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Antonio Pina 
S6cio da Abreu Advogados 

u·abaJho e gerar valor para OS clienteS, 0 

que acontece principal mente porque es
tas ferramentas reduzem significativa
mente o tempo para identificar/analisar 
documema~ao e, em tarefas com grande 
volume de documenta~ao ou de retinas 
manuais, o erro humane, ainda que nao 
dispensem o saber jurfclico dos advoga
dos", explicou. 

Carlos Coelho sublinhou tarnbem que, 
atualmente, existem tarefas em que a 
utiliza~ao de urna ferramenta recnol6gi
ca "se torna critica para o seu sucesso". 
Isto leva a que o cliente "valorize uma 
proposta" em que a abordagem jur!dica 
esteja suportada por urna ferramenta 
tecnol6gica. 

Para al~m dos sistemas que silo ''pa
drii.o" a qualquer escrit6rio nos dias de 
hoje, variOS SaO OS sistemas tecnol6giCOS, 
ferramemas e programas informaticos 
que as sociedades de advogados tern 
vindo apostar. Por exemplo, na Abreu, 
tern sido implernentados e desenvolvi
dos varies projetos tecnol6gicos como 
programas transversais de data enhan
ced knowledge ou e-cliscovery, atraves 
dos quais tern aumentado a eficiencia 
do escrit6rio, por exemplo, em projetos 
de concorrencia, compliance ou M&A; e 
a integra~ao de urn robot- o TOM: Time. 
Optima/.Manager -, que tern vindo a au
tomatizar a consulta e partilha de noti
ficaf1oes e gestao de prazos dos portais 
CITIUS e SITAF e, com isso, ajudado as 
equipas em tarefas burocraticas, ''liber
tando-as para outro tipo de trabalho de 
maior valor acrescentado". 
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"Estamos tambem a desenvolver urn 
software proprietario "Abreu 360" que 
nos permitira gerir de forma integrada 
todo o nosso processo de presta~ao de 
servi~os, desde a verifica~ao de conflitos 
de interesse ate a emiss.ao da fatura final 
e conn·oio da qualidade do nosso servi
~o", contaram Antonio Pina e Matilde de 
Mello Cabral. 

Mas a seguran~a e tambem uma apos
ta do escritorio liderado por Jnes Sequei
ra Mendes, que atraves de uma constan
te monitoriza~ao efetuada pelo Securicy 
Operations Centre garanre a seguran~a 
das opera11oes, previne ataques informa
ticos e protege os dados e informa~oes 
que gerem. 

Na Miranda devido ao numero de 
clientes internacionais desde cedo que 
decidiram apostar em meios tecnol6gi
cos adequados as necessidades. Alter
nado entre perlodos de maior e menor 
investimento, o escrit6rio tern estado 
ao Longo das ultimas decadas focado na 
adoc;ao das melhores ferramentas do 

mercado. 
"N1~ste momenta contamos com urn 

leque bastante alargado de ferramen
tas com cliferentes finalidades, tanto de 
apoio a produ~ao de conteudos juridicos 
como de apoio a gestao operacional e 
financeira da firma. Estas (Jltimas ferra
mentas tern tido mais preponderancia 
nos illtimos tempos, mas acreclitarnos 
que progressivamente, e com a evolu
~ao narural da tecnologia ja existente, os 
pr6ximos investimentos voltem a estar 
rna is focados em ferramentas de apoio a 
produ~ao", expJicou Ricardo Alves Silva. 

Tambem ja hci mais de duas decadas 
a recorrer a ferramentas tecnol6gicas, 
na Morais Leitao foi o crescimento do 
numero de fee eamers e a necessidade 
de monitorizar o negocio nas diversas 
dimensoes levou a sociedade a apostar 
nurn ERP que foi evoluindo ao Iongo dos 
anos; para acomodar a propria evoluf1ao 
da sociedade. Ja no plano documental, a 
necessidade de ter uma plataforma que 
os permitissem gerir os documemos, o 
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seu versionamento e a sua seguran~a 
tambem os motivou, desde cedo, a urn 
investimento numa plataforma de dow
ment management. 

''Estas duas plataformas sao, na minha 
opinU\o, as mais importantes no que diz 
respeito ao funcionamento interno da so
ciedade e ap6s estas implementa~oes fo
mos construindo um autentico puzzle de 
aplica<;oes que vao encaixando a medida 
das necessidades da sociedade e dos ellen
res", sublinhou Carlos Coelho. 

Para alem da ERP e do document mana
gement system, a Morais Leitao dispoe dos 

Com aaposta 
em novos 
sistemas e 
ferramentas 
tecnologicas, 
os escritorios 
apostam na 
forma~io dos 
advogados para 
que estejam 
familiarizados 
comos 
mesmos. 
vi<;o ao cliente. 

