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Como surge o profissional da informação 
nas organizações jurídicas 

Consciência empresarial: 

• do poder da informação e do 
conhecimento; 

• da necessidade de investir na 
aprendizagem, na transformação da 
informação em conhecimento, na partilha 
do conhecimento e inovação; 

• da vantagem competitiva. 

 

 



Ponto da situação 

• As organizações jurídicas tendem a definir as 
suas próprias estratégias de gestão de 
informação e do conhecimento; 

• Coexistem vários perfis de desempenho:  

- perfis multidisciplinares – profissionais 
híbridos i.e. que reúnam várias competências 
e 

- perfis baseados no conhecimento do 
funcionamento da empresa e sensibilidade 
pessoal para gerir informação. 

 

 

 

 



O que há a fazer 
• Manter e consolidar a gestão eficaz da informação; 
• Melhorar o desempenho para satisfazer as 

necessidades informacionais dos 
utilizadores/clientes;  

• Criar e desenvolver um modelo de gestão de 
competências e ferramenta de gestão de pessoas 
que permita uma maior visibilidade social da 
profissão; 

• Investir na formação; 
• Desenvolver estratégias de marketing relacional 

entre (i) profissionais da informação; (ii) 
utilizadores/clientes e (iii) comunidade jurídica em 
geral; 

• Inovar. 



Características do perfil profissional a 
desenvolver  

• Conhecer o panorama económico-politico que 
poderá influenciar os clientes da organização 
em que se insere; 

• Conhecer o negócio da organização; 

• Estar ao corrente das questões que envolvam a 
atuação da instituição no mercado em que atue; 

• Estar informado sobre o tipo de cliente da 
organização e sobre o tipo de negócio a que se 
dedica; 

• Multidisciplinariedade. 

 



 
Principais competências  

 Capacidade de identificar as necessidades 
informacionais  

Capacidade de analisar e avaliar a pertinência 
da informação 

Capacidade de recolher, organizar e 
armazenar de forma sistematizada a 
informação interna e externa 

Capacidade de partilhar internamente a 
informação e o conhecimento 



 
Impacto deste perfil na satisfação dos clientes 

e no comportamento informacional das 
organizações jurídicas 

  

 acesso a informação confiável baseada em análises criteriosas 
das fontes; 

 maior agilidade, rapidez e rigor nas respostas aos clientes;  

 redução de possibilidade de erros;  

 elaboração de documentos de forma mais célere;  

 evita a duplicação de horas de estudo de temas já tratados;  

 organização sistematizada e uniformizada da informação; 

 controlo de qualidade da informação disponibilizada;  

 apoio à integração dos advogados mais jovens no escritório; 

 contribuição para uma melhoria do equilíbrio da vida profissional 
e pessoal dos advogados aumentando a sua eficiência e 
eliminando tarefas de fundo pesadas. 

 



Outros impactos 

• Ainda existe uma falta de cultura de gestão de 
informação e do conhecimento nas organizações 
jurídicas. Contudo, assiste-se a uma maior 
consciência da importância em valorizar e 
implementar sistemas informacionais que 
permitam gerir a informação e o conhecimento 
como uma unidade valiosa para a 
competitividade empresarial; 

• O desempenho dos profissionais da informação 
é considerado útil e uma mais-valia para as 
organizações. 

 



Tendências da evolução da carreira 

 

Apostar num modelo de desempenho 
profissional moderno, ativo, formado, 
informado, híbrido, empenhado na melhoria 
continua na prestação de serviços, 
colaborando para que as organizações sejam 
mais fortes e mais competitivas no mercado 
empresarial. 



 

Muito obrigada! 

 

 
 


