
CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE I NEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

que apoiam os respectivos júrls, 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 ãmbito dos estabelecimentos e serviços do 

Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jur!dica, 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 per!odo 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.0 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.0) 

Nome: Alexandra Isabel Ruas Belchior 

Bi lhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __._1~.3.....::1~()~1-~<:0_'lL---------------------

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

Identificação 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 situa~o (inicio/fim): 2017 

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. 



' ' .. . 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

econômica, 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 nao suspenso. Não se 

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

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

públicas profissionais. 

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

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

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clfnicos, estudos 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 exercfcio de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

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

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

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). 

--~~~~~~bwo~~~------~1~t ___ de ______ ~'~·e~~~~L;,~? __________ de __ ~~~úw1~7 ____ _ 

(Assl atura) 



... 
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 jurfdico das 

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

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

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

Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza 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 perfodo 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: Alexandra Cristina Silva Carvalho 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ,bS ~ ~4 ÚD O 22 J 

11. Identificação da situaçllo 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): 2017 

111. Observações 

IV. Declaraçllo 

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

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

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

atividade. 



EJ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, d istribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou d ispositivos médicos. 

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

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

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

ela Não sou membro de órgllo social de sociedade clentlflca, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

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

total superior a 50.000 €. 

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

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

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situaçOes 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 melo equivalente, dirigida á 

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

nomeadamente epidemiológicos. 

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

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

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

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

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

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

------·O) de .~o\~ 

(Assinatura) 



,. 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

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

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 jurldica, bem como dos serviços e organismos do Ministério da 

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

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

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

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

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

I. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-lei n.0 1412014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0
) 

Nome: Ana Margarida Faria Correia Palhares 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _ _,1l'-1...__4...:.....:S=.,0..:__'\_~..:.."1-.....:.... _ ________________ _ 

11. ldentificaçao 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): 2017 

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 exerclcio de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos cientlficos 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, acesslveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

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

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

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

total superior a 50.000 E. 

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

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

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

públicas profissionais. 

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

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

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

nomeadamente epidemiológicos. 

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

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

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

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

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 ~)() \]-

(Assinatura) 



. .. 
CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

Os dados recolhidos sao processados automaticamente e destinam-se à gestao 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 carãcter clínico, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nome: Ana Paula Gomes Barros 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _...l\~O==-Õ"""--=t___;_'O-=-...;~_~.=;:()=-..:=----T---'-----'t=-Y4--0=--------

11. ldentificaçlio 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. 

Duraçlio da situação (inicio/fim): 2017 

111. Observações 

IV. Declaraçlio 

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

111- 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 preleçao em palestras ou 

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

atividade. 



1'1 11 ' .. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e detençao de Interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participações 

sociais ou de quaisquer interesses com expressao pecuniária, 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 E. 

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

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

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

públicas profissionais. 

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

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

realizaçao dos fins próprios da sociedade, associaçao 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 exercfcio de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

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

aplicável, não prejudica a declaraç!io 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 vers!io atual). 

. o !. de --~_;,'---===fbo""""'r=-- de 

' 

(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 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 jurldica, bem como dos serviços e organismos do Ministério da 

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

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

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

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

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

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

Nome: Ana Paula Correia Gardete 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ~D_.L.:€3~-:..L.:'l:...-~...--0..;;.....::3:...L..~=-----'b""--2~::.:2,=-_,~""---------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no ãmblto 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): 2017 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/201 4, de 22 de Janeiro. 

181 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 exercicio de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos cientlflcos 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, acessfveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

econômica, forma direta ou por interpo.sta pes.soa. 

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

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

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

total superior a 50.000 E. 

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

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

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

públicas profissionais. 

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

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

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clinicas, 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-A/2008 de 27 de Fevereiro e no Código do Procedimento Administrativo, bem como, quando 

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

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

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

de 

(Assinatura) 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de carácter 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 jurldica, 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 comisslio, 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 comisslio, o grupo de trabalho ou o júri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na página 

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

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

Nome: Ana Paula Tavares da Silva Mendes Jacinto 

Billlet"e leemif~o/Cartão do Cidadlio: _:'±lib~~D~Ub~5L~~================ 

11. ldentrflcaçlio 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): 2017 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro nao 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 exerclcio de funções em tais empresas a prossecuçao direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

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

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

atividade. 