"0 recurso a plataformas colaborativas 
de trabaTho como o Lupl, desenvolvido 
pela CMS, em pareceria com a Cooley e a 
Rajah & Tann Asia, e que ficou 100% ope
racional no final do ano passado, nao foi 
alheio aos desafios que a aplica~ao desras 
novas formas de trabalhar implicam, em 
particular, na concilia~o com os princi
pios cleontol6gicos", assegurou Joao Lei
tao Figueiredo. 

A Advocatus, 0 s6cio referiu que este e 
o ano de afirma~ao e implementa~;ao da 
plataforma Lupl, disponivel em lOS e An

droid, que tern por objetivo tornar mais 
facil e eficiente que clientes e advogados 
trabalhem em conjunto. "Nao substitui 
os sistemas existentes, antes congrega-os 
num espa<;o unico, seguro e que perrnite 
dar, ern tempo real, urn overview 360 de 
todos os assuntos, esteja a trabalhar no es-

sistemas: document automation; aucoma- crit6rio, em casa, no cafe ou em viagem", 
tic time capture; ediscove1y; AI document acrescentou . 
.Review; trcmsaction mcuwgement pla
tform; legal research databases; business 
intelligence. 

Apesar de sempre ser urna aposta da 
CMS, s6 a partir do quinquenio 2015-2020 

e que o movimento tecnol6gico se fez sen
tir, tendo aurnentando exponencialmente 
corn a evolu~ao da importancia da tecno
logia para a presta<;ao de urn mell1or ser-
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FORMA GAO DE ADVOGADOS 
Com a aposta em novos sistemas e ferra
mentas tecnol6gicas, os escrit6rios apes
tam tambem na forma~ao dos advogados 
para que estejam familiarizados com os 
mesrnos. 

"A sociedade tem urn pl"ograma de for
ma~ao para todos os advogados que en-
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tram na sociedade. Relativamente as fer
ramentas do dominic Microsoft e a gestae 
documental, a forma~ao e ministrada pela 
dire~ao de TI; quanto as ferramentas de 
Legal Tech, a forma~iio e ministrada pela 
equipa de Inova<;ao", explicou Carlos Coe
lho, diretor de Inova~ao e Conhecimento 
da Morais Leitao. 

Tambem na Abreu Advogados, a im
plementa~ao de qualquer sistema tecno
l6gico e acompanhada pela forma~ao dos 
profissionais de forma a tirar o "maximo 
partido" das funcionalidades das novas 
tecnologias. Estas forn1a~oes sao, normal
mente, aclministradas por equipas mistas 
compostas por membros dos parceiros 
tecnol6gicos do escrit6rio e das equipas 
internas. 

A Advocaws, Ricardo Alves Silva, s6cio 
da Miranda, explicou que os fornecedores 
procm·am dar um acompanhamento mais 
proximo e regular das solu~oes que ven
dem. Sempre que uma ferramenta nova 
e introduzida as forma<;oes iniciais ficarn 
a cargo do fornecedor e posteriormente 
prornovem forma~oes internas regulares 
para "potenciar a utiliza~ao adequada das 
ferramentas" de que dispomos e que sao 
dadas pela equipa interna de IT. 

"0 fen6meno da transforrna<;iio digital 
-fundamental para potenciar a ado~ao de 
novas ferramentas tecnol6gicas - tern va
rias vertentes que nao podem ser descu
radas. Sendo na grande maioria das vezes 
urn desafio mais cultut·al do que tecnico, o 
nosso investimento em forma<;ao nao esta 

Joao Leitao Figueiredo 
S6cio de TMC da CMS 
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Ricardo Alves Silva 
S6cio e membra 
do Conselho de 

Administra<;ao da Miranda 

apenas focado na forma~ao das ferramen
tas que utilizamos, mas tam.bem na forma 
como promovemos iniciativas para a sua 
ado~o plena pelos colaboradores", subli
nhou 0 socio. 

Na CMS, a introdu~ao de qualquer me
carusmo "obriga" a que seja percorrido 
urn caminho, que vai permitir que a uti
lizat;ao dos recursos empregues Lenharn 
rerorno. "Acreditamos, na CMS, que efe
tuamos uma forte aposta na format;ao 
continua dos nossos advogados, de wna 
forma coordenada e progressiva, em co
labora~ao com os nossos parceiros e:xter
nos", acrescentou )oao Leitao Figueiredo. 

Sernpre que existe urn novo projeto a 
ser irnple:mentado a Abreu Advogados dis
poe de uma equipa que acompanha todo 
o processo de forma sistematizada e ainda 
comam com o envolvimemo de s6cios que 
atuam como nem.baixadores de cada pro
jeto" e que ajudam a passar a mensagem 
nas diferentes areas e departamentos. 

