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A Ordem dos Advogados

e

a Justiça electrónica



• O acesso à informação

• A comunicação electrónica

uma evolução natural....



O acesso à informação
Um Portal também ao serviço dos cidadãos

• Cerca de 140.000 Visitas / mês

• Cerca de 850.000 Page Views / mês

• Cerca de 13.500 documentos disponibilizados

• Descentralização de conteúdos dando espaço aos 
Conselhos Distritais e às Delegações da OA



Área Reservada do Portal



Boletim OA online



Directório da Justiça



Direito na Rede



Centro de Formação On-Line



Partilha de informação com entidades externas
-Qualidade da informação;

-Fiabilidade da informação;

- Racionalização de recursos.

Exemplos : 
•Acesso ao Sistema de Informação dos Tribunais 
Administrativos e Tributários;

•Disponibilização dos dados profissionais dos 
Advogados à DGAJ para integração no Habilus.



Comunicação electrónica

• Endereços profissionais de correio electrónico;

• Certificados Digitais;

• Marca Do Dia Electrónica.



Comunicação electrónica
Endereços profissionais de correio electrónico

• A identificação por si do utilizador como 
Advogado;

• Promover o contacto desmaterializado entre a 
Ordem e os seus membros;

• Combater a info-exclusão na classe;

• Comunicação entre Advogados e entre estes e 
os Tribunais.

cerca de 18.000 já atribuídos



Certificados Digitais

• A identificação inequívoca do emissor;

• O não repúdio do envio;

• A garantia para quem recebe da integridade da 
comunicação;

• A possibilidade de cifrar mensagens de correio 
electrónico;

• Possibilitam a autenticação perante servidores.

cerca de 11.000 instalados



A Marca Do Dia Electrónica

• A única forma actual do próprio emissor provar a 
data e hora do envio de uma mensagem de correio 
electrónico e do seu conteúdo;

• A prova só depende do emissor;

• Equivalente à carta registada. 

cerca de 12.000 já utilizadas



Relacionamento dos Advogados com os Tribunais

O novo Decreto-Lei 324/2003, de 27 de Dezembro, 
privilegia a versão tecnológica, mantendo a 
possibilidade de relacionamento através do papel



As Novas Cédulas Profissionais

Inúmeros elementos de segurança
Cartão com chip 



As Novas Cédulas
Principais funcionalidades :

1. O Advogado pode actualizar a informação  constante na base 
de dados da OA

• Desburocratização de processos administrativos;

• Informação fiável na base de dados da OA.



As Novas Cédulas
Principais funcionalidades :

2. Portabilidade do certificado digital;

3. Validação da situação do Advogado perante a OA; 

• Em qualquer local onde exista um computador com 
acesso à Internet e um leitor de cartões pode verificar-se a 
situação do Advogado;

4. Possibilidade de acesso a outras redes ( MJ ) com 
identificação segura e inequívoca;

5. Uma identidade digital.
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