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 5 
Processo 980/22.5 BELSB  6 
 7 
 8 

PEDRO ALMEIDA VIEIRA, requerente nos presentes autos notificado que foi 9 
para ”especificar quais as concretas informações que pretende em relação aos 10 
pedidos de acesso descritos em a) e b), sob pena de se poder vir a entender que, 11 
atenta a amplitude dos referidos pedidos, pode é exigível à entidade requerida 12 
conceder-lhe o acesso peticionado, ainda que de forma restrita, já que não é 13 
possível determinar os limites da restrição “ vem esclarecer o seguinte: 14 

 15 
1- Que, quer relativamente ao antiviral Remdesivir, como quanto às vacinas 16 

contra a Covid 19, o que é pretendido é que o Infarmed, sob a forma de base de 17 
dados, disponibilize os documentos administrativos detalhados, ou seja, 18 
individualizados mas anonimizados, dos dados introduzidos no portal RAM. 19 

 20 
2- A este propósito convém esclarecer também que o “Portal RAM” constitui uma 21 

base de dados de notificações de suspeitas de reacções adversas a 22 
medicamentos do sistema nacional de farmacovigilância  (SAF) 23 

 24 
3- Este SNF constitui o repositório para médicos e paciente, sem qualquer 25 

intermediação de terceiros, das reacções adversas suspeitas ( vide 26 
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram)  27 

 28 
4- É o próprio Infarmed que informa que após a inserção dos dados, ocorre um 29 

posterior “processamento de qualquer notificação [que] é sempre concluído 30 
com uma imputação de causalidade, processo complexo, efetuado por um 31 
avaliador clínico afeto ao SNF, sendo o caso posteriormente enviado para a base 32 
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de dados de notificação europeia (EudraVigilance), gerida pela Agência Europeia 1 
de Medicamentos (EMA, em inglês).” 2 

 3 
5- Ora, os dados a que o requerente pretende aceder já foram processados e, 4 

embora individualizados, já se encontram anonimizados. Não há qualquer 5 
identificação pelo nome e nem existe forma, ainda que indirecta, de 6 
identificação. 7 

 8 
6- O pedido do requerente não implica acesso a dados pessoais, ou nominativos.  9 

 10 
7- E saliente o Infarmed que “ embora “a notificação de RAM obriga ao envio e 11 

tratamento de alguns dados pessoais, quer do doente quer do notificador 12 
(contacto)”, porque “só assim é possível validar a notificação e/ou contactar o 13 
notificador se houver necessidade de esclarecimento ou informação 14 
adicional”, existe depois um “tratamento desta informação”, que “cumpre os 15 
requisitos legais e europeus em matéria de proteção de dados garantindo-se a 16 
sua segurança e confidencialidade”. 17 

 18 
8- O requerente não necessita de dados como o nome dos pacientes, que aliás, 19 

nem é recolhido. 20 
 21 

9- O que é recolhido é apenas o nome do notificador para  - caso seja necessário – 22 
um contacto posterior. 23 
O requerente também não necessita do nome do notificador. 24 

 25 
10- Quer isto dizer que quando os dados ficam processados para posterior envio 26 

para a base de dados de notificação EudraVigilance, já estão expurgados de 27 
todos os dados pessoais. 28 

 29 
11- Aproveitamos a oportunidade para esclarecer que o que o requerente 30 

pretende não é (apenas) o referido em i), ii) e iii) do despacho de V.Ex.ª. 31 
 32 
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12- Pretende-se o acesso à base de dados do Portal RAM e/ou aos documentos 1 
devidamente discriminado que serviram de base à elaboração do Relatório de 2 
Farmacovigilância. 3 

