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CIRCULAR n.º 3/2018 

 

 

Exmo. Sr.(a) 

Juiz(a) Conselheiro(a) 

Juiz(a) Desembargador(a) 

Juiz(a) de Direito 

 

 

Tendo em vista o cumprimento do regime estabelecido em matéria de promoção e prevenção da 

segurança e da saúde no trabalho, contemplado na Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, nos artigos 4.º, 

n.º1 alínea j) e 71.º, n.º 1, alínea g), da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 

pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e nos artigos 281.º a 283.º do Código do Trabalho, todos na redação 

actual, o Conselho Superior da Magistratura (CSM) aderiu a um procedimento de contratação 

desenvolvido pela Unidade de Compras do Ministério da Justiça (UCMJ) para a aquisição de serviços 

de saúde no trabalho, por um período de 36 (trinta e seis) meses. 

A adesão a este procedimento teve subjacente a disponibilização dos serviços de saúde no 

trabalho aos magistrados judiciais de primeira instância. 

O procedimento de contratação em apreço, realizado através de concurso público, culminou na 

adjudicação, por despacho da Excelentíssima Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, de 22 

de novembro de 2017, dos serviços de saúde no trabalho, à empresa “Actimédico – Centro Médico, 

Lda”. 

Neste contexto e tendo sido celebrado o respetivo contrato de prestação de serviços entre o CSM e 

aquela empresa, em 8 de maio de 2018, vem este Conselho informar o seguinte: 
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1) Assumindo-se como facultativa a adesão ao sistema de saúde no trabalho, por parte dos 

magistrados judiciais, no dia de hoje, irá ser disponibilizado, na plataforma Iudex-juízes 

(https://juizes.iudex.pt), um formulário para efeitos de manifestação dessa adesão; 

2) Em caso de adesão a esse sistema, torna-se necessário o consentimento individual para a 

transmissão dos seguintes dados, à empresa “Actimédico – Centro Médico, Lda”: 

(1) Nome completo; 

(2) N.º mecanográfico; 

(3) Tribunal onde está colocado; 

(4) Data de nascimento; 

(5) Data de admissão; e 

(6) Data da última consulta (se aplicável). 

3) A transmissão destes dados tem como finalidade única a prestação de serviços abrangida pelo 

referido contrato; 

4) Dada a natureza facultativa da adesão ao sistema de saúde no trabalho, a omissão ou a falta de 

consentimento implicará a não transmissão dos dados e a não inclusão do magistrado judicial do 

referido sistema. 

 

Lisboa, 17 de maio de 2018  

 

 

 

 

 

 

 