, . 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

li?)- Não sou membro de órgAo social de sociedade científica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

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

total superior a 50.000 E. 

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

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

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

públicas profissionais. 

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

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

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

nomeadamente epidemiológicos. 

(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 versao atual). 

O i de _ _...:_\'e..::..O~Ç)~C::~c..__ ___ de __.~::>l.....>oC)"--')_,j.___ 
I 

~~Codm11 1 
(As atura) 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLAR.AÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nome: Ana Maria Pinto de Carvalho Ramada 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _!.,O,/.J6c_..t~.'2_'f..:I...J8:.........:S~-~g!L..::r.!...._ _ _______________ _ 

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

Identificação da situação: Júri de procedimentos 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): 2017 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 141201 4, de 22 de Janeiro. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clin icos ou estudos cientfficos no âmbito da respeliva 

atividade. 



•• ~ • r 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

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

recebido financiamento de empresa produtora, d istribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos 

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

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato nao 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 estao abrangidas as situações relativas a associações 

públicas profissionais. 

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

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

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clfnicos, estudos cientlficos, 

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 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). 

vb ~oWú 2cu·\o e~i\vt\L~~uu~ 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRALEPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

Os dados recolhidos s!lo processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos re lativos 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, 

e laboração 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 jurldica, bem como dos serviços e organismos do Ministério da 

Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informaçao 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 

atualizaçao e correç!lo. Os dados recolhidos são publicados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, no 

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

electrónica da entidade durante o perlodo de funcionamento da comissao, do grupo de trabalho ou do júri. 

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

Nome: Ana Sofia Santos Henriques 

Bilhete de ldentificaç!lo/Cartao do Cidadão: ~fc::CO==?<::u:.Z ..... S-L.C\.l.Lt=-- - 1+--'Z ......... Z..:~~------------

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

ldentificaç!lo da situação: Júri de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de d ispositivos médicos e 

medicamentos. 

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

Duração da sltuaçao (inicio/fim): 2017 

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 produt oras, 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 exerclcio de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

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

atividade. 



00 Não sou proprietãrio nem detenho interesses na propriedade da empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

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

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

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

total superior a 50.000 €. 

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

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

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

públicas profissionais. 

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

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

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

nomeadamente epidemiológicos. 

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

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

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

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

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

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

O t de _ _.,U......_n~P""C"-'-'oL.._ ___ _ de é7) \6 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. f.Pf. 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

incompatibilídades 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 juridica, bem como dos serviços e organismos do Ministério da 

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

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

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

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

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

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

Nome: Ana Teresa Jacinto de Oliveira Cruz 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ___ 3-{)..J.....:=-9--l_~~=-~~d=":....----______________ _ 

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 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): 2017 

111. Observações 

IV. Declaração 

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

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos clentfficos 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 ta is empresas a titularidade de quaisquer participações 

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

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

J2{ 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 órgao social o que se encontrar em efectívidade de funções, com mandato nao 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 clfnicos, estudos cientfficos, 

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 exercfcio de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

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

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

casufsta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento. aprovado pelo 

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

___ L....:.~--- -~~~-de --l)f-1-c..I.~-"-"'-.J""-'.r:::.,....__,.,..._.o.._ __ de _-z.o.::::::!ooo!'-ll,-)::.....___ 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de carácter 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: António João Lopes Miguel 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _,0.....!...-6""""--'. 2J~~:..=.-_Lt~)_0----'81-..L.-__ '{_.___L---L)I_~=------

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 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): 2017 

111. Observações 

IV. Declaração 

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

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

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

atividade. 



.. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

sociais ou de quaisquer Interesses cem expressão pecuniária, acesslveis cu resultantes de respetivc objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

liJ 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 c que se encontrar em efectividade de funções, cem mandato não suspenso. Não se 

entende em efectividade de funções o membro de órgAo 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 

realizaçao dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos cientificas, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(O aqui declaro nAc 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 garantias de 

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

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

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

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



. . 
CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

electrónica da entidade durante o perfodo 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: Catarina Isabel Honório Cavaco 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: -"--'Q"'-"'3"-2=00~__,_,B"""-L\=----------------

11. Identificação da s ituação que se encontra Inserida no ambito 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 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): 2017 

111. Observações 

IV. Declaração 

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

~ Ni!io 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 económlca da respectiva entidade. Não se considera exercicio de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

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

atividade. 



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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

l2f Não sou membro de órgão social de sociedade cientlflca, assoclaçlo ou empresa privada, as quais tenham 

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

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

total superior a 50.000 E. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectlvidade de funções, com mandato nlo 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 captaçao 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 

realizaçao dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clinicas, estudos cientificas, 

nomeadamente epidemiológicos. 

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

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

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

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

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

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

de _ _ 'T\cA_,_\__,~R..::...l!,.O"""'---- de --'-d--=0_,1_'::\-..:....
' 

(Assinatura) 



• , 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. <>do Decreto-lei n. ~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 clinico, 

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

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

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

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

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

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

electrónica da entidade durante o periodo de funcionamento da comissllo, do grupo de trabalho ou do júri. 

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

Nome: Catia Susana Boavida Henriques 

Bílliele de ldeulifieação/Cartllo do Cidadão: _}L-...I.J'--:t.:.__._3'-"0::::.._~J«.......<)'--:)-.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): 2017 

111. Observações 

IV. Declaração 

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

!tJ 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 clfnicos ou estudos cientificas 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 titu laridade de quaisquer participações 

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

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

§lÍ Não sou membro de órgão social de sociedade cientffica, 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 cllnlcos, estudos cientlficos. 

nomeadamente epidemiológicos. 

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

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercfcio de funções públícas, nomeadamente quanto a garantias de 

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

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

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

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

-~~-S""--"'bo<..::O:o..:C..:....::_ __ __ C)_) __ de _...,IM...,.,...,M""-'-->;~~o-----de -=~=&;....:),___}-__ 

(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 apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de carãcter 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 1412014, de 22 de Janeiro (artigo 1.0
) 

Nome: Claudia Sofia Pereira Fernandes 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: --+l....,o"'---o..._I ... J'---'*l__,Z....._S_-"-? .... 2.__ _________ _____ _ 
7 -

IL 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): 2017 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/201 4, de 22 de Janeiro. 

~ 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 exerclclo de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios cllnicos ou estudos cientificas no àmbito da respetiva 

atividade. 



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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

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

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

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

total superior a 50.000 E. 

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

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

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

públicas profissionais. 

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

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

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios cllnicos, estudos cientfficos, 

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

casuista 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=..t...:' .s:=L_..;;4l~Q.___ -""-0 _..2~ de ----'-bf....l....><cu.""'-'=CO=---- de Zo 11-
' 

~r~ 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

que apoiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de carácter 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: Claudia Susana Teodósio Torres 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ____ ..... Í ..... 1 .... )._5=· _j_.._5""'_.6...__.j'--------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.0) 

Identificação da situação: Júri de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos 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): 2017 

111. Observações 

IV. Declaração 

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

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

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

atividade. 



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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

sociais ou de quaisquer Interesses com expressão pecuniária, acessivels ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

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

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

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

total superior a 50.000 €. 

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

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

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

públicas profissionais. 

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

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

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clfnicos, estudos cientlficos. 

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 

casulsta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento. aprovado pelo 

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



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

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

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

electróníca da entidade durante o perfodo 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: David Alexandre Cesar da Costa 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ........!..f.::O~"f!........(;9~f1L.,_t:.(..L..!:S~q":.t-----------------

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 e 

medicamentos. 

