
 NOVO ACORDO PERMITE VANTAGENS PARA 
ADVOGADOS NO ACESSO A PERÍCIAS 

Ordem dos Advogados e Best Medical Opinion firmam Protocolo de Cooperação 

 A Best Medical Opinion e a Ordem dos Advogados (OA) celebraram recentemente um 

protocolo de cooperação que garante aos Advogados o acesso privilegiado a serviços periciais 

qualificados e independentes no domínio da Saúde, a nível nacional. 

 O acordo é firmado tendo em conta a necessidade frequente de recurso a serviços periciais 

diferenciados no domínio da Saúde por parte dos Advogados, em particular no âmbito da 

medicina e da psicologia, onde se inclui a segunda opinião pericial, nomeadamente em contexto 

de eventos traumáticos, tais como acidentes de trabalho e/ou acidentes de viação, assim como 

em contexto de processos de reforma/aposentação por invalidez e/ou processos de doença 

profissional. 

 O protocolo resulta da convergência de esforços entre as duas entidades ao longo de mais de 

um ano, no sentido de possibilitar o acesso, com condições especiais, aos serviços periciais 

disponibilizados pela Best Medical Opinion. 

 São signatários do protocolo o Gerente e Director da Best Medical Opinion e o Bastonário da 

Ordem dos Advogados. 

 Não obstante o acordo estabelecido com a Ordem dos Advogados, a Best Medical Opinion 

mantém-se diligente no sentido da concretização de acordos com diversas outras organizações, 

nomeadamente outras ordens profissionais e associações sindicais, que permitam, do mesmo 

modo, vantagens no acesso aos serviços da empresa. 

 A Best Medical Opinion comunicará oportunamente a lista final de entidades protocoladas. 

* fotos disponíveis em anexo 



 

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. Disponibiliza 

também outros serviços de índole pericial diversa no âmbito das ciências forenses. 

 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, pareceres médico-legais e outros pareceres 

técnicos, 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 e traduções 

médicas. 

 A empresa oferece serviços a nível nacional e internacional, nomeadamente para os PALOP. 

 


