
 

 

N.º 1/2019 - Notícias 

Trabalhadores e organizações contam com serviço médico-pericial inovador 

 A Best Medical Opinion passa a disponibilizar um serviço pericial independente que garante 

uma avaliação das limitações para o exercício da actividade profissional específica dos Cidadãos. 

 O novo serviço permite avaliar/aferir a aptidão de cada trabalhador para as funções a 

desempenhar, as habituais e/ou outras existentes dentro da sua preparação técnico-científica, 

tendo em conta os factores de risco a que vai estar exposto, qualquer que seja a sua natureza, 

incluídos aqui também os factores de risco psicossociais, após eventos traumáticos tais como 

acidentes de trabalho, acidentes de viação, acidentes pessoais ou doença, de que resultam 

efectivas limitações para o exercício da actividade profissional específica da pessoa. 

 Médicos, nomeadamente com a especialidade de Medicina do Trabalho, com competência 

para exercer funções periciais e com os mais elevados padrões de qualidade técnica e 

experiência integram a equipa de peritos da Best Medical Opinion, com vista a assegurar 

resposta aos pedidos recebidos pela empresa. Asseguram também, em cada avaliação, a 

inexistência de conflito de interesses e de incompatibilidades no que concerne ao exercício de 

funções de Médico Perito, garantindo a integridade técnica e a imparcialidade dos actos. 

 Cada Perícia para Avaliação das Limitações para o Trabalho pode, eventualmente, integrar 

avaliações periciais de outras especialidades médicas e/ou de psicologia. 

 O relatório pericial de avaliação das limitações para o trabalho tem como finalidade auxiliar as 

entidades empregadoras para efeitos de recolocação do colaborador vítima de evento 

traumático ou portador de doença, no respectivo posto de trabalho. Pode constituir um 

instrumento particularmente importante e complementar aos serviços de Medicina do Trabalho 

das Organizações. Pode ser requerido, quer pelo trabalhador ou por entidades terceiras com o 

expresso consentimento daquele, quer por sugestão de Perito, no decurso de outra perícia. 

 A empresa amplia assim a oferta de serviços periciais no âmbito da Saúde. 


