
 

 

 SUSPENSÃO DE ACTOS PERICIAIS PRIVADOS | COVID-19 
Profissionais de Saúde são fulcrais na frente de combate da pandemia 

 A situação actual do país, decorrente da pandemia do coronavírus Covid-19, impõe seguir medidas 

preventivas e de contingência, fulcrais para ultrapassar este momento de crise. Exige, também, a 

responsabilidade das organizações, nomeadamente, as que operam no âmbito da Saúde, para dar 

continuidade, embora com limitações, a actividades de particular importância para os Cidadãos. 

 Neste contexto, consciente da vulnerabilidade dos Cidadãos - e do País - à evolução da pandemia, 

que decorre de decisões individuais e comunitárias, em linha com as directrizes governamentais, que 

são do conhecimento geral, e porque diversos Profissionais de Saúde, nomeadamente Médicos que 

colaboram com a Best Medical Opinion estarão na “frente de combate” ao Covid-19, a empresa 

decidiu suspender, com efeitos imediatos, ou seja, a partir de 16.03.2020, por tempo indeterminado, 

todos os actos periciais médicos ou psicológicos, presenciais não urgentes. 

 Com esta medida a empresa pretende não sobrecarregar os Médicos e Psicólogos com actividades 

não assistenciais, ficando estes Profissionais de Saúde totalmente disponíveis para o “duro combate” 

e assim dar o seu contributo para a contenção da pandemia. 

 Até nova decisão, serão realizados apenas os actos periciais presenciais de efectiva importância 

para o exercício de direitos fundamentais no âmbito da Saúde e/ou da Justiça, desde que 

salvaguardadas as regras de higiene e de distanciamento impostas. 

 Cada pedido será apreciado pelo Director e corpo de Peritos da Best Medical Opinion, ficando a 

realização do acto sujeita ao contexto de saúde pública do país e à disponibilidade dos Peritos. 

 Manter-se-ão operacionais, sem condicionamentos, os actos/serviços com base exclusivamente 

documental, tais como Pareceres Médicos, Pareceres Médico-Legais e Traduções Médicas.  

 Relativamente a diligências, tais como a presença de Peritos em Juntas Médicas, nomeadamente 

nos Tribunais, a empresa procurará dar cumprimento aos pedidos recebidos salvaguardando a 

eventual indisponibilidade dos Peritos por motivos de força maior e de risco para a Saúde Pública. 

 Os serviços administrativos permanecem em funcionamento e disponíveis para fornecer 

informações, através dos telefones 213 507 000 e 969 217 414 ou pelo e-mail info@bmop.pt. 



 

 

Sobre a Best Medical Opinion 

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

médica independente 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 - juntas médicas, perícias colegiais e outras intervenções 

periciais - em Tribunais, Caixa Geral de Aposentações (CGA) e Instituto da Segurança Social (ISS), 

e ainda verificação da situação de doença, nomeadamente, nos termos do Art. 18.º da Lei n.º 

105/2009, de 14 de Setembro, traduções médicas e pareceres médico-legais. 

 A empresa presta serviços a nível nacional. 


