
Parecer n.º 388/2011 

Data:  2011.11.22 

Processo n.º  488/2011 

Entidade consulente : Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP 

 

I - Factos e pedido 

Por ter dúvidas “quanto à legalidade/legitimidade do acesso”, a Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, (ARSLVT) solicitou à Comissão de Acesso aos 

Documentos Administrativos (CADA) parecer sobre o envio, pelos estabelecimentos de 

saúde onde se pratique a interrupção voluntária da gravidez (IVG), “dos dados das 

mulheres, que efectuaram interrupção da gravidez, aos centros de saúde”, para efeito 

de monitorização. 

No pedido a ARSLVT referiu que “foi entendido relevante para os cuidados de saúde 

primários, que essas mulheres tivessem acesso a uma consulta de planeamento 

familiar no centro de saúde, sendo que dos dados enviados constam o número do 

Serviço Nacional de Saúde, data da IVG, data da consulta de obstetrícia, se faltou à 

consulta, se fez IVG anteriormente”. 

Mais referiu que a informação em causa é transmitida “apenas entre profissionais de 

saúde, no caso, direcções clínicas dos ACES, e como tal obrigados ao dever de sigilo”. 

Ao pedido juntou cópia de ofício que a Unidade Coordenadora Funcional do Oeste 

(UCF/O) lhe dirigiu, suscitando a questão exposta, no qual é referido que “[n]o âmbito 

do seu projecto de actividades para 2011, monitorização das IVG`s, a UCF oeste está a 

enviar aos centros de saúde os dados das mulheres que efectuaram interrupção de 

gravidez e faltaram à consulta de planeamento familiar, marcada no Centro Hospitalar 

de Torres Vedras, tendo por objectivo a inclusão destas mulheres naquela consulta”. 

Remeteu ainda cópia de mensagem de correio electrónico, com origem na UCF/O, no 

qual se refere que “[c]onsiderando a baixa adesão (aproximadamente 20%) à consulta 

de planeamento familiar pós IVG, marcada no local onde a mesma interrupção foi 

solicitada e dentro do período previsto na lei, julgou-se relevante para os cuidados de 

saúde primários que essas mulheres tivessem outra oportunidade de acesso a uma 

consulta de planeamento familiar, agora em centro de saúde”. 

Contactada pela CADA, a UCF/O informou que estava em causa a comunicação da 

informação referida através de documento produzido pelos hospitais onde se efectuam 

as IVG e que, com as consultas de planeamento familiar se pretendia evitar, 

nomeadamente, as situações (comuns) de reincidência na prática da IVG. 
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II - Apreciação jurídica 

1. A ARSLVT encontra-se sujeita à Lei n.º 46/2007, de 24 de Agosto, Lei do Acesso 

aos Documentos Administrativos (LADA), alínea c), n.º 1 artigo 4.º. 

Serão deste diploma legal os preceitos normativos mencionados, posteriormente, 

sem outra referência. 

2. Compete à CADA “emitir parecer sobre a comunicação de documentos entre 

serviços e organismos da Administração, a pedido da entidade requerida ou da 

interessada, a não ser que se anteveja risco de interconexão de dados, caso em que 

a questão é submetida à apreciação da Comissão Nacional de Protecção de Dados”.  

No caso em apreço, está em causa a possibilidade de comunicação de documentos 

entre estabelecimentos de saúde. 

A CADA tem frequentemente emitido pareceres1 sobre o dever de cooperação nas 

relações inter-administrativas, em circunstâncias em que uma entidade sujeita à 

LADA, para a prossecução das respectivas atribuições e competências, tem 

necessidade de obter informações junto de outra entidade sujeita à LADA. 

E tem entendido que, ainda que reservadas, devem essas informações, sob 

determinadas condições, ser facultadas. 

3. De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º considera-se documento 

administrativo qualquer suporte de informação sob forma escrita, visual, sonora, 

electrónica ou outra forma, na posse dos órgãos e entidades referidos no artigo 4.º, 

ou detidos em seu nome. 

O regime geral do acesso aos documentos administrativos consta do artigo 5.º, nos 

termos do qual “[t]odos, sem necessidade de enunciar qualquer interesse, têm 

direito de acesso aos documentos administrativos, o qual compreende os direitos de 

consulta, de reprodução e de informação sobre a sua existência e conteúdo”. São, 

em princípio, de acesso livre e generalizado. 

