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DECIÁRAçÃO DE tNEXtSTÊruCn DE I NCOMPAT! BlLt DADES
(artigo 4e do Decrêto-lei n. "1412014, de 22 de Janeiro)
Os dados recolhidos sâo prcessados automaticamente e destinam-se a gestão dos pro€essos relativos ao rêgime iurídi€o das
incompâtibilidades dm membros das comissões, de grupos de trabalho, de iúris dê procedlmentos pÍé-contratuais, e consultores que apoiam
os respectivosjúris, ou que participãm na wolha, avaliação, emissão de normas e orientações de caracter clinico, elaboração de formulários,
nas áreas do medicamento e do dispositivo medico no âmbito dos estabelêcimentos ê serviços do Seruiço Nacional de Saúde,
independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos seruiços e organismos do Mlnistério da Saúde. O seu preÊnchimento é obrigatório.
Os titularês dos dados podem aceder à informação que lhês diz respeito e solicitar por escrito, junto do estabelecimento, seryiço ou organismo,
no qual a comisão, o grupo de trabalho ou ojúri Íuncione, a sua âctualização e orecção. Os dados recolhidos são publicados na página
electrónica do estâbelecimento, seruiço ou organismo, no qual a comissão, o grupo de trabâlho ou o júri funcione, devendo sêr actualitãdo no
início de cada ano civil e con*ruadas na página electrónia da entidade durante o período de funcionamênto da comissão, do grupo de
trabalho ou do júri.
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3 - Observações

Observações:

3 - Declaração

Decloro não estor obrongido pelas incompotibilidades previstas no ortigo 3.e do Decreto-Lei n.e 74/2074, de
22 de laneiro

V

Não exerço funções remuneradas, regular ou ocásionalmentê, em emprêsas produtoras,
distribuidoras ou vendedoras de medicamentos ou dispositiyos médicos.
Entende-se por exêrcícío de funções em tais empresas a prossecução directa dê atribuições conformê o objecto
social ou a actividade económica da respectiva entidadê, Não sê considera exercício de funções em tais empresas a
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prelecção êm palestras ou conferências or8anizadas pêlas mesmas, nem â pârticipação em ensaios clínicos ou
estudos científicos no âmbito da rêspectiva actividade.

V

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 ;nteresse de tâis empress a titularidâde de quaisquer pãrticipações
sociais ou de quaisquer inter€sses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes de respectivo obiecto social
ou actividade económica, forma directa ou por intêrposta pessoa.

Í7

Nâo sou membro de órgão social de sociedade cientiíica, associação ou empresa provada, as
quais tenham recebido financiamento de empresa produtora, distrlbuidora 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.üD€.
Entende-se como membro de órgão strial o que se encontrar em efeclivídâde de funções, com mandato não
suspenso. Não sê êntende em efectividade de funçôes o membro de órgão social que tenha expressamente
renunciado âo cargo e notificado formãlmente em conformidade a wiedade ou asociâção que integm. Não estão
abrangidas as situações relativas a assciações públies profissionais.
Êntendese como financiamento, todâ a captação de rsuBos que origine fluxo financlemento, de bêns ou vantagens
com expressâo pecuniárie, que não seja, Íormal e expressamente, por via de contratualizaÉo ou meio equivalente,
diriSidâ à realização dos fins próprios da sociedade, associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos,
estudos científicos, nomeâdamente epidemiológicos.

(o aqui declaro não prejudica

a aplieção de regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições, previsto nas disposições reguladoms de conflitos de
interesses do êxercicio de funções públicas, nomeadamente quanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-N2@8 de 27 de Ferereiro e no
Código de Procedimento Administrativo, bem como, quando aplicável, não prejudica a declaração de interesses dos pÍofissionais de saúde exigida em
situaçôes êspsifícâs de apreciação câsuísticâ ê o cumprimento das obrigações de transpãrência e publicidade previstas no Estãtuto do Medicamento,
aprovado pelo Dffreto-Lei 176/2006, de 30 de âgosto, na versão actual).
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