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

Duração da situação (início/fim): 2017 

111. Observações 

IV. Declaração 

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

!gl 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 exerclcio de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios cllnicos ou estudos cientificos 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, acesslveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

g} Não sou membro de órgão social de sociedade clentlflca, associação ou empresa privada, as quais tenham 

recebido financiamento de empresa produtora, d istribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos 

médicos, em média, por cada ano, num 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. Nllo 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 estllo 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 nao seja, formal e expressamente. por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios cllnicos, estudos cientlficos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

(0 aqui declaro nllo 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 apreciaçllo 

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

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

.... L==--='.S;:_~.:::'~-A-__ --=:;?_'1-__ de ~r i1 O "7...-lf-1-de _.:?-V:..o.-___ _ 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTêNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

Os dados recolhidos silo 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, emissl!o de normas e orientações de carácter clinico, 

elaboraçl!o 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 informaçl!o 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 

atualizaçl!o 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 atualiz.ado no inicio de cada ano civil e conservadas na página 

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

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

Nome: Helena Isabel Teles Vicente Lisboa 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _ .._) ...,o._?r_._\.-\_,_:X.._~__,_,'b-...5""------------------

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 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): 2017 

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. 

fl! 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 clinicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atividade. 



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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

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

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

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

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgao social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato nao 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 contratuallzação 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 públícas, 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 versao atual). 

---------------- _______ de _______________________ de __________ __ 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. "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 grupo.s 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 ambito dos estabelecimentos e serviços do 

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

Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informaçao 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 

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

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

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

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

Nome: Helena Maria Freire Mendes Silva 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: -tlu.)oL' ~3.t.....:.3:::....102.......:::~l.;~.-· _,):I--4S.L----------------

11. Identi fi cação da s ituação que se encont ra 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 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): 2017 

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. 

ll!l Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios cl inicas ou estudos cientrficos no ãmbito da respetiva 

atividade. 



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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

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

recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou disposit ivos 

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

total superior a 50.000 €. 

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

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

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

públicas profissionais. 

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

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

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios 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 exerclcio de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

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

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

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

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

ç;\v\ 
(Assinatura) 



.. 
CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0dO Decreto-lei n. 0 / 412014, de 22 de Jane iro) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nome: Isabel Carla Santos Vlals 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ C> _ _ ~~~~;.,:_.J~~~-~~=---O=-~==-X __ 1 _____ _ ___ _ 

11. ldentlflcaçao da situaçao 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 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): 2017 

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 exerc ício de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

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

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios cllnicos ou estudos cientificos no ãmblto da respetiva 

atividade. 



.. 

6iV 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 contratuallzação ou meio equivalente, dirigida à 

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

nomeadamente epidemiológicos. 

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

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

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

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

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

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







.. 
CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

que 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 jurldica, bem como dos serviços e organismos do Ministério da 

Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informaçao 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 

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

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

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

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

Nome: Mafalda Isabel Gonçalves Marques Fidalgo 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ) 3> '"3> :::} S 3G'O 3lf 5 

11. Identificação da situaçllo que se encontra inserida no ãmblto 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 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): 2017 

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. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

conferencias organizadas pelas mesmas. nem a participação em ensaios clinicas ou estudos cientificas no ãmblto da respetiva 

atívidade. 



·~ 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 títularidade de quaisquer participações 

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

económlca, forma direta ou por interposta pessoa. 

~ Não sou membro de órglio social de sociedade científica, assoclaçlio 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 estio 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 

real ização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios cllnicos, estudos cientrficos, 

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 publícidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo 

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

_,(.........,;;;;.s;;;....;ro=-a _ _ _ ) _ _ de -~--'-....:......='-TCO;;.....;;;;_ ___ de __::W~):;._=T_ 
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(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0dO Decreto-lei n. 0 /412014, de 22 de Janeiro) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nome: Maria Celeste Pereira Romão 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _.J..,Q.!-l.ó..L.-ol1--lo..0~..-..:..3.~...9--'--'1~2,"----------------

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 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): 2017 

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 exerclcio de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

atividade económlca da respectiva entidade. Nao se considera exerclcio de funções em tais empresas a preleçao em palestras ou 

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

atividade. 