"Apostamos numa comunica~o inter
na clara e sistematica que explique a rodos 
as vantagens de detenni.nada tecnologia e 
a irnport§ncia e impactos da sua adot;ao. 
Desta forma, comamos com o empenho e 
compromisso de todos no processo de intro
dut;ao de qualquer novo mecanismo", nota
ram Anttu Liu Plna e Matilde de Mello Cabral 

Na Morais Leitao a adot;ao de novas 
tecnologias foi evoluindo a medida que 
o escril6rio foi crescendo e da necessida
de dos clientes. "Reorganizamos a nossa 
esrrurura interna e criamos uma dire<;ao 
centrada em temas de inova~ao. Esta 
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equipa, constituida rnaioritariamente por 
juristas com apet€mcia tecnol6gica, tern 
ideuti.ficado varias necessidades ou lacu
nas junto das equipas de advogados e re
colhido este feedback> procw<mdo depois 
internamenre ou no mercado eventuais 
solw;oes", explicou. 

TECNOLOGIA AFETA RECEITAS 

Desde eficiencia, produ<;ao de trabalho 
juridico ate a gestao sustentavel, varias 
SaO OS aspetOS positiVOS apontados pelos 
escrit6rios enn·evistados pela Advocacus 
que advem do uso de ferramentas tecno-
16gicas. 

Ricardo Alves Silva, s6cio da Miranda, 
referiu que o lmpacto positivo das fer
ramentas tecnol6gicas e transversal e 
beneficiou tanto a produ<;ilo de trabaU1o 
juridico como as ferramentas de gestao 
em todas as suas vertentes. "Aproximou
-nos de clientes e colaboradores, ajudou
·nos a ser mais eficienres, tornou-nos mais 
ageis, mais rapidos e tambem permite-nos 
ter uma visi,bilidade diferente sobre o co
nhecimento que a firma vai gerando em 
diferentes materias e seLOres - ftmdamen
tal para o acervo de experiencia interno", 
acrescentou. 

Ja Joao Leitao Figueiredo acredita que 
a plataforma Lupl e "paradigmatico" no 
que concerne aos beneficios que as fer
ramemas tecnologicas tern para a CMS 
como para os clientes, uma vez que tor
na ·•mais fac.il o trabalho colaborativo" 
e o "desenvolvirnento de projetos em 
verdadeira parceria" de urn modo mais 
eficiente e seguro. Outras ferramentas 

Eficiencia, 
produ~ao 
de trabalho 
juridico e gestio 
sustentavel 
sao alguns 
dos aspetos 
positivos 
apontados pelos 
escritorios 

mais u·adicionais, como as de gestao 
documental ou as baseadas em machine 
Zeaming/intelig~ncja artificial para revi
sao de contratos foram rambem essen
ciais para o crescimento e evolu~ao do 
servic;o que presramos", nowu. 

Na Morais Leilao as ferramentas tec
nol6glcas tern ajudado o escritorio a 
tornar-se mais digital. "Sabemos que ha 
areas de direito, como o contencioso, 
que tern uma tendencia natural para 
manterem, durante rnais algum tempo, 
uma cullU1'8 lie trabalho com utilizar;ao 
do documento fisico, mas genericamen
te a evolut;ao tern sido assil1alavel", asse
gurou Carlos Coelho. 

0 processo gradual de digitalizat;ao 
levado a cabo pelo escrit6rlo permitiu
·lhes comet;ar a gerar uma quantidade 
mais significativa de dados, o que levou 
a necessidade de processamento e con
sequence amilise, que se tern revelado 
fundamental no processo de decisao in
terna. A digitalizar;ao rambem permitiu 
rransformar l'Otinas de trabalho rnais 
adm1nistrativas, e que anterionnente 
eram feiras manualrnente, em workjlows 
intemos com diversos automatismos, o 
que permite acelerar os processos inter
nose libertar recursos para tarefas com 
mais valor. 

Apesar de nao revelarem se de forma 
mais significativa ou nao, as sociedades 
de advogados notam que a aposta em 

I ferramentas cada vez mais tecnol6gicas 
tambem se traduz num awnemo da recei
ta do escrit6rio. 

"Os ganhos de eficiencia resultantes da 
utiliza11ao de tecnologia rem sempre um 
impacto direto na produtividade e conse
quentemente na receita. Ainda que seja 
sempre urn exerclcio dif!ctl calcular com 
exaridao o impacco do recurso a ferra
mentas tecno16gicas na receita do escrit6-
rio, a utilizat;ao de melhores ferramentas 
de ll'abalho e de gestao contrlbuem direta 
e indireramente para wn aumento de re
ceira", explicou o s6cio da Miranda. 

