
 

 

N.º 3/2021 - Informação 

Nova opção de pagamento em prestações nos Pareceres Técnicos 

A Best Medical Opinion tem vindo a prestar um serviço de elaboração de Pareceres Técnicos com 

base documental, nomeadamente no âmbito da Medicina, da Medicina Dentária e da Psicologia, 

sendo considerada a instituição privada de referência no domínio das actividades periciais 

médicas e psicológicas. 

De entre os diversos Pareceres Técnicos, os denominados Pareces Médicos e os Pareceres 

Médico-Legais têm sido objecto de particular procura por parte de Cidadãos e Advogados que 

pretendem obter opinião médica qualificada, independente e isenta, nomeadamente em 

contexto de processos judiciais, quer no domínio da responsabilidade médica e/ou hospitalar, 

quer no âmbito de eventual (in)capacidade - ex. casos de deterioração das funções 

cognitivas/demência - para a prática de certos actos e/ou negócios jurídicos. 

A maioria dos pedidos de Parecer Médico e/ou Parecer Médico-Legal recebidos pela Best 

Medical Opinion resulta da necessidade de obtenção de opinião técnica sobre dúvidas 

relacionadas com a saúde individual e/ou sobre as circunstâncias e causas de morte, 

nomeadamente em contexto de alegados “Erros em Saúde” e/ou de alegadas más práticas 

clínicas e em contexto de outros eventos de índole distinta, tais como crimes. 

No âmbito dos ditos pareceres, a Best Medical Opinion tem permitido, desde sempre, o 

pagamento faseado do serviço (cfr. referenciado no ponto I. infra). 

Porém, consciente do esforço financeiro que, muitas vezes, os processos implicam para alguns 

Cidadãos, a Best Medical Opinion decidiu criar, através de uma entidade financeira parceira, a 

possibilidade de pagamento parcial ou total do acto de elaboração de parecer técnico com base 

documental, em prestações sem juros. 

Os Clientes passam, assim, a poder optar pelas seguintes possibilidades de pagamento do acto: 

I. Pagamento faseado em 3 parcelas à Best Medical Opinion 

II. Pagamento através de Entidade Financeira Parceira em regime de prestações sem juros. 

Informações adicionais poderão ser solicitadas através do telefone +351 210 542 295 ou pelo 

endereço de correio electrónico info@bmop.pt. 