O artigo 6.º identifica algumas restrições ao direito de livre acesso:  

a) Quando os documentos contenham informação nominativa (n.º 5); 

b) Quando contenham segredos de empresa (n.º 6); 

c) Quando haja razões para indeferir ou protelar o acesso (n.ºs 1, 2, 3 e 4). 

O exercício do direito de acesso à informação está sujeito, ainda, a limites ou 

restrições, para salvaguarda de outros bens constitucionalmente tutelados e de 

direitos que com ele entrem em colisão, nomeadamente referentes à dignidade da 

pessoa humana, direitos das pessoas à integridade moral, ao bom nome e 

                                                 
1 Cfr. entre outros, os Pareceres da CADA n.ºs 8/2011, 194/2009, 220, 281 e 338/2008, todos disponíveis 

em www.cada.pt. 



 3

reputação, à palavra, à imagem, à privacidade, restrições impostas pelo segredo de 

justiça ou pelo segredo de Estado2. 

4. Considera-se nominativo o documento administrativo que contenha, acerca de 

pessoa singular identificada ou identificável, apreciação ou juízo de valor, ou 

informação abrangida pela reserva da intimidade da vida privada (alínea b) do n.º 1 

do artigo 3.º). 

São de classificar como documentos nominativos, nomeadamente, os que revelem 

informação de saúde ou convicções ou filiações políticas e religiosas. 

Os documentos nominativos são comunicados, mediante requerimento, ao titular da 

informação neles vertida. 

Um terceiro só tem direito de acesso a documentos nominativos se estiver munido 

de autorização escrita da pessoa a quem os dados digam respeito ou demonstrar 

interesse directo, pessoal e legítimo suficientemente relevante segundo o princípio 

da proporcionalidade (artigo 6.º n.º 5). 

Os documentos nominativos “são objecto de comunicação parcial sempre que seja 

possível expurgar a informação relativa à matéria reservada” (artigo 6.º, n.º 7). 

5. Nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 16/2007, de 17 de Abril3, “[o]s médicos e demais 

profissionais de saúde, bem como o restante pessoal dos estabelecimentos de 

saúde, oficiais ou oficialmente reconhecidos, em que se pratique a interrupção 

voluntária da gravidez, ficam vinculados ao dever de sigilo profissional relativamente 

a todos os actos, factos ou informações de que tenham conhecimento no exercício 

das suas funções, ou por causa delas, relacionados com aquela prática, nos termos 

e para os efeitos dos artigos 195.º e 196.º do Código Penal, sem prejuízo das 

consequências estatutárias e disciplinares que no caso couberem.” 

O artigo 10.º da Portaria n.º 741-A/2007, de 21 de Junho, que estabelece as 

medidas a adoptar nos estabelecimentos de saúde com vista à realização da IVG, 

refere que “[o]s médicos, outros profissionais de saúde e demais pessoas que 

trabalhem nos estabelecimentos de saúde onde se realize a interrupção da gravidez, 

ou que com eles colaborem, estão obrigados ao dever de sigilo relativamente a 

todos os actos, factos ou informações de que tenham conhecimento no exercício 

das suas funções, ou por causa delas” (sublinhado nosso). 

O artigo 19.º da Portaria determina o seguinte: 

                                                 
2 Cfr. sobre o tema, por exemplo, J. J. Gomes Canotilho / Vital Moreira, Constituição da República 

Portuguesa Anotada, 4.ª ed., I, Coimbra, 2007, pp. 573-574; Jorge Miranda / Ri Medeiros, Constituição 
Portuguesa Anotada, I, Coimbra, 2005, p. 430; J. Renato Gonçalves, Acesso à Informação das Entidades 
Públicas, Coimbra, 2002, pp. 51 e ss. 

3 Exclusão da ilicitude nos casos de IVG. 



 4

“3 - Os estabelecimentos de saúde oficiais ou oficialmente reconhecidos devem 

garantir às mulheres que interrompam a gravidez: 

a) A prescrição de um método contraceptivo, desde que adequado; 

b) A marcação de uma consulta de saúde reprodutiva/planeamento familiar a 

realizar no prazo máximo de 15 dias após a interrupção da gravidez. 

4 - Os estabelecimentos de saúde oficiais hospitalares podem estabelecer, sob 

coordenação da administração regional de saúde territorialmente competente, 

acordos de articulação com os cuidados de saúde primários, no âmbito das 

unidades coordenadoras funcionais, para garantir o seguimento posterior, em 

consulta de saúde reprodutiva/planeamento familiar, das mulheres que realizaram 

uma interrupção da gravidez. 

