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Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a), 

Vários Cidadãos, nomeadamente Advogados têm manifestado, junto da Best Medical Opinion, a 

vontade de poderem obter, através de entidade independente, uma avaliação das limitações 

para a actividade profissional das pessoas vítimas de acidente ou doença. Decorre, aliás, da 

necessidade de obtenção de uma avaliação médica executada, nomeadamente, por Médico com 

a especialidade de Medicina do Trabalho, sem constrangimentos técnicos, institucionais ou 

financeiros, para informação do(s) interessado(s) e para eventual apresentação junto da 

respectiva entidade empregadora, companhia de seguros e/ou tribunal. 

A Best Medical Opinion entende que a realização de uma perícia médica autónoma, rigorosa, 

fundamentada, baseada no exame médico objectivo da pessoa contextualizado com dados 

concretos da realidade do trabalho e executada por Médico independente, nomeadamente, com 

a especialidade de Medicina do Trabalho, pode representar uma mais-valia em situações de 

divergência e/ou conflito - frequentes entre trabalhadores, entidades empregadoras, 

companhias de seguros - após eventos traumáticos tais como acidentes de trabalho, dos quais 

resultam efectivas limitações das vítimas para o exercício da sua actividade profissional. 

A actividade laboral tem que ser retomada com a devida avaliação/aferição da aptidão do 

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. 

A Best Medical Opinion considera, ainda, que o relatório/parecer resultante de uma avaliação 

pericial independente e diferenciada pode constituir um instrumento particularmente 

importante quando está em causa a eventual necessidade de adaptação das funções das vítimas, 

quer por acidente, seja este de trabalho ou de viação ou até pessoal, quer por doença, tendo em 

conta as sequelas de que as vítimas são portadoras e as exigências do respectivo posto de 

trabalho. 



Atenta às necessidades dos Cidadãos, decidiu a Administração da Best Medical Opinion passar a 

disponibilizar o serviço designado Perícia para Avaliação das Limitações para o Trabalho. É um 

acto médico de índole pericial com elaboração do respectivo relatório, realizado por Médicos, 

nomeadamente com a especialidade de Medicina do Trabalho, com competência para exercer 

funções periciais, que asseguram, em cada perícia, 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 das actividades periciais. Pode, eventualmente, integrar 

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

A Perícia para Avaliação das Limitações para o Trabalho passa, assim, a integrar o rol de 

actividades periciais disponibilizadas pela Best Medical Opinion, consideradas pela empresa 

como altamente diferenciadas. 

A Perícia para Avaliação das Limitações para o Trabalho pode ser realizada como acto 

único/singular e/ou como acto complementar a outra avaliação pericial. Pode ser requerida, 

quer por solicitação do trabalhador ou por qualquer entidade terceira com o expresso 

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

O preço de cada Perícia para Avaliação das Limitações para o Trabalho é fixo. No entanto, antes 

de avançar com um eventual pedido de Perícia para Avaliação das Limitações para o Trabalho, o 

Cliente pode requerer uma primeira consulta com Perito Médico [acto designado por Avaliação 

Médica Preliminar] para avaliação preliminar e/ou apreciação processual. 

Os Serviços e a Tabela de Preços actualizada podem ser consultados em www.bmop.pt. 

Informações adicionais poderão ser solicitadas através do telefone +351 213 507 000 ou pelo 

endereço de correio electrónico info@bmop.pt. 

A Administração 

 


