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Re: Pedido - URGENTE
Remetente Pedro Almeida Vieira - Página Um <pavieira@paginaum.pt>
Para andre pires <andre.batista.pires@tecnico.ulisboa.pt>
Data 2022-07-29 17:05

Boa tarde, André Pires 

A única informação divulgada publicamente é a partir de uma notícia da Lusa que alegadamente teve acesso a um relatório. Sendo que
eu sou jornalista, está a dizer-me que não me envia o alegado relatório que deu a um jornalista da Lusa? 

E também me está a dizer que não me faculta mais qualquer informação sobre esta matéria. Posso questionar qual a razão? 

Recordo que sendo o Instituto Superior Técnico uma universidade pública está sujeita à legislação relacionada com acesso a
documentos administrativos, onde se insere este tipo de estudos realizados sob a égide do IST. Julgo, porém, que mal estará uma
universidade se apenas divulga estudos e dados se for forçada ao abrigo de legislação. 

Reitero, por isso, o pedido formulado tanto no caso do relatório como dos dados brutos. 

Antecipdamente grato. 

--  
Pedro Almeida Vieira 
CP 1786 
PÁGINA UM / Director 
www.paginaum.pt 
pavieira@paginaum.pt 
Tm. 961696930 

A 2022-07-29 16:48, andre pires escreveu:
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Boa tarde Pedro, 
 
Em relação às suas questões posso dizer o seguinte: 
 
1 - o Tecnico nao faculta mais informação sobre esta matéria para 
além daquela que já é do conhecimento público; 
2 - o Técnico nao tem nenhum contrato ou protocolo para enquadrar o 
serviço que tem prestado ao país em termos de modelação e análise 
da pandemia . 
 
Cumprimentos, 
 
André 
 
Em 29/07/2022 12:48, Pedro Almeida Vieira - Página Um 
<pavieira@paginaum.pt> escreveu: 
 

O PÁGINA UM está interessado em escalpelizar o estudo apresentado 
pelo 
IST, coordenador pelo Prof. Henrique Oliveira, que estimou o impacte 
das 
festas populares e festivais na disseminação do SARS-CoV-2 e da 
covid-19. 
 
Como não encontro o relatório em lado algum, e não existe 
disponibilidade do Prof. Henrique Oliveira para facultar tanto o 
eventual relatório escrito como sobretudo os dados em bruto,de modo 
a 
replicar as estimativas feitas pelo IST (e confrontar a sua validade 
 
científica), venho formalmente fazer esse pedido ao presidente do 
IST. 
 
Por outro lado, gostaria de saber se existe algum contrato ou 
protocolo 
assinado entre o IST e outra entidade (e saber qual ou quais) para a 
 
elaboração deste tipo de estudos, quais os montantes envolvidos e 
até 
quando estará em vigor. 
 
Tenho bastante urgência nessa informação. 
 
Com os melhores cumprimentos. 
 
-- 
Pedro Almeida Vieira 
CP 1786 
PÁGINA UM / Director 
www.paginaum.pt 
pavieira@paginaum.pt 
Tm. 961696930

--  
Pedro Almeida Vieira 
CP 1786 
PÁGINA UM / Director 
www.paginaum.pt 
pavieira@paginaum.pt 
Tm. 961696930
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