
Mensagem do Ministro da Justiça na abertura 

do VII Encontro do Conselho Superior da Magistratura 
 
O Ministro da Justiça, Alberto Martins, dirigiu, uma mensagem ao VII Encontro 
Anual do Conselho Superior da Magistratura, que decorreu em Évora e subordinado 
ao tema "A justiça e os meios informáticos - Prática forense, adequação, gestão e 
segurança do sistema". 

 
 
Exmo. Senhor Presidente do Conselho Superior da Magistratura, 
Exmo. Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, 
  
O VII Encontro do Conselho Superior da Magistratura constitui uma 

relevante realização de debate e aprofundamento dos temas atinentes à 
Justiça e aos meios informáticos que a servem. 

O convite que Vossas Excelências me dirigiram para estar presente na 
sessão de abertura honra-me de sobremaneira mas, infelizmente, não é 
possível corresponder-lhe, por exigência inultrapassável de participação e 
presença na Assembleia da República, no debate de encerramento da votação 
final do Orçamento do Estado. 

Permitam Vossas Excelências considerar que o tema “A Justiça e os 
meios informáticos – prática forense, adequação, gestão e segurança do 
sistema” e todas as questões adjacentes que serão tratadas neste encontro, 
coincidem, no essencial, com as preocupações e eixos fundamentais que 
interpelam a acção governativa. 

A este propósito, devo salientar o compromisso firme do Governo com os 
esforços de evolução do modelo de governação das tecnologias de informação 
na Justiça, melhorando a sua operacionalização, reforçando a capacidade e os 
meios de investimento na modernização tecnológica, e partilhando este 
ambicioso processo com os responsáveis institucionais da Justiça, em especial 
o Conselho Superior da Magistratura. 

Faço votos que os trabalhos deste encontro se desenvolvam com a 
qualidade que se projecta e os melhores resultados e conclusões. Estou certo 
que a relevância e pertinência das matérias e a qualidade dos participantes 
permitirão um debate aberto, consistente e aprofundado que beneficiará, 
seguramente, a Justiça em Portugal. 

  

Alberto Martins 
Ministro da Justiça 

  
 


