
IPO 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 
(Artigo 4°. Do decreto-lei nº14/2014, de 22 janeiro) 

LISBOA 
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL, EPE 

FRANCISCO GENTIL 

1.ldentificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n214/2014, de 22 de janeiro.

(artigo 1. !! )

Nome Ana Isabel Alves Inácio 

Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão ,.10""7'-'6"'6"'1'-'-7=-5-_,6""2"-Y=-6 ____________________ _ 

2.ldentificação da situação em que se encontra inserida no âmbito do decreto-lei ne 14/2014, de 22 de janeiro.
(artigo 2,!:!)

Identificação da situação Membro da CFT 
---'---'"-"-=...::.:._:_ __________________________ _

Identificação do Estabelecimento, Serviço ou Organismo onde se verifica a situação IPO Lisboa 

Duração da situação (inicio/fim) -=2
c::.
02

:c
2

=------------------------------

3. Observações

4. Declaração

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artig 32 do Decreto-lei n214/20 14, de 22 de janeiro. 

[XI 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 objecto social ou a 
atividade económica da respetiva entidade. Não se considera exercício de funções em tais empresas a preleção em 
palestras ou conferencias organizadas pelas mesmas, nem a participação em ensaios clínicos ou estudos científicos no 
âmbito da respetiva atividade. 

00 Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 
vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e deteção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer 
participações sociais ou quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto 
social ou atividade económica de forma direta ou por interposta pessoa. 





�� 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(Artigo 4°. Do decreto·leí nº14/2014, de 22 janeiro) 

IPO 
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL, EPE 

LISBOA 
FRANCISCO GENTIL 

1.ldentificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei nº14/2014, de 22 de janeiro.

(artigo 1.Q)

Nome Míguel Nuno de Azevedo Isidoro 

Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão 10720322 
----------------------------

2.ldentificação da situação em que se encontra inserida no âmbito do decreto-lei nº 14/2014, de 22 de janeiro.
(artigo 2.g)

Identificação da situação Membro CFT 
---------------------------------

Identificação do Estabelecimento, Serviço ou Organismo onde se verifica a situação IPO Lisboa 

Duração da situação (inicio/fim) 2022 
--------------------------------

3. Observações

4. Declaração

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artig 32 do Decreto-lei nº14/2014, 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 objecto social ou a 
atividade económica da respetiva 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. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e deteção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer 
participações sociais ou quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto 
social ou atividade económica de forma direta ou por interposta pessoa. 





�� 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(Artigo 4°. Do decreto-lei nº14/2014, de 22 janeiro) 

IPO 
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL, EPE 

LISBOA 
FRANCISCO GENTIL 

!.Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei nº14/2014, de 22 de janeiro. 
(artigo l.�) 

Nome Rute Isabel Petronilho Ponte Varela 

Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão """07'""'6::....4'""'5""0-'-47'------------------------

2.ldentificação da situação em que se encontra inserida no âmbito do decreto-lei nº 14/2014, de 22 de janeiro.
(artigo 2.�) 

Identificação da situação Membro CFT 
_;_:_:_:.;_:__:_ _____________________________ 

Identificação do Estabelecimento, Serviço ou Organismo onde se verifica a situação IPO lisboa 

Duração da situação (inicio/fim) 2022 
--------------------------------

3. Observações

4. Declaração

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artig 3º do Decreto-lei nº14/2014, de 22 de janeiro. 

12:) 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 objecto social ou a 
atividade económica da respetiva 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 deteção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer 

partícipações sociais ou quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto 

social ou atividade económica de forma direta ou por interposta pessoa. 



�� 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OE INCOMPATIBILIDADES 

(Artigo 4°. Do decreto·/ei nº14/2014, de 22janeiro) 

IPO 
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL, EPE 

LISBOA 
FRANCISCO GENTIL 

Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada as quais tenha recebido 

financiamento de 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 total superior a 50 000 EUR. 

