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PROGRAMA DE AÇÃO  

 

 
Prezada(o) Colega 

Nos anos 80 o Prof. Oliveira Sá deu início a uma profunda transformação da realidade nacional no âmbito da 

avaliação e reparação do dano corporal. A maioria dos membros desta lista, acompanharam-no nesse projeto. 

Estivemos com ele no lançamento dos primeiros cursos de pós-graduação, na criação da Associação 

Portuguesa de Avaliação do Dano Corporal (APADAC), na concretização da Revista Portuguesa do Dano 

Corporal, na realização das primeiras reuniões científicas nacionais e luso-espanholas, entre tantas outras 

iniciativas de que foi mentor. Alguns de nós demos mais tarde continuidade aos seus sonhos e ambições, 

procurando também o desenvolvimento de novas iniciativas e parcerias no contexto internacional, tendo 

estado profundamente envolvidos, entre diversas outras ações, na criação da Confederação Europeia de 

Especialistas em Avaliação e Reparação do Dano Corporal (CEREDOC), na preparação da Recomendação de 

Trier, na génese da Tabela Europeia de Avaliação do Dano Corporal, na criação da Associação Internacional 

de Avaliação do Dano Corporal, ou no surgimento de cursos e sociedades congéneres no espaço dos países 

de línguas oficiais portuguesa e espanhola. No contexto nacional, empenhámo-nos também na criação de 

linhas de orientação para a realização de peritagens e elaboração de relatórios periciais nos diversos âmbitos 

da avaliação do dano corporal, participámos na criação da primeira Tabela Nacional de Incapacidades em 

Direito Civil, publicámos a quase totalidade dos livros em língua portuguesa disponíveis neste domínio e 

organizámos a esmagadora maioria dos encontros científicos que regularmente foram sendo realizados nesta 
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área, para além de múltiplos Cursos de Pós-Graduação em Avaliação do Dano Corporal Pós-Traumático. Foram 

ainda membros desta lista que propuseram a criação da Competência em Avaliação do Dano Corporal à Ordem 

dos Médicos, que a defenderam intransigentemente e que por ela multiplicaram esforços nos últimos anos, 

num processo que, como é sabido, se deparou com múltiplas vicissitudes (condicionando um arrastamento 

excessivo), mas que permitiu chegar, finalmente, às primeiras eleições da direção desta nova Competência. 

O que temos para vos oferecer está pois assente num passado com raízes sólidas, alicerçado num 

conhecimento profundo da realidade nacional e internacional, e muito particularmente da realidade europeia, 

baseado no nosso firme empenho em continuar a lutar pelas causas e pelos valores em que acreditamos, na 

certeza de que apesar do muito que se conseguiu, existe ainda uma enorme margem de melhoria e progresso, 

de que é ainda possível fazer mais e melhor, de que é possível manter vivo o sonho e fazê-lo crescer. O que 

temos pois para vos oferecer, é desde logo a nossa capacidade e experiência em promover novos conceitos, 

em lançar e concretizar projetos inovadores e em assegurar o seu sucesso, o nosso ânimo, determinação e 

dedicação, bem como a nossa permanente disponibilidade e um sólido espírito de solidariedade.  Sabemos 

olhar os desafios e os problemas de frente, e sabemos fazê-lo com a serenidade e a ponderação que a 

delicadeza e relevância desta área em que trabalhamos, e o respeito pelos sinistrados e suas famílias, nos 

merecem e impõem. E estamos absolutamente conscientes da necessidade de uma permanente atualização 

técnico-científica, da necessidade de um intercâmbio de experiências e conhecimentos, do estabelecimento 

de parcerias no contexto nacional e internacional, da partilha de reflexões e preocupações, da análise crítica 

de resultados.  

