
 
 

 
DECLARAÇÃO DE REGISTO DE INTERESSES 

DE MEMBRO DE ÓRGÃO SOCIAL E/OU DE COLABORADOR REMUNERADO DA TI-PT 
(Artigos 17.º dos Estatutos e 3.º do Código de Conduta da TI-PT) 

 
 
I – Identificação da/o Declarante 
Nome completo: Maria Ana Capelão Martins Lopes 

Profissão: Técnica de Comunicação 

II – Cargo ou funções que exerce na TI-PT 
Cargo ou funções: Técnica de Informação & Projetos 

Data de início: 24/10/2022 

Honorários/Remuneração:   sim      não  

III – Atividades 
Devem ser declaradas todas as atividades que exerça nas quais aufira remunerações ou outros rendimentos afins ou benefícios em espécie. 

Atividade: Não exerço qualquer outra atividade    Entidade: N/A     Data de Início: N/A 
(Se exercer mais do que uma atividade, copiar a entrada tantas vezes quantas as necessárias) 

IV – Cargos Sociais 
Devem ser declarados seguidamente os cargos e as funções exercidos em quaisquer entidades, com ou sem fins lucrativos, incluindo o Estado, 

Regiões Autónomas, Autarquias Locais, Empresas Públicas, Fundações, Sociedades Comerciais/Civis, Associações, nacionais ou estrangeiras. 

Entidade: Não exerço qualquer outro cargo ou função       Função: N/A        Data de Início: N/A 
(Se necessário mais preenchimento, copiar as entradas tantas vezes quantas necessárias) 

V – Participações sociais 
Devem ser declaradas as participações sociais detidas, direta ou indiretamente, em quaisquer entidades, com ou sem fins lucrativos, nacionais ou 
estrangeiras, desde que equivalentes a mais de 5% dos direitos de propriedade ou conexos, incluindo direitos de garantia, bem como quaisquer 
posições de controlo exclusivo ou conjunto em quaisquer entidades. 

Entidade: Não detenho quaisquer participações sociais   Quantitativo/Controlo: N/A 
(Se necessário mais preenchimento, copiar as entradas tantas vezes quantas necessárias) 

VI – Declaração de Filiações Políticas 
Devem ser declaradas as filiações políticas da/o Declarante (partidos, movimentos ou outras organizações políticas) 

 Partido: Não sou filiada em nenhum Partido Político  Movimento(s): Não pertenço a nenhum movimento político   Outro(s)  
Não pertenço a nenhuma outra organização política 

VII – Declaração de Inexistência de Incompatibilidade e Compromisso 

Declaro que não exerço qualquer cargo, função ou atividade conflituante/incompatível com o meu cargo/funções na TI-PT e que me 
comprometo a respeitar, zelar e promover a missão, valores, princípios, objetivos e normas da Associação. 

Data: 24/10/2022 
 

 
 

Assinatura do/a Declarante 