. . 
12:1 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 ta is empresas a titularidade de quaisquer participações 

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

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

ffiij' Nlo sou membro de órgão social de sociedade cientlfica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

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

total superior a 50.000 €. 

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

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

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

públicas profissionais. 

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

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

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

nomeadamente epidemiológicos. 

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

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

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

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

casufsta 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 diJ L1 

(Assinatura) 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

electrónica da entidade durante o período de funcionamento da comissao. 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.") 

Nome: Maria de Fatima Sousa Moreno Gaspar 

Bill:u1te ~e lde11tifieeç!o/Cartão do Cidadão: ---lo..(\W~""--"2"'-'2,'2..-=-1..._=1-_,__C)..:.___;Z,___,l-=--~.Y----l!!!:2""..-'-. ---------

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 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): 2017 

111. Observações 

IV. Declaração 

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

1il Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

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

atividade. 



~ Nao 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, acessfveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

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

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

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

total superior a 50.000 €. 

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

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

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

públicas profissionais 

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

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

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

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 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 d.-.o Jd 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. E.PE. 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nome: Maria de Fatima Costa Antunes Mendo Miranda 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __ 4.:.....o.O.__,f)........,0"-"'2..""Y_,.c..::8==------- - ----------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no ãmblto 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): 2017 

111. Observações 

IV. Declaraçao 

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

0 Nao 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 económlca da respectiva entidade. Não se considera exercicio de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

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

atividade. 



.. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

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

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

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

total superior a 50.000 E. 

Entende-se como membro de órgão social o que s e 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 contratualizaçao ou meio equivalente, dirig ida à 

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

nomeadamente epidemiológicos. 

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

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

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

aplicável, nao 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 &O}t 







CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRALEPE 

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, emissao de normas e orientações de carácter clinico, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nome: Maria Fernanda Oliveira de Sousa 

Bilhete de Identificação/Carta o do Cidadão: ~Ctl.--lJ(,L-..~oL.....<d..--1-....:.._..JoJ;(._O=:. :...._ _ _ _____ ____ ____ _ 

11. Identificação da sltuaçao 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 e 

medicamentos. 

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

Duração da situação (inicio/fim): 2017 

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. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clfnfcos ou estudos científicos no ãmbito 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. 

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

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

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

total superior a 50.000 E. 

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

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

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Nlio estão abrangidas as situações relativas a associaçOes 

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 cientfficos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

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

reguladoras de conflitos de Interesses resultantes do exerciclo de funçOes 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 

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

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

_ J....:....I....::;...S::..;:b:....o_e-_ _ , O J de 7 D ) .}-
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(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(artigo 4. 0do Decreto-lei n. 01412014, de 2 2 de Janeiro) 

Os dados recolhidos sao processados automaticamente e destinam-se à gestao 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 informaçao que lhes respeito e solicitar por 

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

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: Maria I rene Quintino Seara Anselmo 

Bilhete de ldentlficação/Cartao do Cidadão: ....:O~Y.!...V~~e:...._Lf..L....:Cf?~::r-.!.....='i?e:...._ ___ _ _ ___________ _ 

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

Identificação da siluação: 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. 

Duraçao da situação (inicioffim): 2017 

111. Observações 

IV. Declaração 

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

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clinicos 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. 

1:81 Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associaçlio 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 efeotividade 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 relalívas 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 incompatibilídades, impedimentos e inibições previsto nas disposições 

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

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

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

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

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

t-{:.,sz7s :\'~ ~..-'\.=- ~~~ 
(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL E.PE. 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nome: Maria Jose Cheira Salsinha Ferreira 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _...,f>,_,o.._ô~Lt._Ç,.._,,;;::.o.._4......._ _________ ________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2.0
) 

Identificação da situação: Júri de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisição de dispositivos médicos 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): 2017 

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 dispo.sitivos médicos. 

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

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

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

atividade. 



.. 

li!5l NAo 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. 

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

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

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

total superior a 50.000 E. 

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

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

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

públicas profissionais. 

