CONVITE
Se ainda não o fez, inscreva-se já na

Apresentação Pública do Estudo

e-Justiça
O que o sector da Justiça em Portugal tem a ganhar com
o desenvolvimento da Sociedade da Informação
Fundação Calouste Gulbenkian, Sala 1

Dia 6 de Abril de 2006, pelas 11 horas
PROGRAMA
11:00 - Recepção dos Convidados
11:30 - Prof. J. Dias Coelho – Presidente da APDSI
Prof. João Bilhim – Coordenador do Grupo de Trabalho
Dr.ª Maria Helena Monteiro - Apresentação do Estudo
Dr. João Tiago Silveira – Secretário de Estado da Justiça
12:30 - Beberete
Constatamos todos os dias a morosidade do sistema judicial, nomeadamente no
encaminhamento e no desembaraço dos processos, na tomada de decisão, no controlo dos
vários intervenientes e no acesso à informação pertinente. Assim, importa promover uma
reflexão sobre as estratégias a seguir de forma a melhorar o funcionamento da Justiça, por
exemplo, considerando a Internet como plataforma para o desenvolvimento do trabalho
cooperativo entre todos os intervenientes no sistema judiciário. Torna-se urgente a
adopção de sistemas de gestão documental e de fluxos de trabalho, técnicas de controlo de
processos e de cargas de trabalho, de forma a tornar mais fluido e económico o
funcionamento da Justiça em Portugal.
A APDSI juntou numa conferência os principais intervenientes provenientes dos diferentes
sectores com responsabilidades no estabelecimento de um Sistema Judiciário eficiente e de
qualidade tendo por base o uso de serviços telemáticos. A conferência contou com a
colaboração de juizes, magistrados, advogados, funcionários judiciais, associações cívicas e
outros interessados na aceleração e automatização do funcionamento do aparelho
judiciário.
Nesta segunda fase, dever-se-á privilegiar o desenvolvimento de uma análise mais profunda
apontando caminhos para a potenciação dos benefícios da sociedade da informação e do
conhecimento no sector da Justiça, nomeadamente no aumento da celeridade processual
de modo a que a “justiça” seja uma realidade no contexto de um Estado de Direito.
Inscrição gratuita mas obrigatória, limitada à lotação da sala
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