Entende-se como membro do órgão social o que se encontra em efetividade de funções, com mandato não suspenso. 
Não se entende em efetividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e 
tenha 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 catação de recursos que origine o fluxo financeiro, 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 declarado não prejudica a aplicação do regime incompatibilidades, impedimentos e inibições previstos nas disposições 
reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções publicas ,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 casuística e o 
cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no estatuto do medicamento, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 
de agosto, na versão atual. ) 

Lisboa, '\ de 

[Assinatura} 



�� 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(Artigo 4°. Do decreto-lei nº14/2014, de 22janeiro) 

IPO 
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL, EPE 

LISBOA 
FRANCISCO GENTIL 

1.ldentificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n!!14/2014, de 22 de janeiro.
(artigo 1.�)

Nome Maria Teresa Áeuas Silva Almodovar 

Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão , __________________________ _ 

2.ldentificação da situação em que se encontra inserida no âmbito do decreto-lei n!! 14/2014, de 22 de janeiro.
(artigo 2.!l) 

Identificação da situação Membro de CFT 
---------------------------------

Identificação do Estabelecimento, Serviço ou Organismo onde se verifica a situação lPO Lisboa 

Duração da situação (inicio/fim) 2022 
--------------------------------

3. Observações

4. Declaração

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artig 3º do Decreto-lei nº14/2014, 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 objecto social ou a 
atividade económica da respetiva 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 deteção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer 
participações sociais ou quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto 
social ou atividade económica de forma direta ou por interposta pessoa. 





�� 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(Artigo 4°. Do decreto-lei n º14/2014, de 22 janeiro) 

IPO 
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL, EPE 

LISBOA 
FRANCISCO GENTIL 

1.ldentificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei nº14/2014, de 22 de janeiro.
(artigo 1.2)

Nome Elza Conceição Roque Antunes Candeias 

Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão ...a.9...a.6=37'-'l=la...4...._ _____________________ _ 

2.ldentificação da situação em que se encontra inserida no âmbito do decreto-lei "º 14/2014, de 22 de janeiro.
(artigo 2. 2)

Identificação da situação Membro da CFT 
---------------------------------

Identificação do Estabelecimento, Serviço ou Organismo onde se verifica a situação IPO Lisboa 

Duração da situação (inicio/fim} 2022 
--------------------------------

3. Observações

4. Declaração

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3º do Decreto-lei nº14/2014, 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 objecto social ou a 
atividade económica da respetiva 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. 

[ZJ Não sou proprietário nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou 
vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e deteção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer 
participações sociais ou quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto 
social ou atividade económica de forma direta ou por interposta pessoa. 

54732
Carimbo





�� 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 
(Artigo 4°. Do decreto-lei nº14/2014, de 22 janeiro) 

IPO 
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL, EPE 

LISBOA 
FRANCISCO GENTIL 

1.ldentificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n!!14/2014, de 22 de janeiro.
(artigo 1.2) 

Nome Joana Margarida Ferreira Pires Vaz 

Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão =-1�25�7a..::3;.a.7-=2-'-4 _____________________ _ 

2.ldentificação da situação em que se encontra inserida no âmbito do decreto-lei n!! 14/2014, de 22 de janeiro.
(artigo 2.2) 

Identificação da situação Membro CFT ..:..:.::.:..:..:..:::..:....:....::.:....:..... ___________________________ _

Identificação do Estabelecimento, Serviço ou Organismo onde se verifica a situação IPO Lisboa 

Duração da situação (inicio/fim) 2022 
--------------------------------

3. Observações

4. Declaração

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artig 32 do Decreto-lei n!114/2014, 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 objecto social ou a 
atividade económica da respetiva 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 deteção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer 

participações sociais ou quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto 
social ou atividade económica de forma direta ou por interposta pessoa. 





�� 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(Artigo 4°. Do decreto-lei nº14/2014, de 22 janeiro) 

IPO 
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL, EPE 

LISBOA 
FRANCISCO GENTIL 

!.Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n!!14/2014, de 22 de janeiro. 

(artigo 1.2) 

Nome Gilda Maria Gomes Teixeira 

Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão -=9;.::;8.aa.5-'-47:..:1;:.::0:,..._ _____________________ _ 

2.ldentificação da situação em que se encontra inserida no âmbito do decreto-lei n!! 14/2014, de 22 de janeiro.
(artigo 2.2)

Identificação da situação Membro CFT 
--=-------------------------------------

Identificação do Estabelecimento, Serviço ou Organismo onde se verifica a situação lPO Lisboa 

Duração da situação (inicio/fim) 2022 --------------------------------

3. Observações

4. Declaração

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artig 3!! do Decreto-lei n!!14/2014, de 22 de janeiro. 

[i:Í 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 objecto social ou a 
atividade económica da respetiva 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. 

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

vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

Entende-se por propriedade e deteção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer 
participações sociais ou quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto 
social ou atividade económica de forma direta ou por interposta pessoa. 





