DECI-ARAÇÃO DE INEXI STÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.'do Decreto-lei n." /4/2014, de 22 dejaneiro)
automaticamente e dcstinam-se à gestão dos proccssos relativos ao regime iurídico
Os dados recolhidos são
das incompatibilidadcs dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e
consultores que apoiarn os rcspctivos júris, ou que particrpam na escolha, avaliação, emissão dc normas c oricntaçõcs dc
caráter clínico, elaboração de fonnulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito dos
cstabclccrmcntos c serwicos do Seruiço Naciolal de Saírcle, independentemente da sua natuÍeza jurídica, bem como dos
serviÇos e organismos do N{inistério da Saúde. C) seu preenchimento é obrigatório. ()s titulares dos dados podem accdcr
à informaçio que lhes respeite e solicitar por escrito, junto do estabelecimeoto, seruiço ou org:rnismo, no qual a
comissào, o élÍupo de trabalho ou o júri funcione, a sua atualização e correção. C)s dados recolhidos são publicados na
página eletrónica do cstabclecimcnt(), sctriç() ou organismo, no qr.ral a comissão, o grupo de trabalho ou o júri funcione,
devendo scr atualizados no início de cada ano civil e conseruados na página eletrónica da entidade durante o perÍodo dc
funcionamento da comissão, do g'nrpo de trabalho ou do júri

1.

Identificaçáo da pessoa que se encontfa abrangida pelo obieto do Decreto-lei
fi."14

de 22 de

1o

Btlhete;)**{enttdade / Cartão de Cidadão.

2.

Identificaçáo da situação que se encoÍrtra inserida no âmbito do Decreto-lei n."
t4/2014, d,e 22 d,e ianeiro (aríixo 2.')

Identiírcação da situação.

IdentiÍicação do Estabelecimento, seÍviço ou oÍgânismo onde se verificâ a situação

Duração da situação (início/firn)

4.

Declaração
Declaro não estaÍ abrangido pelas incompatibiüdades pÍevistas flo aÍtigo 3." do Decreto-lei
n."'14/201.4, de 22 de janeiro.

Não exetço funções remuÍreÍadas, Íegulat ou ocasionalmente, em empÍesas
/X ptodutoÍas, distÍibüdoras ou vendedoras de medicamentos ou dispositivos
médicos.
Entende-se por exeÍcício de funções em tais empÍesâs a prossecução clireta de atribuições
cooforme o obieto social ou a atividade económica da respetiva entidade. Não se consideÍa
exeÍcíÇio de funções em tais empÍesas a preleção em palestrâs ou confeÍênci^s org nizadas pelas
mesmas, flem a parttctpaçáo em ensaios clínicos ou estudos científicos oo âmbito da respetiva
atividade.

I

Não sou ptoprietrítio nem detenho intetesses na ptopdedade de emptesas
ptodutoras, disttibuidoras ou veÍrdedoÍas de medicameÍrtos ou dispositivos
médicos.
Entende-se por ptopriedade e detenção de interesses na propriedade de tú empresas a tiularidade
de quaisquei participações sociais ou de quaisquer interesses com. expÍessío pecuriáia, acessíveis
ou resuftantes do reipetivo objeto social ou atividade económica, de forma direta ou por intelposta
Pessoa.

sou membto de ótgão social de sociedade científica, associação ou empÍesa
rH Não
ptivada, as quais tenham tecebido financiamento de empresâ produtota,

àisttibuidora ou vendedota de medicamentos ou dispositivos médicos, em média,
pot cada aÍto, nrun petíodo de tempo considetado até cinco anos anteriotes, Írum
valot total suPetiot a 50 000 EUR.

Entende-se como membro de órgão social o que se enconúaÍ em efetividade de funções, com
mandato não suspenso. Não se entende em efetividade de funções o membro de órgão social que
tenha expressamãnte renunciado ao cargo e notificado formalmente em conformidade a sociedade
ou assoàação que integta. Não estão abrangidas as situações relativas a associações púbücas
profissionais.
Entende-se como financiamento toda a captação de recursos que origine fluxo financeiro, de bens
ou vantagens com expressão pecuniíria, que não seja, formal e _expressâmente, pof I' d'
çoítÍaítÃzação ou meio equivalente, dirigida à realtzaçào dos fins ptóprios da sociedade,
associação ou empresa, para investigação, ensaios clínicos, estudos científicos, nomeadamente

(O aqui declarado não prejudica a aplicação do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições
previsto nas disposições reguladoras á. .orrflito, de interesses resultantes do exercício de funções públicas,
irom.uda^.rrt" qrru.rto a garantias de imparcialidade ptevistas naLei 12-A/2008, de 27 de íevereito, e no

Código do Procedime.r,o Àd^ioirtrativ;, bem como, quando apücável, não ptejudica a declaração de
i.rt..J.r., dos profissionais de saúde exigida em situações específicas de apreciação casuística e o

cumprimento das obrigações de trânspaÍência e pubücidade previstas no Estatuto do NÍedicamento, aProvado
pelo

DL

176/2006, de 30 de âgosto, na versão atual).
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