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Agenda: Fórum promove TI nas 
sociedades de advogados

Publicado por Casa dos Bits às 16.31h no dia 14 de Dezembro de 2011 

Lisboa acolhe no próximo dia 25 de janeiro a primeira edição do Fórum 
IT4Legal. A iniciativa é organizada por IT Managers das sociedades de 
advogados portuguesas e tem como objetivo proporcionar uma experiência que 

ajude os participantes a desenvolver novas estratégias de sucesso nas suas 
organizações, na área das Tecnologias da Informação. 

A conferência é a primeira grande iniciativa do grupo de trabalho criado em 
2010, reunindo representantes de várias entidades do sistema legal português, 

entre sociedades de advogados, ordem, ministérios e outras organizações. 

O grupo foi criado com o objetivo de promover a 
partilha de informação e a colaboração, entre os 
membros interessados em afinar estratégias para 

otimizar os processos de negócio nas suas 
organizações.

Entre os oradores confirmados neste Fórum 
IT4Legal contam-se Manuel Cerqueira, 

presidente da ASSOFT, Fernando Resina da 
Silva da Vieira de Almeida & Associados, Luís 

Ferreira CIO da Ordem dos Advogados, ou João Lopes Martins da CEO da 
muchBeta, entre outros. Os temas com lugar na agenda serão a segurança, a 
mobilidade, interação com a justiça e a inovação.

Já está online um site com detalhes do evento, onde é também possível 

assinalar o interesse em participar neste fórum para a promoção das 
Tecnologias de Informação nas Sociedades de Advogados portuguesas. 

O evento terá lugar no Hotel Olissipo Oriente, no Parque das Nações em 
Lisboa, na manhã do dia 25 de janeiro de 2012. O TeK será media partner da 
iniciativa. 

Escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico
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Gosto 7 pessoas gostam disto. Sê o primeiro entre os teus amigos.
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