Se merecermos a confiança dos Colegas e formos eleitos, iremos ao longo do mandato que nos for conferido, 

colocar as nossas energias na concretização, entre outros, dos seguintes pontos programáticos:  

• Realizar, logo no início do mandato, um inquérito aos membros da Competência para que todos 

possam apresentar sugestões e manifestar as suas preocupações e expectativas; 

• Promover a formação contínua dos membros da Competência, através da realização de cursos 

avançados de curta duração (em cooperação com outros Colégios e Competências da Ordem dos Médicos, 

sociedades científicas, universidades, e outras instituições nacionais e internacionais), sobretudo no âmbito 

do Direito Civil e do Trabalho; 

• Organizar cursos de e-learning em colaboração com organismos internacionais, como o American 

Board of Independent Medical Examiners; 

• Promover a dignificação da atividade desenvolvida pelos médicos detentores da Competência em 

Avaliação do Dano Corporal, nomeadamente definindo as condições necessárias ao exercício desta 

atividade bem como as linhas orientadoras relativamente àquelas que devem ser as retribuições aceitáveis 

pelas perícias de avaliação do dano corporal, nomeadamente das concretizadas a solicitação do setor 

segurador e de particulares. Não consideramos admissíveis os preços manifestamente irrisórios que 

atualmente se praticam nalguns setores, pouco consentâneos com a elevada exigência técnico-científica 

de perícias desta natureza; 

• Definir critérios de admissão na Competência em Avaliação do Dano Corporal para futuros candidatos. 
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• Promover a publicação e atualização regular de recomendações nas diversas áreas da avaliação do 

dano corporal; 

• Promover a publicação de um Código de Conduta Ética do Perito Médico Avaliador de Danos Corporais;  

• Relançar os Congressos Luso-Espanhóis de Avaliação do Dano Corporal e concretizar encontros 

científicos periódicos em colaboração com outras entidades, designadamente com a APADAC; 

• Procurar concretizar a integração da Competência na Confederação Europeia de Especialistas em 

Avaliação e Reparação do Dano Corporal (CEREDOC), assumindo um lugar na sua Assembleia Geral, e o 

estabelecimento de parcerias e protocolos de colaboração com organizações e sociedades congéneres, 

muito particularmente no âmbito da União Europeia e dos países de língua oficial portuguesa; 

• Criar, na internet, uma rede de discussão sobre problemáticas relativas à avaliação dos danos 

corporais (a funcionar em ligação com outras redes já existentes, particularmente no espaço ibero-

americano), uma newsletter que permita um contacto contínuo entre todos membros da Competência, e 

uma página de facebook para divulgação de iniciativas nacionais e estrangeiras de relevo; 

• Promover o reconhecimento da qualidade e credibilidade das peritagens concretizadas no âmbito do 

setor privado, nomeadamente pelos tribunais, na certeza de que as mesmas merecem reconhecimento 

idêntico ao que é atribuído às peritagens realizadas pelos serviços periciais públicos; 

• Promover a revisão das tabelas de avaliação de incapacidades, designadamente propondo a alteração 

de alguns pontos que não se afiguram adequados à realidade pericial nacional, depois de auscultados os 

membros pertencentes à Competência. 

Queremos que este seja um caminho a percorrer por todos. Por isso esta lista integra peritos ligados aos 

serviços periciais oficiais, peritos de companhias seguradoras e peritos que trabalham no setor privado, todos 

representados em igual número e numa distribuição equitativa pelas diversas Secções Regionais da Ordem 

dos Médicos. 

Estas primeiras eleições para a Direção da Competência em Avaliação do Dano Corporal constituem um 

momento de esperança, onde sonho e realidade finalmente se cruzam. Sonho e esperança que temos de 

continuar a cumprir e que nunca iremos trair. Sabemos que estamos em condições de oferecer mais e melhor. 

E de o fazermos com total independência relativamente a quaisquer interesses ou pressões de serviços 

públicos ou privados, assegurando aqueles que deverão ser sempre os princípios norteadores de toda a 

atividade pericial: imparcialidade, independência, objetividade, qualidade, competência, rigor, diligência e 

prudência. 

Se merecermos a confiança da maioria dos colegas e formos eleitos, iremos colaborar com todos e a todos 

ouviremos. Iniciaremos um caminho que será percorrido em conjunto, serenamente. Procurando que nos 

vejamos e sintamos todos como pertencendo a uma mesma família, grande e aberta, no tempo e no espaço, 

como pessoas que embora tendo trajetórias diferentes, ainda que moldadas por vivências e experiências 

diversas e carregando memórias distintas, partilham esta paixão comum pela avaliação dos danos corporais. 

É isto que nos move, é isto que nos une. 
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