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ASSUNTO Saúde no Trabalho  DATA: 18-10-2022 

 

 

 

DIVULGAÇÃO N.º 210/2022 

 

 Exmo(a) Senhor(a) Juiz(a) de Direito, 

 

 

 Em aditamento à Divulgação n.º 169/2022 deste Conselho Superior da Magistratura, 

informamos que no decurso das próximas semanas ocorrerão as convocatórias para as

consultas e exames no âmbito da medicina no trabalho. Os primeiros agendamentos estão

previstos para 31 de outubro de 2022. 

 As convocatórias serão efetuadas através do email profissional (constante no IUDEX) do 

Senhor(a) Juiz(a) de Direito. 

 Caso não possam comparecer no dia designado deverão informar a empresa dessa 

impossibilidade para ser efetuado o reagendamento. 

 A falta à consulta e/ou exame sem pré-aviso deverá ser justificada a este Conselho 

Superior da Magistratura. 

 Nas comarcas de Viana do Castelo, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre e 

Évora, as consultas e exames serão efetuadas através de “Unidade Móvel” que se deslocará 

às imediações do Tribunal. 

 Caso não pretendam a utilização da referida “Unidade Móvel”, deverão comunicar tal 

facto à referida empresa, no momento da comunicação do agendamento, a fim de ser 

realizado o correspondente reagendamento para Unidade de Saúde mais próxima possível 

do referido Tribunal. 

 Relembramos que a segurança e saúde no trabalho é um direito/dever legalmente 

previsto, pelo que apelamos aos Senhores Magistrados Judiciais que adiram e prestem toda 

a colaboração necessária à empresa prestadora do serviço, indo assim ao encontro de uma 

reivindicação da classe que finalmente é objeto de implementação. 
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A Juíza Secretária do Conselho Superior da Magistratura 

 

 

 

[Ana Cristina Dias Chambel Matias] 

 

 

Ana Cristina
Dias Chambel
Matias
Juiz Secretária
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