5 - Os estabelecimentos de saúde oficialmente reconhecidos podem solicitar à 

administração regional de saúde territorialmente competente a indicação de 

estabelecimentos de saúde oficiais que garantam o seguimento posterior, em 

consulta de saúde reprodutiva/planeamento familiar, das mulheres que realizaram 

uma interrupção da gravidez.” 

A Resolução da Assembleia da República n.º 46/2010, aprovada em 15 de Abril de 

20104, respeitante ao direito à informação e acesso aos direitos sexuais e 

reprodutivos das mulheres ao longo do seu ciclo de vida, recomenda ao Governo 

que “[g]aranta a correcta aplicação da Lei n.º 16/2007, de 17 de Abril, sobre a 

interrupção voluntária da gravidez, quer através da supressão das carências 

materiais e humanas quer através do cumprimento de todos os procedimentos de 

apoio psicológico e encaminhamento para consulta de planeamento familiar, nos 10 

dias posteriores à intervenção.” 

6. No Parecer da CADA n.º 165/20095, relativamente ao acesso a informação de saúde 

na posse de um hospital, por parte de um serviço da Administração, foi referido que: 

“(…) 

5. O doente tem direito à confidencialidade de toda a informação clínica e dos 

elementos identificativos que directamente lhe respeitam. 

A informação de saúde é propriedade da pessoa, sendo as unidades do sistema de 

saúde os depositários dessa informação. 

Todas as informações referentes ao estado de saúde do doente, situação clínica, 

diagnóstico, tratamento e dados de carácter pessoal, são confidenciais. Contudo, 

                                                 
4 Publicada no DR, 1ª Série, de 21 de Maio de 2010. 
5 Disponível em www.cada.pt, tal como os adiante mencionados. 
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se o doente der o seu consentimento ou se a lei o determinar, podem estas 

informações ser utilizadas. 

6. No que respeita ao acesso, por parte de outros serviços e organismos da 

Administração à informação de saúde, o mesmo não depende de autorização 

concedida pelo respectivo titular, embora não sejam de excluir situações em que tal 

autorização possa existir, mas deve respeitar o princípio fundamental da reserva da 

intimidade da vida privada, previsto na Constituição e na lei. 

É doutrina da CADA que a comunicação de informação de saúde, no âmbito das 

relações inter-institucionais, deve decorrer do dever de colaboração, da 

fundamentação do pedido, da necessidade de informação e do conhecimento das 

competências da(s) entidade(s) requerente(s). 

(…)”. 

É doutrina da CADA6 que o acesso às informações por parte de entidades públicas 

se justifica quando, cumulativamente, se verifiquem as seguintes condições: 

a) Os dados pretendidos tenham conexão directa com o objecto do processo; 

b) Sejam imprescindíveis à realização dos objectivos da instrução, pelo que deverá 

ser expurgada a informação relativa à matéria não relevante para a investigação 

em curso; 

c) A medida do acesso não ocasione invasão desnecessária ou desproporcionada 

da reserva da intimidade da vida privada do titular dos dados. 

No caso em apreço, a informação de saúde a transmitir aos centros de saúde, 

delimitada à informação relacionada com a IVG, afigura-se necessária à correcta 

aplicação da Lei n.º 16/2007. 

Acresce que, como é referido na Lei n.º 16/2007 e na Portaria n.º 741-A/2007, os 

profissionais de saúde que acedam à informação em causa estão sujeitos ao dever 

de sigilo. 

E da Portaria n.º 741-A/2007, artigo 19.º, n.ºs 4 e 5, resulta que os estabelecimentos 

de saúde onde são realizadas as IVG podem, sob a coordenação da administração 

regional de saúde competente, estabelecer “acordos de articulação com os cuidados 

de saúde primários, no âmbito das unidades coordenadoras funcionais” e “solicitar à 

administração regional de saúde territorialmente competente a indicação de 

estabelecimentos de saúde oficiais que garantam o seguimento posterior, em 

consulta de saúde reprodutiva/planeamento familiar, das mulheres que realizaram 

uma interrupção da gravidez”.  

                                                 
6 Cfr. entre outros, o Parecer n.º 206/2006. 
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7. Não cabe nas competências da CADA emitir parecer sobre a comunicação de 

documentos entre serviços e organismos da Administração quando se “anteveja 

risco de interconexão de dados” (al. d), n.º 1, artigo 27.º)7. 

Na situação em apreço, está em causa a comunicação de informação na posse dos 

estabelecimentos onde se realiza a IVG, para outros estabelecimentos de saúde, de 

modo a garantir o seguimento posterior em consulta de planeamento familiar. 

