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I. Após a prestação de esclarecimentos resulta que é controvertida entre as partes matéria de 

facto relevante, desde logo, para apreciar se o acesso peticionado pela requerente envolve o 

acesso a “dados pessoais” e, em caso afirmativo, se é possível o acesso nos termos do artigo 

6.º, n.º 8, da LADA ou nos termos do artigo 13.º, n.º 5, primeira parte, da LADA. 

Assim, determina-se a abertura de um período de instrução dos autos, para o que se 

define o objeto do litígio e se enunciam os temas da prova. 

Notifique-se. 

*** 

II. OBJETO DO LITÍGIO 

A presente ação tem por objeto: 

i) o direito do requerente exigir da entidade requerida o acesso à base de dados da qual conste 

informação sobre as reações adversas ao antiviral Remdesivir, sob as formas usadas 

comercialmente pela Gilead Sciences, desde Março de 2020 até à data; 

ii) o direito do requerente exigir da entidade requerida o acesso a quaisquer documentos 

administrativos relacionados com as reações adversas ao antiviral Remdesivir, sob as formas 

usadas comercialmente pela Gilead Sciences, desde Março de 2020 até à data; 

iii) o direito do requerente exigir da entidade requerida o acesso à base de dados que serviu 

para a elaboração do Relatório de Farmacovigilância // Monitorização da segurança das 

vacinas contra a COVID-19 em Portugal e 
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iv) o direito do requerente exigir da entidade requerida o acesso a quaisquer documentos 

administrativos que serviram para a a elaboração do Relatório de Farmacovigilância // 

Monitorização da segurança das vacinas contra a COVID-19 em Portugal. 

 

Notifiquem-se as partes para no prazo de 5 dias, querendo, reclamarem do objeto da 

presente intimação. 

*** 

III. Enunciam-se os seguintes TEMAS DA PROVA 

1) Saber se o designado “Portal RAM” é a base de dados da qual conste informação sobre as 

reações adversas ao antiviral Remdesivir, sob as formas usadas comercialmente pela Gilead 

Sciences, desde Março de 2020 até à data e que serviu para a elaboração do Relatório de 

Farmacovigilância // Monitorização da segurança das vacinas contra a COVID-19 em 

Portugal. 

2) Saber se além da base de dados referida em 1) a requerida possui documentos relacionados 

com as reações adversas ao antiviral Remdesivir, sob as formas usadas comercialmente pela 

Gilead Sciences, desde Março de 2020 até à data, e/ou documentos que serviram para a 

elaboração do Relatório de Farmacovigilância // Monitorização da segurança das vacinas 

contra a COVID-19 em Portugal. 

3) Saber se os dados contidos na base de dados referida em 1) e/ ou nos documentos referidos 

em 2) permitem a identificação da pessoa a que respeitam, de forma direta ou indireta, 

especificamente saber se os dados relativos à saúde permitem a identificação da pessoa a que 

respeitam, de forma direita ou indireta. 

4) Em caso de resposta afirmativa ao TP 3), saber se é possível consultar a base de dados 

referida em 1) sem que seja possível a quem efetua a consulta identificar a pessoa a que os 

dados, designadamente os dados de saúde, respeitam. 
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5) Em caso de resposta afirmativa ao TP 3), saber se é possível expurgar dos documentos 

referidos em 2) os dados que permitem, de forma direta ou indireta, a identificação da pessoa 

a que respeitam. 

6) Saber se a base de dados EudraVigilance não contém a informação discriminada e 

detalhada sobre Portugal que existe no Portal RAM. 

Notifiquem-se as partes para no prazo de 5 dias, querendo, reclamarem do objeto da 

presente intimação. 

*** 

IV. Notifiquem as partes para, no prazo de 5 dias, apresentem requerimentos 

probatórios. 

***  

Lisboa 26/08/2022 

A Juíza de Direito 

Maria Carolina Duarte  
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