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PROGRAMA DE ACÇÃO  

 
A – OBJETIVOS 

1. Salvaguardar valores essenciais da atividade médica pericial como a ética, a autonomia, a independência, 
a imparcialidade e a isenção. 

2. Promover a criação de um corpo de peritos médicos avaliadores do dano corporal com competência e 
provenientes das várias especialidades médicas, atuantes segundo as boas práticas médico-legais, 
considerando a aplicação de critérios harmonizados, nas diversas sedes onde ocorre a avaliação. 

3. Contribuir para a manutenção e melhoria da qualidade técnico-científica das perícias médicas de avaliação 
do dano corporal, através da criação de critérios sérios e idóneos para atribuição desta competência, sem 
prejuízo da previamente atribuída, em contexto dinâmico tendo em conta a evolução na área da medicina, 
e também nas áreas das ciências sociais e do direito. 

4. Prosseguir e dinamizar a articulação entre o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses 
(INMLCF), os tribunais, e as companhias de seguros. 

5. Manter abertura à inclusão de contribuições de pares e parceiros nesta área de competência ou outras. 
6. Propor a criação e desenvolvimento de instrumentos médico-legais de avaliação do dano corporal, 

modernos, adequados e competentes. 
7. Promover e apoiar a formação na área, seja em articulação com o INMLCF as Faculdades de Medicina, 

Companhia de Seguros a Ordem dos Médicos e outros parceiros interessados na temática. 

 

B – MEIOS 

1. Apresentamos uma equipa mesclada de experiencia e juventude com uma característica distinta: todos os 
elementos trabalham no terreno diariamente e têm larga experiência na avaliação do dano corporal, a 
maioria há muitos anos. 

2. De diferentes especialidades que se complementam – Medicina legal, Ortopedia, e Psiquiatria – com 
diferentes graus na carreira, trabalham em distintas posições e vertentes, seja em seguradoras, como 
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médicos especialistas em medicina legal ou peritos a exercer funções em gabinetes médico-legais ou nas 
delegações do INMLCF. 

3.  A ligação institucional actual e efectiva de cerca de metade dos elementos da lista ao INMLCF é um garante 
de articulação com o Instituto Público a quem o Estado defere, por lei, tais perícias. 

4. A ligação com o mundo das seguradoras e da avaliação privada do dano corporal é também e no entanto 
essencial, estando a lista bem representada a esse nível. 

5. A equipa dispõe de 5 médicos especialistas em Medicina Legal (2 chefes de serviço, duas assistentes dos 
quadros do INMLCF, duas delas com larga experiência na Direcção do Colégio de Especialidade de Medicina 
Legal e uma outra, hoje apenas consultora de seguradora), 3 ortopedistas (2 com contratos com o INMLCF 
e um director clinico de uma seguradora) e uma médica psiquiatra também com contrato laboral com o 
INMLCF.  

A experiencia da cabeça de lista, Dra. Fernanda Rodrigues como diretora do serviço de Clínica Forense da 
Delegação do Norte do INMLCF há vários anos e actual coordenadora da mesma Unidade Funcional garante 
uma autonomia e conhecimento prático da realidade pericial em Portugal inigualáveis. Docente do ICBAS 
tem longo passado de leccionação em cursos quer do INMLCF quer naquela Faculdade, bem como na 
licenciatura em Medicina. 

A Dra. Susana Tavares, coordenadora da Unidade Funcional de Clinica Forense da Delegação Centro, 
pessoa bem conhecida nos tribunais de trabalho oferece também o seu know how e expertise na região 
centro, a par de vasta experiencia em gabinetes, onde foi coordenadora. Tem também experiencia de 
docência em avaliação do dano corporal e de orientação de estágios e de internos de especialidade. 

A Dra. Cristina Ribeiro com mais de 25 anos de carreira pericial, na Delegação e gabinetes do INMLCF, na 
área da clinica forense, a par de trabalho na Ordem dos Médicos e diversas tarefas ligadas ao internato 
médico de Medicina Legal, confere pelo seu entusiamo e dinamismo grande confiança no futuro. Docente 
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto tem longo passado de leccionação em cursos quer do 
INMLCF quer desta Faculdade, bem como na licenciatura em Medicina. 

A Dra. Rosário Lemos Silva, médica especialista do quadro da Delegação do Centro do INMLCF muito ligada 
às temáticas da violência doméstica e à formação de muitos cursos de avaliação do dano do INMLCF, é o 
rosto dos estágios práticos destes. Orientadora de vários formandos e internos de especialidade é uma 
personalidade reconhecida no meio, de grande prudência, competência e sensatez, pelo que será uma 
mais-valia nesta lista. Foi assistente convidada da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. 

A Dra. Mayumi Shimizu especialista em Medicina Legal pela Delegação de Lisboa, hoje exclusivamente na 
atividade privada dá a perspectiva de ambos os lados da realidade no que à avaliação do dano diz respeito. 

O Dr. Joaquim Cabanal distinto ortopedista e Director Clinico de uma Companhia de Seguros é pessoa 
muito prestigiada e reconhecida no ramo em todo o Pais pelo seu grande dinamismo.  

O Dr. Fernandes Costa foi, durante anos, o consultor em Ortopedia da Delegação do Centro do INMLCF, 
exercendo agora funções numa Seguradora. Tem portanto uma visão que atravessa o tempo sobre as 
necessidades para a competência em avaliação do ano. 

O Dr. Renato médico ortopedista da Delegação Norte, pessoa sobejamente conhecida de todos os peritos 
daquela região, acrescenta a sua visão pessoal e a abrangência de toda esta populosa região do país. 

A Dra. Otília psiquiatra contratada da Delegação do Norte do INMLCF permitirá explorar outras áreas de 
avaliação designadamente no âmbito da psiquiatria forense, não menos importantes tendo em conta a 
avaliação integral do dano. 
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