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Este é o papel que os organizadores do IT4Legal pretendem desempenhar no dia-a-dia das
sociedades de advogados e  no sistema legal português. Em entrevista ao Advocatus, um dos
mentores do projeto Hélder Santos explicou quais os objetivos da segunda edição do IT4Legal,
que decorre na próxima quinta-feira, 24, na Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, em Lisboa.

      

Advocatus I Nesta segunda edição do It4Legal, quais as linhas orientadores do
programa?
Hélder Santos I Nesta edição pretendemos dar uma visão que o IT é cada vez mais um
agregador dentro das sociedades de advogados e que ao mesmo tempo o IT não é
simplesmente um suporte à atividade dos advogados, é um dos pilares de mudança e inovação
na indústria.
Os temas escolhidos refletem a nossa experiência e o nosso dia-a-dia, mas também o futuro. A
gestão de conhecimento é um tópico muito importante dentro das sociedades e que está
diretamente relacionado com o IT. O advento do Cloud Computing e como as sociedades se
estão a adaptar devido às várias questões legais e de segurança é um tópico que a todos
interessa.
Decidimos ainda criar um painel onde vários advogados irão dar a sua visão de como o IT está
a mudar o negócio e como os clientes e os advogados convivem com essa mudança.

  

Advocatus I Quais os objetivos desta segunda edição?
HS I Os objetivos são muito semelhantes ao do evento do ano passado e ao foco que o grupo
IT4Legal tem e pretende passar. Queremos assumir-nos como impulsionadores de melhorias e
mais-valias diretas no dia-a-dia das sociedades de advogados e de todo o sistema legal em
Portugal através do IT. Queremos discutir e explicar o que fazemos, como fazemos e o que
temos todos a ganhar com isso. 
O Fórum pretende complementar a atividade do grupo e transformar-se num evento para a
análise e discussão dos desenvolvimentos mais interessantes e das novas tecnologias num
ambiente aberto entre advogados, decisores de TI e fornecedores.
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Advocatus I Quais as principais diferenças em relação à edição do ano passado?
HS I A principal diferença deste ano é que nos focamos nas próprias sociedades em vez do
mercado que as rodeia. Este ano temos painéis compostos essencialmente por advogados e
membros das sociedades de advogados. Queremos partilhar o conhecimento e promover a
discussão em volta dos problemas com que todos nos deparamos, estejamos numa grande ou
pequena sociedade de advogados. Os temas são transversais a todos os advogados e ao IT.

  

Advocatus I De que forma é que estas ferramentas poderão permitir aos advogados
prestarem um melhor serviço aos clientes?
HS I Os clientes estão cada vez mais a pedir soluções inovadoras e menos dispendiosas e
muitos especialistas acreditam que o sector jurídico é especialmente propício para a inovação.
Cada vez mais se caminha para um futuro onde o IT vai proporcionar uma melhoria a uma
indústria que foi durante muitas décadas conservadora e dessa forma aproximar os clientes e
os advogados com vantagens para ambos.

  

Advocatus I Acreditam que hoje em dia as sociedades de advogados estão cada vez
mais conscientes das potencialidades das tecnologias de informação para o negócio?
Se sim, de que forma é que isso se tem traduzido?
HS I Estamos numa nova era. Uma era guiada pelos efeitos da globalização, dos mercados
emergentes, pela crise financeira, pela concorrência de fornecedores alternativos de serviços
jurídicos, pela tecnologia, pelo social media e uma enorme sensibilidade ao custo. 
Esta era fez também os advogados perceberem que o IT pode ser diferenciador e uma
mais-valia para a sua atividade. As mudanças são visíveis em apostas que vão desde sistemas
de e-learning até à introdução de conceitos de “gamification” nas tradicionais aplicações
existentes nos escritórios.

  

Fonte: Advocatus
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