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

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

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos 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 exigida em situações especificas de apreciação 

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

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

a ~ de --rf:--t--4o:;o-_,ç~<: ..s.,º'------- de _.::::~=.t:>:.....)"--'-';t-



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE. LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos re lativos ao regime jurldico 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 titu lares dos dados podem aceder à informação que lhes respeito e solicitar por 

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

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

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

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

r. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objecto do Decreto-fel n. 0 1412014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0) 

Nome: Maria Manuela Figueiredo Antunes Marques 

Bilhete de ldentificaç!io/Cartao do Cidadão: _}wf3~6~0...:..._l{~4....lo....lf+-------------------

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 dispositivo.s 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): 2017 

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. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

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

atividade. 



r 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

económica, fonma direta ou por interposta pessoa. 

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

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

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

total superior a 50.000 €. 

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

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

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

públicas profissionais. 

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

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

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clinicos, estudos cientfficos, 

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 

casulsta e o cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no Estatuto do Medicamento. aprovado pelo 

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

que apeiam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliaç!io, 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 jurldica, bem como dos serviços e organismos do Ministério da 

Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informaç!io 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 publícados na pagina electrónica do estabelecimento, serviço ou organismo, no 

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

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

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

Nome: Maria Manuela Guerreiro Vilhena 

BíJhete de ld&Rtifieavão'/Cartão do Cidadão: _9{,..,.· :::.u...::O~fu~~&1o~...:::......:11~· ------- ----- -----

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

Identificação da situação: Júri de procedimentos e acompanhamento de Júris para a aquisiç!io 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): 2017 

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. 

_l2g 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 exerciclo de funções em tais empresas a preleção em palestras ou 

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

atividade. 



.. 

O{ Nao sou proprletltrio 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, fonna direta ou por interposta pessoa. 

00 Nao 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 

médh;os, 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. Nao se 

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

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Não esUio 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 contratualizaçao ou meio equivalente, dirigida à 

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

nomeadamente epidemiológicos. 

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

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

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

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

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

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



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL,EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurldico 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 clin ico, 

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

Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurldica, 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 (artígo 1. 0} 

Nome: Marta Leal Gonsalves Estrela Loureiro 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidad!lo: I) J 3 1-~ O J6 - 3 2 ~ ~ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n.• 14/2014, 22 de Janeiro (artígo 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): 201 7 

111. Observações 

IV. Declaração 

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

12!1 Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

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

atividade. 



. .. 
{2!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, acessfveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

18: Não sou membro de órgão social de sociedade cientlflca, 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 

realízação dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios cllnicos, estudos cientlficos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

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

reguladoras de connitos de Interesses resultantes do exerclcio de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-A12008 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). 

_,_( -""~~·,..._.),_S~o"""G""'A ______ /\..__de __ T\a_,_t _,...<t._.&~ç_....a'-· ____ de _....!.â""--"0~\_3.__ 

(Assinatura) 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE. LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

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

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

Serviço Nacional de Saúde, Independentemente da sua natureza juríd ica, bem como dos serviços e organismos do Ministério da 

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

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

atualízação 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 atualízado no inicio de cada ano civil e conservadas na página 

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

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

Nome: Marta Sofia Barão Patrício Ramos 

lilllhete de lde11tifiee~ãe/Cartão do Cidadão: .-.::):.....,...<:.)_4......:...::S.::.;6~4:...9.!......>.3L-0=-.s.Z.._L(-f-J1L--__________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra inserida no âmbito do Decreto-lei n ." 141201 4, 22 de Janei ro (artigo 2.0
) 

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

medicamentos. 

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

Duração da situação (inicio/fim): 2017 

111. Observações 

IV. Declaração 

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.0 do Decreto-lei n.0 14/201 4, de 22 de Janeiro. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

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

atividade. 



!8j Não sou proprietário nem detenho Interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou disposi tivos 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 

económlca, forma direta ou por interposta pessoa. 

aJ Nlio sou membro de órgão social de sociedade científica, assoclaçao ou empresa privada, as quais tenham 

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

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

total superior a 50.000 €. 

