
 

 

 Proposta de Lei não acautela impedimentos e 

incompatibilidades 

Best Medical Opinion defende mecanismos que assegurem a independência e isenção 

 A propósito da Proposta de Lei n.º 200/XIII que visa alterar o regime jurídico da realização de 

perícias médico-legais e forenses, ciente da sensibilidade do tema e da importância que reveste o 

seu debate, num contexto de interesse comunitário e de justiça, a Best Medical Opinion aplaude 

a iniciativa, não deixando de alertar para a necessidade de cumprimento de pressupostos 

fundamentais. 

 A imparcialidade, a isenção e a idoneidade pericial devem ser integralmente asseguradas face 

aos riscos que a inexistência de critérios bem definidos pode envolver. Neste âmbito, impera 

assegurar estes princípios aquando da implementação de um novo modelo de funcionamento, a 

vigorar caso a Proposta de Lei seja aprovada. 

 Em concordância com o parecer emitido pela Ordem dos Médicos sobre o assunto, que a Best 

Medical Opinion perfilha, é urgente a análise de mecanismos que permitam a assunção desses 

pressupostos. Neste sentido, a empresa especializada em emissão de opinião médica e 

realização de avaliações periciais médicas e psicológicas, defende a criação de um regime de 

impedimentos e incompatibilidades, aplicável ao Médico com funções periciais (Perito), que seja 

claro e integrado na legislação em causa. 

 Em particular, preocupa a eventual atribuição de idoneidade a entidades externas à actividade 

médica, que perante esta proposta, fica ao livre arbítrio, ferindo os valores defendidos. Defende-

se pois, que a idoneidade para realização das perícias seja circunscrita ao domínio médico 

especializado, individual ou colectivo. 



 

 

 A empresa defende, ainda, que a legislação deve considerar nulos os actos praticados por 

perito abrangido por impedimentos ou incompatibilidades. 

 A Direcção da Best Medical Opinion enviou, pois, uma comunicação à Assembleia da 

República - Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o qual 

procura transparecer aquela que é a posição da empresa sobre esta temática, assumindo assim 

um contributo importante para o desenvolvimento da proposta. 

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. 


