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 1 
 2 
 3 

 4 
Processo 980/22.5 BELSB 5 
Intimação para prestação de informações e passagem de certidões 6 
 7 
O requerente nos presentes autos, tendo sido notificado do objecto, temas da prova e 8 
para vir aos autos indicar prova, vem dizer o seguinte: 9 
 10 

1- Na realidade e como bem refere o despacho de V.Ex.ª a matéria controvertida 11 
passa por, de um lado, se dizer que o acesso aos dados requeridos implica o 12 
acesso a “dados pessoais sensíveis” sendo que o portal RAM “não dispõe de 13 
acesso que permitam assegurar um visionamento selectivo destes dados” 14 
(artigos 8.º e 10.º da resposta do Infarmed); 15 

 16 
2- Do outro lado, diz-se claramente, que o acesso pedido pelo requerente não 17 

implica acesso a dados pessoais ou nominativos. E não é o requerente que 18 
inventa esta ideia. É o próprio sítio da internet do Infarmed que o diz. 19 

 20 
3- O link que colocamos no n.º 3 do nosso requerimento do dia 04 de Julho de 21 

2022 é disso prova. 22 
 23 

4- De duas uma. Ou aquilo que é referido no site do Infarmed é mentira porque na 24 
realidade os dados recolhidos e congregados no portal RAM, não são objecto 25 
de tratamento na perspectiva da protecção de dados e para garantir 26 
segurança e confidencialidade; ou então a requerida mente no processo 27 
porque, como a requerente tem vindo a dizer reiteradamente, é possível 28 
aceder aos dados do portal RAM e não aceder a quaisquer dados nominativos. 29 

 30 
5- Porquê? Porque estes já foram objecto de tratamento e estão devidamente 31 

anonimizados.  32 
 33 

Portanto, quanto à matéria controvertida nada a apontar. 34 
 35 

6- Já não será assim quanto àquilo que foi definido como objecto do litígio. 36 
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 1 
7- O diabo está nos detalhes e como tal, desde logo reclamamos quanto ao modo 2 

como está formulado o  objecto do litígio. É uma questão semântica, mas que 3 
nos parece importante. 4 

 5 
8- Julgamos ser errado formular o objecto do litígio como “o direito do requerente 6 

exigir da entidade requerida ….”, formulação que se repete nos quatro pontos 7 
do objecto do litígio. 8 

 9 
9- No entender do requerente não é o "direito de exigir” aquilo que está em 10 

discussão. Esse direito, o requerente já o tem, advém-lhe da lei, 11 
nomeadamente, do artigo 268.º n.º 1 da Constituição da República Portuguesa, 12 
do artigo 5.º da Lei n.º 26/2016 de 22 de Agosto, do artigo 37.º n.º 1 da 13 
Constituição da República Portuguesa, do artigo 38.º n.º 1 e n.º 2 alínea b) da 14 
CRP, dos artigos 7.º e 89.º da Lei n.º 1/99 de 13 de Janeiro (Estatuto do 15 
Jornalista). 16 

 17 
10- Não sendo aquilo que está em causa o “direito de o requerente exigir”, o que 18 

está em causa é um direito de acesso, acesso a documentos administrativos 19 
tal como o conceito está definido na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 20 
26/2016 de 22 de Agosto. E direito de acesso tal como está definido no artigo 21 
5.º da mesma Lei com a mesma epígrafe. 22 

 23 
11- Deste modo, a formulação do objecto do litígio, deve ser formulado do seguinte 24 

modo. 25 
 26 

i) O direito de acesso do requerente à base de dados da qual conste 27 
informação sobre as reações adversas ao antiviral Remdesivir, sob as 28 
formas usadas comercialmente pela Gilead Sciences, desde Março de 2020 29 
até à data;  30 
 31 
ii) o direito de acesso a quaisquer documentos administrativos relacionados 32 
com as reações adversas ao antiviral Remdesivir, sob as formas usadas 33 
comercialmente pela Gilead Sciences, desde Março de 2020 até à data;  34 
 35 
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iii) o direito de acesso à base de dados que serviu para a elaboração do 1 
Relatório de Farmacovigilância // Monitorização da segurança das vacinas 2 
contra a COVID-19 em Portugal  3 
 4 
iv) o direito de acesso a quaisquer documentos administrativos que 5 
serviram para a elaboração do Relatório de Farmacovigilância // 6 
Monitorização da segurança das vacinas contra a COVID-19 em Portugal.  7 

 8 

12- Quanto aos temas da prova antes de apresentarmos a nossa reclamação 9 
temos que fazer o seguinte enquadramento. 10 

 11 
13- O Portal RAM é, conforme definido em www.infarmed.pt, um portal de 12 

notificação de suspeita de reacções adversas a medicamentos que estejam 13 
sob vigilância do Infarmed. 14 

 15 
14- De entre os medicamentos sob vigilância conta-se o remdesivir. Mas contam-16 

se também as vacinas, incluindo as vacinas Covid 19. 17 
 18 

15- Toda esta informação, sobre o portal RAM, está acessível ao público através do 19 
próprio site do Infarmed. 20 

 21 
16- Não nos parece ser matéria controvertida saber se o Portal RAM é a base de 22 

dados onde se agregam as notificações de suspeitas de reações adversas a 23 
medicamentos (PORTAL RAM) do Sistema Nacional de Farmacovigilância 24 
(SNF). 25 

