
 

 

DOENTES ONCOLÓGICOS COM ACESSO ESPECIAL 

Best Medical Opinion e Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Centro 

colaboram para auxiliar portadores de doença oncológica 

 Os doentes oncológicos têm, a partir de agora, um apoio adicional. A Liga Portuguesa Contra o 

Cancro - Núcleo Regional do Centro (LPCC.NRC) e a Best Medical Opinion (BMOp) assinaram um 

protocolo de cooperação, no âmbito de serviços periciais. 

 O documento prevê o acesso de pacientes aos serviços medico-periciais da Best Medical 

Opinion, em condições especiais. 

 O acordo é firmado no âmbito da dinamização do projecto ‘Apoio Médico-Pericial ao Doente 

Oncológico’, de iniciativa da Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Centro. 

 O objectivo das duas entidades é orientar o doente relativamente aos procedimentos técnico-

administrativos a seguir para uma avaliação, rigorosa e independente, da incapacidade 

decorrente da doença. 

 A Best Medical Opinion assume, com orgulho, o protocolo agora estabelecido. Para o director 

da BMOp, “esta parceria é mais uma importante evidência, que se junta a tantas outras que, ao 

longo destes últimos 8 anos, têm comprovado a credibilidade, profissionalismo e idoneidade do 

trabalho que fazemos.”. Pedro Meira e Cruz sustenta que “este reconhecimento se junta ao de 

tantos Cidadãos e Instituições que nos procuram diariamente. Sabem que a Best Medical Opinion 

não aparenta, é honesta, independente e privilegia a humanização do serviço que presta.”. 

 Este protocolo com a Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Centro é mais 

uma etapa num percurso de reconhecimento da Best Medical Opinion como Entidade de 

idoneidade, rigor e confiança. 



 

 

Sobre a Best Medical Opinion 

 A Best Medical Opinion é uma empresa portuguesa especializada em emissão de opiniões 

médicas independentes e realização de avaliações periciais médicas e psicológicas autónomas e 

imparciais. 

 Implementada em 2010, a Best Medical Opinion foi, em Portugal, a primeira instituição 

privada a disponibilizar Pareceres Médicos emitidos, exclusivamente, com base na 

documentação clínica fornecida com o objectivo de ajudar a esclarecer dúvidas sobre a saúde 

individual. 

 A Best Medical Opinion presta, actualmente, diversos serviços valorizados pela população em 

geral. Entre eles, sobressaem os pareceres médicos, as actividades periciais médicas e 

psicológicas, incluindo diligências em Tribunais, Caixa Geral de Aposentações (CGA) e Instituto da 

Segurança Social (ISS), traduções médicas e pareceres médico-legais. 

 A empresa presta serviços a nível nacional. 