"Mais do que um awnemo de receita, o 
recllrso a ferramentas rer.nol6gicas traz
·nos mais eficiencia e a eficiencia gera 
sempre mais-valias'', come~aram por 
aponrar o s6cio Antonio Pina e a chief 
opel'aling officer da Abreu Advogados Ma
tilde de Mello Cabral Ambos real~aram 
que a tecnologia nao vale por si s6 e e 
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"rnerameme cornplementar e auxiliar do 
traball10 das nossas pessoas". "Para n6s, a 
eficiencia eo tempo que poupamos com a 
tecnologia e a principal mais-valia'', acres
centnram. 

NOVAS TENDENCJAS 

Sobre o futuro, as sociedades de advoga
dos acreditam que ainda ex:iste um cami· 
nho a percorrer nesta area e que e neces
saria antecipar as principals tendencias. 
Enquamo algumas anteveem novas opor
tunidades, outras nlio avistmn formas 
mu.ito disruptivos no futuro. 

''As sociedades de odvogados tlveram 
de se adaptor a urna realldode que in· 
corpora n~o apenas novos conceitos e 
metodologias de trabaU1o, como seja o 
telet!'abalho, mas rambem conceitos nao 
tradicionais no seror, como sejam a se· 
guran~a da informa~ao ou a imeligencia 
artificial. A pandemia que temos vindo a 
enfremar consdtuiu urn relevante alerta 
para a necessidade de investir ern novas 
solu~oes de trabalho. as quais, natural· 
mente, se allcer~am em meios tecnol6gi
cos", assegurou }oao Leitao figueiredo. 

Desta forma. o s6cio da CMS nao ameve 
a ado~ao de tecnologias clisruptlvas, mas 
antes uma mais efetiva e geneJ'alizada 
incorpora~~o no dia-a-dia de solu~Ocs ja 
ex:istentes no mcrcaclo. destinadas a apro· 
ximm· os escrit6rios clos seus clientes. 

"A grande tencl~ncla sertl as sociedades 
alocarem uma maier pcrcentagem dos 
seus on;amemos a tecnologia e a lnova
~ao, isto porque as infraestruturas tecno-

Matilde Mello Cabral 
Chief operating officer da 

Abreu Advogados 
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Os escritorios 
notam que 
aapostaem 
ferramentas 
cada vez mais 
tecnologicas 
tambem se 
traduz num 
aumento da==~ 
receita 

16gicas se tornara m mais robus.tas com 
a necessidacle de acomoclar o trabalho 
remota, as preocupa~Oes com cibersegu
ran~a aumentam de dia para dia e as for· 
necedores de legal tech aumentam a suo 
presen~a nas sociectades de advogados•·, 
notou Carlos Coelho. 

0 diretor de Jnova~ao e Conhecimento 
da Morais Leitao apomou como tenden
cias em termos tecnol6gicos a "passagem 
de dadoS/aplica~oes para a cloud''; a ci· 
berseguran~; feiTamemas colaborauvas, 
uma vez que a "ncccssidadc de promovcr 
a comw1ica~Ao e a partilha de informa~ao 
entre cliente e advogado e crescente" e 
·•os clientes querem intervir diretamente 
nos processes e e necess<lrio criar plata· 
formas pr6prit~s e segurns para o efeito''; 
a intelig€mcia artificial; e a outommiza~ao 
e gestao de documentos. 

"A valoriza~ao da expe1·iencia do cliente 
esta a ganhar cada vez mais imponEincia 
e parece-nos. par isso, expectt\vel que as 
fenamentas de comunica~~o se tornem 
ainda mais ageis e flexiveis e qlte pro
gressivamente se assista a um contacto/ 
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intera~i.\o ainda mais pr6x.lmo com os 
clientes. l'or outro lado, acreditamos que 
ferramentns rrne permii;Jffi automatizar 
tarefas mais rotineiras terao ttm impacto 
muiro significative 110 setor tendo em con
ta a necessidade dos cliemes de procura
rem melhores senri~os, mais rapidos e a 
melhor prec;o e de os advogados preferi
rem, natu.ralmente, dedicar mais tempo 
a tarefas em que possam potenciar o seu 
conhecimento e capacidades aportando 
mais valor para o cliente.", dlsse Ricardo 
Alves Silva. 

Para o s6cio e expectc'\vel que o secor da 
advocacia foque-se cada vez mais na ami
lise de metricas e dados concretes para 
uma gestao mais eficieme clos assuntos c 
potenciar conhecimento existente em vis
ta a sua rentablliza~ao. o advogaclo desta
cou ainda que e provavel que 0 atual foco 
clo st:>tor em ferramentas de seguran~a da 
informa~ao se estabelec;a "acl etemwn" e 
"o que ate agora talvez fosse apenas umn 
preocupa~ao de circw1st€mcia para al
gtU1S. passe a ser fator determinante para 
cad a vez mais clientes". • 
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