• 
Entendeo-se por • JLercício de funções em tais empresas 1 prossocuçáo direta de atribu!Ç6es conrOtmo o ób;oto social ou a 

kiiVidade eoonónuca da rospectiva emdade. Não" cor,sld<>fa oXDrclclo da funções em 13.5 ..,prosas a preleçio em palosiras ou 

con•erene~U Otg.an 1ae2as pelas mesmas, nem a ponl(:lf)OÇAo em cnsaos dil"'cos ou estudos c:.ef'tífiCOS no ttrlbtto da respetrva 

aMdade. 

[!. N.io sou proprietário nem de1enho lnleresses na propriedade de empresas produtoras. dlattlbuldoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entftfl~"ft por propnedade e detooç-ão de tnteressos na propriedade de ta1s empresas a 11tularldade de quals.qu« pa.nicipaçõcs 

soc1NJ ou do quai,qucf interesses com expressão pecon~irla. acessíveis ou resultantes do respeti'VO objeto aociaf ou atividade 

econOmlca, forma d rela ou por lntetposra pessoa. 

~ Nlo sou membro de órgão social de •ocledade clenlinca, associação ou empresa ptlvado, os quais tenham 

recebido flnanelamentci de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamento• ou diapositivos 

11-..dicoa. em médJa, por cada ano, num perlodo de tempo considerado até cinco anos anterloret, num v,.or de 

tolaltupet1or o 50.000 C. 

e-..,.. .. como momóro da órgõo sooaJ o CJ>O so enconuar em elec:lMda<le da 'unções, oom mandato nilo suspenso. fl.ao "' 
enr&nde em efeetfllidede da ftn;5es o memb'o ce órg6o SOCial que tenha expfessamente reoo11eo1ado ao c:.atgo e notificado 

IO<malmente em oonfOffllidade a sociodada ou ~soclaçAo que inlegra. Não MIAo ailfangldas as sttuaçCes rolatovu e anociaçóes 

públiCas prolouoona,s. 

Entondo-se como llnarx:lamento, toda a captação de rocur~os que orlg1ne fluxo financiamento, da bens ou vantagens com 

exp.fessao pccun~ár~a que não seja, formal e expreasamente. PQr v•a de contratuahzaçào ou meio equlvalonto, ctiriglda à 

reAJIZMÇio doe f ns próprios da sociede.de, ~s~oclaçlo ou omprosa. para investigação, enKfliM ellnlr.os, aatudos ciontlllcos. 

nomondnmomo cpldemloióglcos. ' 

tO aqui ded•ro Rllo prajudca a ,Picação de rvyime do lnoompalobrlldados. rnpeámeoiOS e 'Nblçõn prfiYislo nu cl·sPC>Sio;:ws 

~as de oonn oos de lnledsses resullanleo ciO exe<eCoo ciO funções pública$. nomeaclamcnlo quar1o a g&'Mt<as de 

inpordor.- .,....,. ... na Lei l~·A 2008 da 27 da Fevorooro • no C6d go ciO PrClC<!<Iõmeruo Aàn .. strarovo, bom como. quarido 

apld>ltl, n6o prc.uclca • declataÇào de onwesses dos prohss<~nars de saúde e.ogócla em siluações -heas de aprecoaçâo 

Clt'Witla o o cymp,maoto das obngaçó8S oe tran$por6nela e p.Jbllc,dade prevlslas no ESialulo ao Modocemet1to. op<ovaóo pelo 

DL 176/2006. do 30 de Agos:o. na versão atual). 

do .C)~~......., ___ do 2\1 lk._ 

• 
(AIIII\&tura ) 

• 



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 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) 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __,CJõ-~-·"'::(:..J(~.o).._C}"--'-_.}""'c'-'-)'--------------------

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

Identificação da situação: 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): 2016 

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. 

P4' 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 pre leção 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, 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 abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

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

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

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

nomeadamente epidemiológicos. 

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

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

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

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

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

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

de -+,A....L>dbCL..!:...lPA"'--f _ _ de ~o)G 



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 reg ime jurídico das 

incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de traba lho, 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 traba lho 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::::=-=='-'=-' ft"-c=- ,_1 ____.\f__,·-\'--8>=- =--0(=='0~~""'"~~=-.,. x::.==-~:....:.O"""'>C=~..__C::.......)"'""I,_,C_·__,'\s~~ ..... >--'-t ,_B..,.c_ -_,_'<'...L..J_,Ç,--· -.D-=-_ .. ....__,__ _____ _ 
\ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _ _,0~-'"--}=..._....!.;2....__c_,:\-""S~G....,__1-.!,_':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 e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos e 

medicamentos. 

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

Duração da situação (inicio/fim) 2016 

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 confonme 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. 



'gJ 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. 

Ç3-. 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). 

·\ 3 de \L\b·o\0 
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(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0dO Decreto-lei n. 0 14120 I 4, de 22 de Janeiro) 

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

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

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

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

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

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

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

atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento. serviço ou organismo, no 

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

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

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

Nome: --=;}:.;....-: · ~r~~....e--:.1~~~--"'~-==--.)L--P~----"--~--'--c;Á---=-6__._~ ____ _ 
Bilhete de lden;ificação/Cartão do Cidadão: ____ ,:.....::-2:.__::G:::...:G:::-.:..fC....:o=--"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 e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos. 