 4 
13- Permita-nos chamar a atenção de V.Ex.ª para o requerimento do dia 06.12.2021 5 

que constitui o Doc. 1 do requerimento inicial, onde se diz: 6 
 7 

“Caso a base de dados – que se presume ser o Portal RAM – contenha dados 8 
nominativos, o acesso deve ser facultado após expurgar os elementos 9 
nominativos, uma vez que se pretende apenas obter informação mais 10 
detalhada que não consta – embora me pareça relevante – dos relatórios 11 
conhecidos, designadamente, e a título de exemplo, o número de vacinas 12 
administradas aos grupos etários dos 0 aos 3 anos e dos 4 aos 11 anos, bem como 13 
conhecer com maior detalhe os casos classificados como graves por grupos 14 
etários (estratificação), nas suas diversas tipologias, a saber: clinicamente 15 
importante, incapacidade, hospitalização, risco de vida e morte. 16 

 17 
14- Neste momento e em face, não só, mas também, da posição assumida pelo 18 

Infarmed ao ignorar o pedido do requerente, continua a ignorar-se as 19 
condições para que um efeito adverso, seja ele grave, muito grave, ou fatal, 20 
seja considerado pelo Infarmed como tendo sido efectivamente causado pela 21 
vacinação, o mesmo se aplicando ao remdesivir. 22 

 23 
15- Os dados solicitados pelo requerente contribuirão para clarificar esta matéria, 24 

matéria essa que no modesto entendimento do requerente, é de interesse 25 
público. 26 

 27 
16- Ora, chegado aqui entroncamos no segundo convite para concretizar o 28 

específico interesse que subjaz aos pedidos de acesso. 29 
 30 

17- Desde logo e como se referiu no requerimento inicial, o requerente é jornalista. 31 
 32 

18- No âmbito da sua profissão o requerente é o instrumento que permite 33 
concretizar essa liberdade, constitucionalmente consagrada que é a liberdade 34 
de informação (n.º 1 do artigo 37.º da Constituição da República Portuguesa). 35 

 36 
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19- Como instrumento desta liberdade, a denominada liberdade de imprensa 1 
(artigo 38.º do CRP), o jornalista e, por essa via, o aqui requerente, tem o direito 2 
de acesso às fontes de informação (al. b) do n.º 2 do referido artigo 38.º da 3 
CRP). 4 

 5 
20- No âmbito do acesso às fontes, o artigo 8.º n.º 3 do Estatuto do Jornalista 6 

limita o acesso às fontes. Vejamos o que diz esse artigo: “o direito de acesso às 7 
fontes de informação [só] não abrange os processos em segredo de justiça, os 8 
documentos classificados ou protegidos ao abrigo de legislação específica, os 9 
dados pessoais que não sejam públicos dos documentos nominativos relativos a 10 
terceiros, os documentos que revelem segredo comercial, industrial ou relativo à 11 
propriedade literária, artística ou científica, bem como os documentos que 12 
sirvam de suporte a actos preparatórios de decisões legislativas ou de 13 
instrumentos de natureza contratual.” 14 

 15 
21- Do elenco do n.º 3 do artigo 8.º do Estatuto do Jornalista não constam dados 16 

anonimizados relacionados com saúde publica, relacionados com dados 17 
vacinais, de uma vacina massivamente inoculada em grande parte da 18 
população portuguesa, sendo Portugal o país, do Mundo, com mais população 19 
completamente vacinada. 20 

 21 
22- Também não consta do elenco das situações em que pode ser restringido o 22 

acesso a documentos administrativos, o acesso a dados anonimizados 23 
relacionados com saúde publica, relacionados com dados vacinais. 24 

 25 
23- Não se podem criar restrições onde elas não existem. 26 

 27 
Voltando ao interesse especifico… 28 
 29 

24- Este está relacionado com informar e ser informado, ter acesso a fontes sobre 30 
as quais não há qualquer restrição de acesso, transparência no exercício da 31 
actividade administrativa, corolário do princípio da administração aberta.  32 

 33 
 34 

E.D. 35 
 36 
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Rui Amores 5 

Mascarenhas, Amores & Associados 6 
Sociedade de Advogados R.L. 7 
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