DECLARACAODE INEXIST~NCIADE INCOMPATIBILIDADES
[ortigo 4.c do Decreto-lei n.e 14/2014, de 22 de janeiro)
0s dados recolhidos ski0 processados automaticamente e destinarn-se gest'do dos processos relativos ao regime
juridic0 das incompatibiiidades dos membros das comiss6es, de grupos de trabalho, de jljris de procedimentos
precontratuais, e consultores que apoiam os respetivos juris, ou que participam na escolha, avaliaekio, erniss3o de
normas e orientagaes de carater clinico, elaboragkio de formularies, nas Areas do medicamento e do dispositivo medico
no Srnbito dos estabeiecimentos e servigos do Servigo Nacional de Saude, independentementeda sua natureza juridica,
bem corno dos servicos e organismos do Ministbrio da Saude. 0 seu preenchimento e obrigatorio. 0 s titulares dos
dados podem aceder A inforrnae'do que lhes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, servigo ou
organismo, no qua1 a comiss'do, o grupo de trabalho ou o juri funcione, a sua atualizac'do e corree'do. 0 s dados
recolhidos ski0 publicados na pagina electr6nica do estabelecimento, servi$oou organismo, no qua1 a comiss'do, o grupo
de trabalho ou o juri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pagina electronica da
entidade durante o period0 de funcionamento da comisskio, do grupo de trabalho ou do juri.

1. Identificagso da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto d o Decreto-lei n.014/2014, de 22 de
janeiro [ortigo 1.:)
Norne: Pedro Augusto de Melo Lopes Ferreira
Cart20 de Cidadao: 02312771 6 225

2. Identificaeo da s i t u a e o que se encontra inserida no firnbito do Decreto-lei n.0 14/2014, de 22 de
janeiro (ortigo 2.e)
Identificaqso da situaq%o: Membro da Corniss50 de itica para a Investigaqso Clinica (CEIC)
Identificaqso do Estabelecimento, s e w i ~ o u organismo onde se verifica a situaqao: CEIC
Duraq2o da situac8o (iniciolfim): Desde abril 2011

Declaro nZo estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.e do Decreto-lei
n.?1412014,de 22 de janeiro.

El NBo exerCo fung6es remuneradas, regular ou ocasionalmente, e m empresas produtoras, distribuidoras
o u vendedoras de medicamentos o u dispositivos medicos.
Entende-se por exercicio de fun~Sesem tais empresas a prossecug30 direta de atribuigSes conforme o
objeto social ou a atividade econornica da respetiva entidade. N3o se considera exercicio de fungSes em tais
empresas a p r e l e ~ i oem palestras ou confer&ncias organizadas pelas mesmas, nem a participag30 em
ensaios clinicos ou estudos cientificos no Smbito da respetiva atividade.

El N3o sou propriet6rio nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras
ou vendedoras de medicamentos o u dispositivos medicos.
Entende-se por propriedade e deteng3o de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de
quaisquer participagdes sociais ou de quaisquer interesses corn express30 pecuniaria, acessiveis ou
resultantes do respetivo objeto social ou atividade econornica, de forma direta ou por interposta pessoa.

El NBo sou membro de 6rgBo social de sociedade cientifica, associag30 o u empresa privada, as quais
tenham recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou
dispositivos medicos, e m media, por cada ano, num period0 de tempo considerado ate cinco anos
anteriores, num valor total superior a 50 000 EUR.
Entende-se como membro de 6rgzo social o que se encontrar em efetividade de fun~des,corn mandato n3o
suspenso. NBo se entende e m efetividade de fungdes o membro de 6r.530 social que tenha expressamente
renunciado ao cargo e notificado formalmente em conformidade a sociedade ou associag30 que integra. N2o
estzo abrangidas as situagdes relativas a associag8es pliblicas profissionais.
Entende-se como financiamento, toda a captag20 de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn express30 pecuniaria, que n3o seja, formal e expressamente, por via de contratualiza~30ou
meio equivalente, dirigida a realiza~30dos fins proprios da sociedade, associa~30ou empresa, para
investigagio, ensaios clinicos, estudos cientificos, nomeadamente epidemiologicos.

(0aqui declarado nBo prejudica a aplica@o do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibiFBes previsto nas

disposic6es reguladoras de conflitos de interesses resuitantes do exercicio de fun~Bespljblicas, nomeadamente quanto
a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A12008 de 27 de fevereiro e no Codigo do Procedimento
Adrninistrativo, bem como. quando aplidvel, n3o prejudica a declara@o de interesses dos profissionais de saljde
exigida em situagces especificas de aprecia530 casuistica e o cumprimento das obrigaqBes de transparkncia e
publicidade previstas no Estatuto do Medicamento, aprovado pelo DL 17612006, de 30 de agosto, na versa0 atual)

2 1 de fevereiro de 2014

(Assinatura)