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

Duração da situação (inicio/fim): 2016 

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 econômica da respectiva entidade. Não se cons idera exercício de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clín icos 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 ó rgão 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 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 traba lho 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:~,~~~~~~~--~~~~~~--~~~~~~-&~--~~~~~~~----------------------------
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ---'),_:2""'-'hO-L...-'=0"'--'6=-->3~===/2.._C::::""""-----------------

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

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

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

Duração da situação (inicio/fim): 2016 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-le i 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. 



!iZf_ 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 cl ínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

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

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

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

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

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

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



CENTRO 
HOSPITAlAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(arti~o 4. 0dO Decreto-lei 11. 
0

] -112014, 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.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. ") 

Ü'-fa CCt.c- Jb ,.l 6a. ."1;\.S:> 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _ _ lJ_!._tf'--~-_3_J_'....;.{_Z. _ _ 0_· _2.-ly'-·--'f.=-- --- ---- ----

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

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

Duração da situação (inicio/fim): _ _ ._4_~--=--~___:_ __ ~ _ _ (6 _ ___ ____ ____ ____ _ ____ _ 

111. Observações 

IV. Declaração 

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

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 



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

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

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

atvidade. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detenção de interesses na propriedade de tais empresas a titu laridade 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: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 orig ine 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 clínicos, estudos científicos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

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

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

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

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

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

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







CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 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 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.• 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.0
) 

Nome: 5c, o C (k: n c.y:c,,,o :> CC...\ h C ,e , -<":::> 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: - 1._,2.._a--'-\ _9...:..=3"'-'-'2."--"L\""'b~a..... ------------------

11. Identificação da situação que se encontra inseri da 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): 2016 

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, d istribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por exercício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto socia l 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 produto ras, 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. 

1iJ 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 confl itos 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). 

_ __,_ls._.>o<.~,;bJ..-xÃ-44'--- _ _,6"----- de __ A'-.:.:...b...,Q....,,.....,L=------de 2 ~.{ ç::: 

Se_,,.,?--&.. :>-S c. \::>C:.\ 'v-'\.. c:...v~~ Cc. ~ 
(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 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.O 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: 5:0 ndr(,{ú ~54 'Húf"lh\tt.J tblJ_.,.._o 
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ 1.c:....l\_;_~-'---'3::....=6~· _4_,._\:_,__±._ _______________ _ 

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

Identificação da situação: Júri de procedimentos 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): 2016 

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. 



!/1] Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

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

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

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

total superior a 50.000 €. 

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

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

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

públicas profissionais. 

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

expressão pecuniária, que não seja, formal e expressamente, por via de contratua lização 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). 

v 
(Assinatura) 



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 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 traba lho 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. Identif icação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de J aneiro (artigo 1. 0) 

Nome: ___ \l~&~· ~,A~A~·c~A--~;)~~~-~aL-~t4~~o~~~s~: __ \J~o~l~o~,ouk~~\~f~~~·G~· ~9T------------------------------
Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ '\....:.....:'6:::=8"-A......,.S""S,_-,_3--'-'3....._ __________________________________ __ 

11. Identificação da situação q ue 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 Centra l, E.P.E. 

Duração da situação (inicio/fim): 2016 

11 1. Observações 

IV. Declaração 

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

I2Sl 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 socia l 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. 



I1P 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. 

[ZJI 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, form al 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-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. 0 1412014, de 22 de Janeiro) 

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

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

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

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

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

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

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

atualização e correção. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, no 

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

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

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

Nome: \ X? OG <[-.:, v=~a n.q 6\ \.I,_ )(,t Ccrw. QpÚ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: -~+-\_,___,t ...... ..L.2:...._, -i_,__,? _ _ 9...L.<.Z__,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 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): 2016 

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. 

/)í1 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. 



)!{i. Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes i:lo respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

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

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

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

total superior a 50.000 €. 

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

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

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

públicas profissionais. 

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

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

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

nomeadamente epidemiológicos. 

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

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

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

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

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

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

\. -vea ~ç-Gca b .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 

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 ) 

~.t J .o t·Uf·/~_,/1);··) '-'7~ Nome: __ _Ll~~·~"~~~~~~~V~M--~~~.v~~~M_· __ ~----~-~--~Y~-~~~v ________________________ _ 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ ___,N'-". _~_ ..... G.::.....;.,B._._I ..L9_,0"'--·,__I -=-'--!:..~=--""t>~2'7-j_r'-'' O:::........t/_.:;_ft_P_0'--:....7 __ 

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 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 (in icio/fim): 2016 

111. Observações 

IV. Declaração 

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

QJ 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 . 

.1{9 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, dirig ida 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) . 

{) 6 de __ j,j.:..::.JJ__,_,~:::..:..~ :._p ____ de -~-0_?_6 __ 

(Assinatura) 
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