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

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

formalmente em conformidade a sociedade ou associação que integra. Na o estao 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 

expressao pecuniária, que nao 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 exerclclo 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 

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

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

electrónica da entidade durante o perlodo de funcionamento da comissl!o, do grupo de trabalho ou do júri. 

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

Nome: Paula Maria Pereira Cosme Maia 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _,Q....,G......_O...._-:f-+>-C...._)_9._}+-><0'----- - - ------------

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 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): 2017 

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 exercicio de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

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

conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clín icos ou estudos cientlficos 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. 

rg. Nlio sou membro de órgão social de sociedade clentlfica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

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

total superior a 50.000 E. 

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

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

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

públicas profissionais. 

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

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

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clfnicos, 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-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 14/2014, de 22 de Janeiro) 

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

incompatibllidades 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 recolh idos 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 

efectrónica 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: Paula Alexandra Chaves Marques 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: __,0~3-_._ ..... z;,......_S'~s=~. _,co._,__}-..__3-....._ _____________ _ 

11. Identificação da situação que se encontra Inserida no ãmblto 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): 2017 

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. 

12!1 Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

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

atividade. 



~ Nao 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 expressao pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa . 

.i(! Nao sou membro de órgão social de sociedade cient1flca, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

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

total superior a 50.000 € . 

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

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

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

públicas profissionais. 

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

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

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios cllnicos, estudos cientrficos, 

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 

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

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTêNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

incompatibil idades 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 fonnulârios, 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 infonnação que lhes respeito e solicitar por 

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

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

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

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

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

Nome: Pedro Miguel Silva Pádua Gonçalves 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: ---r/J.....::z._:::......!r;;=->ei<:<-.!...f _,C?J:..._::b=:...._\:....-_______________ _ 
? 

11. ldentificaç:llo da situação que se encontra Inserida no amblto do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (artigo 2. 0) 

Identificação da situaçllo: 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 Usboa Central, E.P.E. 

Duraçllo da situação (inicio/fim): 2017 

111. Observações 

IV. Declaração 

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

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

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

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. 

J)itNIIo sou membro de órgão social de sociedade cientifica, 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 cientfficos, 

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 exercfcio 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). 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

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

elaboração de fonmulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e serviços ~o 

Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurldica, 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 perledo 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: Ricardo Manuel Pereira Correia 

Bilhete de ldentificaçao/Cartão do Cidadão: - --1/..!<J:lo..' ~~w0~...L~~bw;;l..o...5..1J~r.JUoQ"------------------

11. ldentificaçao da situação que se encontra inserida no Amblto 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 e 

medicamentos. 

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

Duraçao da situação (inicio/fim): 2017 

111. Observações 

IV. Declaraçao 

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

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

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

atividade. 



'" 

rJ 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. 

~ Nlio sou membro de órgão social de sociedade cientifica, 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, associaçlio 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 exerclclo de funções públícas, 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, nlio prejudica a declaração de interesses dos profissionais de saúde exigida em situações especfficas de apreciação 

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

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

C:37'"- (Assinatura) 







CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL. EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nome: Sandra Isabel Martins Calheiros 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _-1...!..!::2::..9_._9_,_3'"""-'2"""""4~~;~..------------------

11. Identificação da situação que se encontra inserida no ãmbito do Decreto-lei n.0 14/2014, 22 de Janeiro (attigo 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): 2017 

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 confonme o objeto social ou a 

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

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

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 Niio sou membro de órgão social de sociedade cientlfica, 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). 

__ ..;..[..:..~ =.~-=b=-'c.."""'-- __ )_,____ de _ __,tt ........ c"""A..z.!k..I...C-f(..L-? ----de 2 ':) "\ 3-
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRALEPE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTi:NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

que apelam os respectivos júris, ou que participam na escolha, avaliaçao, 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 

atualizaçao e correçao. 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: Sandra Isabel Martins da Silva 

Bilhete de ldentificaçao/Cartão do Cidadão: --'1-'1!....Q-L-..JS'-'-.3.L..::.Y::~.-'1-_:_'4-___ _____ _____ __ _ 

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 e 

medicamentos. 