 26 
17- Nem a requerente, nem a requerida colocam este facto em causa.  27 

 28 
Deste modo, o tema da prova 1 devia ser retirado do elenco dos temas da 29 
prova. 30 

 31 
18- Ainda a propósito do TP1 é necessário clarificar que é com base nos dados do 32 

Portal RAM que o Infarmed tem produzido os denominados “Relatórios de 33 
Farmacovigilância e Monitorização da Segurança das Vacinas contra a Covid 19 34 
em Portugal”. 35 
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 1 
19- Estes relatórios baseiam-se em dados do portal RAM discriminados e tratados 2 

informaticamente. 3 
 4 

20- São esses os dados que foram requeridos ao Infarmed. 5 
 6 

21- É nosso entendimento que este facto não é controvertido. 7 
 8 

Também por aqui o TP1 deve ser retirado do elenco dos temas da prova. 9 
 10 

22- Quanto ao TP2 é preciso clarificar que, como se disse, o requerido não são os 11 
relatórios de farmacovigilância // Monitorização da segurança das vacinas 12 
contra a Covid19 em Portugal.  13 

 14 
23- O que se pede é o acesso aos dados presentes no portal RAM (DOC.1) ou aos 15 

dados constantes de quaisquer outros documentos que tenham servido para 16 
elaboração daqueles relatórios de farmacovigilância (DOC.2). 17 

 18 
24- Uma vez que o portal RAM contém dados não só de reacções adversas ao 19 

medicamento remdesivir mas a qualquer outro medicamento que esteja na 20 
lista de vigilância do Infarmed requeremos que a formulação do TP2seja 21 
alterada para: 22 

 23 
Saber se para além da base de dados denominada Portal RAM (notificação de 24 
reacções adversas a medicamentos) a requerida está na posse de outros 25 
documentos relacionados com reacções adversas a medicamentos, 26 
nomeadamente, ao remdesivir e que sirvam para elaboração dos relatórios 27 
de farmacovigilância // Monitorização da segurança das Vacinas contra 28 
Covid 19 em Portugal. 29 

 30 
25- Quanto aos temas da prova 3, 4 e 5 nada temos a reclamar. 31 

 32 
26- Quanto ao tema da prova 6 (TP6) temos a reclamar o seguinte: 33 

 34 
27- A EudraVigilance - European Database of suspected drug reaction reports é 35 

uma base de dados europeia que agrega informação sobre reações adversas a 36 
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medicamentos, reacções que são carreadas pelas agências europeias 1 
reguladoras (o Infarmed é uma delas) mas também pela indústria europeia do 2 
medicamento. 3 

 4 
28- Desde logo e porque a informação que é enviada pelas várias agências fica 5 

“misturada” não é possível individualizar a informação respeitante a Portugal. 6 
Deste modo fica, desde logo prejudicada a possibilidade de substituir o acesso 7 
ao Portal RAM pela consulta à EudraVigilance. 8 

 9 
29- O único dado nacional que pode ser obtido através do EudraVigilance é 10 

respeitante ao número de reacções adversas. 11 
 12 

30- Apenas a título de exemplo e usando o fármaco remdesivir, vendido com o 13 
nome comercial Veklury, podemos ver infra como a informação é apresentada 14 
no EudraVigilance. 15 

 16 

 17 
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 1 
 2 

31- Através da consulta ao EudraVigilance não se consegue, sequer, perceber em 3 
que países se concentram os casos sob investigação; não se consegue apurar 4 
o número de mortes por reacções adversas; não se consegue apurar as 5 
hospitalizações e as sequelas. 6 

 7 
32- Apesar do alegado pelo requerido Infarmed (artigos 15.º e 16.º da resposta) 8 

todas as informações anteriores a propósito do EudraVigilance podem ser 9 
confirmadas com uma mera pesquisa à base de dados, o que pode ser feito 10 
através do link: https://eudravigilance.ema.europa.eu/human/index.asp 11 

 12 
Voltando aos temas da prova. 13 
 14 

33- Neste momento e até pelos temas da prova anteriores, designadamente com 15 
os temas da prova 3, 4 e 5 relativamente aos quais não há qualquer reclamação 16 
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a fazer, é controvertido se o Portal RAM contém dados que permitam a 1 
identificação de indivíduos de forma directa ou indirecta; é controvertido se 2 
uma vez identificado o indivíduo, é possível ligar esse indivíduo aos seus dados 3 
de saúde; é controvertido saber se a existirem dados pessoais, quer na base de 4 
dados Portal RAM, quer em eventuais documentos cf. TP2 se esse dados 5 
podem ser expurgados. 6 

 7 
34- Sendo esta a matéria controvertida e tendo em conta o que se disse 8 

anteriormente a propósito da verificação da informação por mera consulta ao 9 
EudraVigilance, de duas uma. Ou este tema de prova é removido ou deve ser 10 
alterada para a seguinte formulação: 11 

 12 
Saber se a base de dados EudraVigilance contém informação individualizada 13 
sobre Portugal a propósito dos efeitos adversos do medicamento 14 
remdesivir, designadamente toda a informação constante do portal RAM, a 15 
qual, de acordo com o “Manual de utilização do portal RAM” é a seguinte: 16 
 17 
• Reações Adversas 18 
• Medicamentos 19 
• Doente 20 
• Notificador 21 
• Tratamento de Informação e Confidencialidade dos Dados 22 

 23 
 24 

E.D. 25 
 26 
 27 

 28 
 29 

 30 
Rui Amores 31 

Mascarenhas, Amores & Associados 32 
Sociedade de Advogados R.L. 33 

 34 
 35 
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