�� 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(Artigo 4°. Do decreto-lei nº1412014, de 22 janeiro) 

IPO 
LISBOA 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL, EPE 

FRANCISCO GENTIL 

!.Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n214/2014, de 22 de janeiro. 
(artigo 1,g) 

Nome António Augusto Lourenço Confraria Jorge SHva 

Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão ... 50 ... 7�4�0�7�3 ______________________ _ 

2.ldentificação da situação em que se encontra inserida no âmbito do decreto-lei n2 14/2014, de 22 de janeiro.
(artigo 2.�) 

Identificação da situação Membro CFT 
---------------------------------

Identificação do Estabelecimento, Serviço ou Organismo onde se verifica a situação IPO Lisboa 

Duração da situação (inicio/fim) 2022 
--------------------------------

3. Observações

4. Declaração

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artig 32 do Decreto-lei nº14/2014, de 22 de janeiro. 

Não eJ<erço 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 objecto social ou a 
atividade económica da respetiva 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 deteção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer 

participações sociais ou quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto 

social ou atividade económica de forma direta ou por interposta pessoa. 





�� 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(Artigo 4°. Do decreto-lei nº14/2014, de 22janeiro) 

IPO 
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL, EPE 

1.ldentificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n•14/2014, de 22 de janeiro.
(artigo 1.2) 

Nome H!Jflíl Seabra Martins Nunes

Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão ,l,,2""79"'3,.,BcsOc:9'-----------------------

2.ldentificação da situação em que se encontra inserida no âmbito do decreto-lei n• 14/2014, de 22 de janeiro.
(artigo 2.!!) 

Identificação da situação M . .:.:.::e:::m:::b:.:.r.::o_:C:.:.FT;,._ ___________________________ _

Identificação do Estabelecimento, Serviço ou Organismo onde se verifica a situação IPO Lisboa 

Duração da situação (inicio/fim) _::,20::2::2c,_ ___________________________ _ 

3. Observações

4. Declaração

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artig 3• do Decreto-lei n•14/2014, de 22 de janeiro. 

W 
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 objecto social ou a 
atividade económica da respetiva 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 deteção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer 
participações sociais ou quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto 
social ou atividade económica de forma direta ou por interposta pessoa. 



�� 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

(Artigo 4°. Do decreto-lei nº14/2014, de 22janeiro) 

IPO 
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL, EPE 

Não sou membro de órgão social de sociedade científica, associação ou empresa privada as quais tenha recebido 

financiamento de 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 total superior a 50 000 EUR 

Entende-se como membro do órgão social o que se encontra em efetividade de funções, com mandato não suspenso. 

Não se entende em efetividade de funções o membro de órgão social que tenha expressamente renunciado ao cargo e 

tenha 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 catação de recursos que origine o fluxo financeiro, 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 declarado não prejudica a aplicação do regime incompatibilidades, impedimentos e inibições previstos nas disposições 

reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções publicas ,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 casuística e o 

cumprimento das obrigações de transparência e publicidade previstas no estatuto do medicamento, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 

de agosto, na versão atual. ) 

Lisboa, __ '7 __ de 2DlL 

[Assinatura] 



DECLARAÇÃO DE INEXIST�NCIA DE INCOMPATIBILIDADES 
(Artigo 4°. Do decreto-lei nº14/2014, de 22janeiro} 

INSTITUTO PORTUGU�S DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL, EPE 

1. Identificação da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-le/n214/2014, de 22 de janeiro

Nome f/,dtm /2.e J,,- IÍ;f tod. f IÍr.e uS .,.,,_ / J, Jb.; /J f 60 VlÇ ,_ l✓ú
Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão ---------,-----=-----------------

2.ldentificação da situação em que se encontra inserida no âmbito do decreto-lei n!! 14/2014, de 22 de janeiro

Identificação da situação ,r\ R..,.,...,.. L y"" ..J J e- e �cÇ.,.>' . .....:) f. IC �o,"'.. , � V?' �;\ � e'

Identificação do Estabelecimento, Serviço ou Organismo onde se verifica a situação ·1 ?@ f 6

Duração da situação (inicio/fim) ___ ... 2.�ç)i.;,.._2...;;;_.._2 ______________________ _ 

3. Observações

4. Declaração

Declaro não estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 32 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 objecto social ou a 
atividade económica da respetiva 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 deteção de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer 
participações socíais ou quaisquer interesses com expressão pecuniária, acessíveis ou resultantes do respetivo objeto 
social ou atividade económica de forma direta ou por interposta pessoa. 
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