Essa comunicação ocorre sem que tal envolva a interconexão de dados ou o 

acesso, pelos receptores da informação, a bases de dados dos estabelecimentos 

onde é efectuada a IVG. 

Assim, cabe nas competências da CADA a emissão do parecer solicitado. 

Tendo em conta o supramencionado, deve a informação em causa ser facultada aos 

centros de saúde, que podem aceder à mesma, sem que tal implique a violação do 

dever de confidencialidade ou do direito à reserva da intimidade da vida privada dos 

seus titulares, porque os profissionais que prestam serviço nos centros de saúde 

estão sujeitos também ao dever de sigilo. 

No Parecer n.º 350/2008 esta Comissão considerou o seguinte: 

“[…] Sobre a comunicação, entre serviços e organismos da Administração, de 

informações sujeitas a segredo, pronunciou-se o Tribunal Constitucional, no 

Acórdão n.º 256/2002, de 12 de Junho, decidindo não declarar a 

inconstitucionalidade das normas apreciadas tendo em conta o seguinte: 

«10. Segundo as normas constantes dos artigos 16º, n.º 2, e 18º, al. b), parte final, 

o Defensor do Contribuinte tem acesso a factos, documentos e informações 

protegidos pelo sigilo fiscal, encontrando-se os funcionários e agentes da 

administração tributária obrigados a prestar-lhe informações e a entregar-lhe 

documentos legalmente protegidos por esse sigilo. 

O direito à reserva da intimidade da vida privada e familiar inclui o direito a que 

ninguém divulgue as informações que tenha sobre a vida privada e familiar de 

outrem. Um instrumento jurídico privilegiado de garantia deste direito é o sigilo 

profissional, que integra o sigilo fiscal; assim, por esta via, o sigilo fiscal assume 

também um carácter instrumental de protecção do direito à reserva da intimidade 

da vida privada. 

Para além disso, a proibição de acesso de terceiros a dados pessoais (artigo 35° da 

Constituição), implica que quem a eles tenha acesso no exercício das suas funções 

esteja sujeito a sigilo profissional. 

                                                 
7 Sobre esta matéria, cfr., por exemplo, o Parecer da CADA n.º 29/2009. 
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Todavia, no caso vertente, não se descortina em que medida possa existir violação 

do sigilo fiscal, porquanto o Defensor do Contribuinte integra, ele próprio, a 

Administração e se encontra expressamente adstrito ao respeito do mesmo sigilo 

fiscal, [constituindo o seu incumprimento] infracção para efeitos de aplicação da 

correspondente sanção penal ou contra-ordenacional. 

[…] Ora, assim sendo, não parece que se possa concluir pela violação do sigilo 

fiscal, quando o certo é que os documentos e informações por ele abrangidos não 

saem do âmbito da própria Administração fiscal, sendo transmitidos apenas a 

órgãos e agentes que se encontram sujeitos ao mesmo dever de sigilo». 

Assim, embora no caso presente não esteja em causa a comunicação de 

informação administrativa a terceiros (configurando uma situação não regulada pela 

LADA), é de referir que, tendo em conta a doutrina da CADA e do Tribunal 

Constitucional atrás exposta, podemos considerar que o eventual acesso a 

informação reservada, nos termos referidos […] não implica a violação do dever de 

confidencialidade ou do direito à reserva da intimidade da vida privada, uma vez 

que o instrutor do procedimento (e outros agentes que venham a ter contacto com o 

processo) está sujeito ao dever de sigilo. 

Impõe, ainda a lei, aos agentes da Administração a obrigação de não divulgarem a 

informação reservada a que, no âmbito das suas funções, tenham acesso […].” 

8. Como refere o n.º 2 do artigo 8.º, “os documentos nominativos comunicados a 

terceiros não podem ser utilizados para fins diversos dos que determinaram o 

acesso, sob pena de responsabilidade por perdas e danos, nos termos legais”. 

Apesar de os profissionais dos centros de saúde não serem terceiros, não pode 

deixar de se lhes aplicar a norma que se encontra consagrada neste preceito. 

 

III - Conclusão 

Face ao exposto, os estabelecimentos de saúde podem facultar aos centros de saúde 

informação sobre as mulheres que realizem IVG, para efeito de seguimento em 

consultas de planeamento familiar, cuidando que se assegure o respeito pelo sigilo 

legal. 
 

Comunique-se. 
 

Lisboa, 22 de Dezembro de 2011 
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