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

Duração da situação (inicio/fim): 2017 

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. 

f5{J Não exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

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

atividade. 



eyj Nlio 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. 

~ Nlio sou membro de órglio social de sociedade clentlfica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

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

total superior a 50.000 €. 

Entende-se como membro de órgão social o que se encontrar em efectividade de funções, com mandato não suspenso. Nêo 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 investigaçao, ensaios cllnicos, estudos cientificos, 

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, nao prejudica a declaraçao 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). 

rQ'"'>r de ,fetle Cl.Q, ·Y"l..<) 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nome: Sona Fali 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: -rO__,J:::..-_'d-'-'o......,~.....ot..;.?r-'--==>,...J-::::..,~~ ---------------
./ 

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 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): 2017 

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 exercfcio de funções em tais empresas a prossecução direta de atribuições conforme o objeto social ou a 

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

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

atividade. 



\..ri Não sou proprietário nem detenho Interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

~ vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acesslveis 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 perlodo de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor de 

total superior a 50.000 €. 

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

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

formalmente em confonnidade 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, formai e expressamente, por via de contratualização ou meio equivalente, dirigida à 

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios cllnicos, estudos cientlflcos, 

nomeadamente epidemiológicos. 

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

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

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

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

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

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

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

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

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

Saúde. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informaçao 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 electrónlca 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: Vânia Sofra Massi Valente Veiga 

Bilhete de Identificação/Cartão do Cidadão: _\!...-&~a:,I_CJ...l.....:S=S::....5..~....3..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 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): 2017 

111. Observações 

IV. Declaraçao 

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

gJl Nilo exerço funções remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispos it ivos 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 cllnicos ou estudos científicos no âmbito da respetiva 

atividade. 



.. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

económica, fonma direta ou por interposta pessoa. 

1[' Não sou membro de órgão social de sociedade clentifica, associação ou empresa privada, as quais tenham 

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

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

total superior a 50.000 €. 

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

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

fonmalmente em confonmidade a sociedade ou associação que integra. Não estão abrangidas as situações relatívas a associações 

públicas profissionais. 

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

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

realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empnesa, 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 exerclcio 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 

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

DL 176/2006, de 30 de Agosto, na versão atual). 
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CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL.EPE 

DECLARAÇÃO OE I NEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

que 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 1412014, de 22 de Janeiro (artigo 1. 0} 

Nome: Vera Susana Silva Correia de Carvalho 

Bill'lete de lde"tificação/Cartão do Cidadão: _'\-'--'\'-'0=-_3L.....,>oJ"'--C(,__,.Q........:d...__--'61;..<....__._?__,y,_=.4""'------ ----

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 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): 2017 

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. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

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

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

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, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

1m, Não sou membro de órgão social de sociedade cientlflca, 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 clinicos, estudos cientificos, 

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 especfficas de apreciação 

casufsta 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). 

\ \QQ] fuE--Gro n.c- ( OG<.:D\b 
(Assinatura) 
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DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

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

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

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

elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no êmbito 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 

atualízação e correção. Os dados recolhidos sllo 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 

electrónlca 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: Vitalina Rosa Alexandre 

Bilhete de ldentificação/Cartllo do Cidadão: 

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): 2017 

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. 

B Não exerço funçOes 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 clinicos ou estudos cientificos no âmbito da respetiva 

atividade. 



. . 
[}f Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

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

sociais ou de quaisquer interesses com expressão pecuniária, acesslveis ou resultantes do respetlvo objeto social ou atividade 

económica, forma direta ou por interposta pessoa. 

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

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

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

total superior a 50.000 €. 

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

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

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

públicas profissionais. 

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

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

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

nomeadamente epidemiológicos. 

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

reguladoras de confl itos de interesses resultantes do exercfcio de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de 

imparcialidade previstas na Lei 12-N2008 de 27 de Feverei!O 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 

casufsta 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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