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PEDRO ALMEIDA VIEIRA, portador do cartão de cidadão 8611818, 

contribuinte fiscal 196438640, com domicílio profissional na Rua do Norte, 

115, 1º andar 1200-285 Lisboa vem intentar PROCESSO URGENTE DE 

INTIMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, CONSULTA DE 

PROCESSOS OU PASSAGEM DE CERTIDÕES (artigo 104.º e seguintes do 

Código de Processo dos Tribunais Administrativos) 

 

Contra 

 

INFARMED – AUTORIDADE NACIONAL DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE 

SAÚDE, I.P., Parque de Saúde de Lisboa, Av. do Brasil, 53, 1749-004 Lisboa 

 

O que faz nos seguintes termos: 

 

1- No dia 06.12.2021 o aqui requerente endereçou ao Infarmed, na pessoa 

do Sr. Presidente do respectivo Conselho Directivo, por correio 

electrónico, o pedido contido no requerimento que se junta e dá por 

integralmente reproduzidos como DOC.1. 

 

2- Em síntese, naquele requerimento é pedido “ …o acesso à base de 

dados e/ou de outros quaisquer documentos administrativos 

relacionados com as reacções adversas ao antiviral remdesivir, sob 

as formas usadas comercialmente pela Gilead Sciences, desde 

Março de 2020 até à data.” 

 

EX.MO JUIZ DO TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE CÍRCULO DE 
LISBOA 
 

https://us04web.zoom.us/j/2856701126
https://wa.me/351963353947
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3- No mesmo dia 06.12.2021 o aqui requerente endereçou ao Infarmed, 

na pessoa do Sr. Presidente do respectivo Conselho Directivo, por 

correio electrónico, um pedido similar, o qual se junta e dá por 

integralmente reproduzido como DOC.2. 

 

4- Em síntese, naquele requerimento é pedido “… o acesso à base de 

dados e/ou de outros quaisquer documentos administrativos que 

servem para a elaboração do Relatório de Farmacovigilância 

Monitorização da segurança das vacinas contra a COVID-19 em 

Portugal” 

 

5- Antecipando a possibilidade de, em ambos os documentos 

requeridos, ademais coexistindo na mesma base de dados, 

constarem dados nominativos, do pedido consta “ Caso a base de 

dados – que se presume ser o Portal RAM – contenha dados 

nominativos, o acesso deve ser facultado após expurgar os 

elementos nominativos.” 

 

6- Foi ainda pedido o acesso à base de dados e/ou de outros quaisquer 

“ …  
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7- A estes pedidos a entidade requerida Infarmed não deu qualquer 

resposta. 

 

8- A 28.12.2021, o requerente envia à Comissão de Acesso aos 

Documentos Administrativos (CADA), um pedido de emissão de 

parecer, o que faz através de correio electrónico, o qual se junta 

como DOC.3. 

 

9- Convém referir que antes da emissão deste parecer, mas já no 

âmbito da queixa apresentada pelo requerente junto da CADA, o 

Infarmed recusou o acesso à informação requerida o que fez através 

do ofício 2157 datado de 28.12.2021, o qual se protesta juntar e que 

passará a constituir o DOC.4 do presente articulado. 

 

10- No dia 18.03.2021 a CADA remete ao requerente o parecer proferido, 

o qual se junta e dá por integralmente reproduzido como DOC.5. 
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11- Sem prejuízo de se dar por integralmente reproduzido, do parecer 

emitido pela CADA destacam-se os seguintes aspectos que 

consideramos especialmente relevantes: 
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12- Mais refere a CADA que “20. Recebido o presente parecer, a entidade 

requerida deverá proferir decisão final fundamentada, nos termos do 

artigo 16.º n.º 5 da LADA” 
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13- Este parecer foi comunicado ao requerente no dia 18.03.2022 por 

correio electrónico, cfr. DOC 6 que se junta e dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos de Direito. 

 

14- Após ter sido notificado do parecer da CADA, o Infarmed emitiu a 

deliberação n.º 024/CD/2022, que remeteu ao aqui requerente no dia 

01.04.2022, a qual se junta e dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos de Direito como DOC.7 e que constitui a posição final 

deste organismo sobre o pedido do requerente. 

 

15- Essencialmente, mantendo a recusa no acesso à informação 

requerida, o Infarmed “entende” que “ … os dados  solicitados devem 

ser obtidos por consulta à base de dados Eudravigilance.” 

 

16- Note-se que, sem prejuízo de o acesso dever ser facultado por 

entidade pública portuguesa que tenha a posse dos documentos 

administrativos em causa, sempre se deve acrescente que a base de 

dados Eudravigilance não contém a informação discriminada nem 

detalhada sobre Portugal que existe no Portal RAM, gerido pelo 

Infarmed, tanto para o caso do remdesivir como das vacinas contra a 

covid-19. Donde resulta que o recurso à base de dados 

Eudravigilance não satisfaz minimamente aquilo que o aqui 

requerente pretende obter, e tem direito, a obter por parte do 

Infarmed. 

 

Face à recusa do Infarmed em fornecer a informação requerida, 

deve a presente acção ser julgada provada e procedente e em 

consequência: 

 

- Ser o Conselho directivo do Infarmed  intimado a facultar ao 

requerente as informações constantes dos DOCS. 1 e 2 do 

presente articulado; 
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- Ser o Conselho directivo do Infarmed condenado no 

pagamento de multa que V.Ex.ª doutamente arbitrará, a título 

de sanção pecuniária compulsória por cada dia de atraso em 

relação ao prazo fixado para cumprimento da intimação. 

 

Para tanto requer-se a V.Ex.ª que se digne ordenar a citação da requeridas 

para, querendo, responder, seguindo-se os demais termos até final. 

 

VALOR €30.000,01 (trinta mil euros e um cêntimo) 

JUNTA:  

o 7 documentos,  

o Procuração forense,  

o DUC; e  

o Comprovativo do pagamento da taxa de justiça nos termos do artigo 12.º n.º 

1, alínea b) do regulamento das custas processuais ex vi,  na l. 1 da tabela i-

B do mesmo regulamento 

 

O advogado, 

 

 

 
Rui Amores 

Mascarenhas, Amores & Associados 

Sociedade de Advogados R.L. 
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