
























































Declaração de Conflitos de Interesse – PO ISE
(nos termos do Código de Ética e de Conduta)

Identificaçaão do titular

Nome:

Serviço/funçaão:

Telefone:

Email:

Declaraçaão

Declaro que li  o Coó digo de EÉ tica e de Conduta e que naão tenho qualquer tipo de conflitos de
interesse para o exercíócio das funçoã es que me foram acometidas, no aâmbito do IEFP, I.P. enquanto
Organismo Intermeódio do PO ISE, bem como no aâmbito da APPACDM de Viseu.

Declaro que li o Coó digo de EÉ tica e de Conduta e que tenho os seguintes conflitos de interesse para
o exercíócio das funçoã es que me foram acometidas, no aâmbito do IEFP, I.P. enquanto Organismo
Intermeódio do PO ISE, bem como no aâmbito da APPACDM de Viseu.

Detalhe de potenciais conflitos de interesses:
Potencial conflito Detalhe

Interesses financeiros (ex: 
açoã es)

Patrimoó nio (ex: bens 
imobiliaó rios ou outros bens)

Atividades profissionais 
anteriores (*)

Atividades externas atuais, 
profissionais ou luó dicas (*)

Atividades do 
coâ njuge/companheiro, 
profissionais ou luó dicas (*)

Atividades dos ascendentes, 
descendentes e colaterais ateó
ao 2º grau, profissionais ou 
luó dicas (*)

Outras

    (*) indicar a natureza da funçaão, o nome do organismo/entidade e a sua finalidade/atividade

Certifico por minha honra a veracidade das informaçoã es atraó s fornecidas. Mais declaro que me comprometo a proceder
aà  respetiva atualizaçaão sempre que ocorra uma alteraçaão que o determine.

Data e assinatura: ___/___/______ ______________________________________________________________________
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Declaração de Conflitos de Interesse – PO ISE
(nos termos do Código de Ética e de Conduta)

Apreciaçaã o dos potenciais conflitos de interesse:

Criteórios da
 apreciaçaão:

Na oó tica do Organismo Intermeódio do PO ISE, bem como no aâmbito

da APPACDM de Viseu, a açaão desenvolvida pelo colaborador fora do

IEFP, I.P., e fora da APPACDM de Viseu pode colocar em causa o(s)

seguinte(s) princíópio(s) eótico(s):

Serviço Puó blico: Colaboraçaão e Boa Feó :
Legalidade: Informaçaão e Qualidade:
Justiça e Imparcialidade: Lealdade:
Igualdade: Integridade:
Proporcionalidade: Competeância/Responsabilidade:

Fundamentaçaão da 
 apreciaçaão:

Nome do responsaóvel:

Assinatura do
responsaóvel:

Data:

Tomei conhecimento da apreciaçaão em: ___/___/_______ _________________________________________

Esta declaração deve ser entregue ao responsável pela coordenação dos mecanismos e políticas

antifraude, devendo o colaborador manter cópia da mesma.

Nota de confidencialidade:

A presente  declaração  fica  arquivada  num  processo  próprio,  acessível  apenas  pelo  interessado  (exceto  se  existirem
obrigações legais que possam prevalecer) e pelo responsável pela coordenação dos mecanismos e políticas antifraude.
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Declaração de Conflitos de Interesse – APPACDM
(nos termos do Código de Ética e de Conduta)

Identificaçaão do titular

Nome:

Serviço/funçaão:

Telefone:

Email:

Declaraçaão

Declaro que li  o Coó digo de EÉ tica e de Conduta e que naão tenho qualquer tipo de conflitos de
interesse para o exercíócio das funçoã es que me foram acometidas,  no aâmbito da APPACDM de
Viseu, enquanto entidade empregadora.

Declaro que li o Coó digo de EÉ tica e de Conduta e que tenho os seguintes conflitos de interesse para
o exercíócio das funçoã es que me foram acometidas,  no aâmbito da APPACDM de Viseu, enquanto
entidade empregadora.

Detalhe de potenciais conflitos de interesses:
Potencial conflito Detalhe

Interesses financeiros (ex: 
açoã es)

Patrimoó nio (ex: bens 
imobiliaó rios ou outros bens)

Atividades profissionais 
anteriores (*)

Atividades externas atuais, 
profissionais ou luó dicas (*)

Atividades do 
coâ njuge/companheiro, 
profissionais ou luó dicas (*)

Atividades dos ascendentes, 
descendentes e colaterais ateó
ao 2º grau, profissionais ou 
luó dicas (*)

Outras

    (*) indicar a natureza da funçaão, o nome do organismo/entidade e a sua finalidade/atividade

Certifico  por  minha  honra a  veracidade  das informaçoã es  atraó s  fornecidas.  Mais  declaro  que  me comprometo a
proceder aà  respetiva atualizaçaão sempre que ocorra uma alteraçaão que o determine.

Data e assinatura: ___/___/______ ______________________________________________________________________
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Declaração de Conflitos de Interesse – APPACDM
(nos termos do Código de Ética e de Conduta)

Apreciaçaão dos potenciais conflitos de interesse:

Criteórios da
 apreciaçaão:

Na oó tica da APPACDM de Viseu como entidade empregadora, a açaão

desenvolvida  pelo  colaborador  fora  da  mesma,  pode  colocar  em

causa o(s) seguinte(s) princíópio(s) eó tico(s):

Serviço Puó blico: Colaboraçaão e Boa Feó :
Legalidade: Informaçaão e Qualidade:
Justiça e Imparcialidade: Lealdade:
Igualdade: Integridade:
Proporcionalidade: Competeância/Responsabilidade:

Fundamentaçaão da 
 apreciaçaão:

Nome do responsaóvel:

Assinatura do
responsaóvel:

Data:

Tomei conhecimento da apreciaçaão em: ___/___/_______ _________________________________________

Esta declaração deve ser entregue ao responsável pela coordenação dos mecanismos e políticas

antifraude, devendo o colaborador manter cópia da mesma.

Nota de confidencialidade:

A presente declaração fica arquivada num processo próprio,  acessível  apenas pelo interessado (exceto se existirem
obrigações legais que possam prevalecer) e pelo responsável pela coordenação dos mecanismos e políticas antifraude.
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