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Miranda e ANJAP em conferência sobre advocacia

O evento contará com as intervenções de José Miguel Júdice, Fernando
Cruz Trinca , Nuno Gonçalo Poças e Elias Prudêncio.

Miranda irá acolher, no próximo dia 5 de abril, a Conferência “Advocacia
Sustentável – O caminho a trilhar”, uma iniciativa promovida pela

Direção Regional de Lisboa da ANJAP – Associação Nacional dos Jovens
Advogados Portugueses, que tem como principal objetivo promover o debate
em torno do papel dos advogados na atualidade, a procuradoria ilícita, a
desjudicialização de certas matérias e a atribuição destas a outros
pro�ssionais, e a relação entre os advogados e as sociedades de advogados.

Associado da Miranda no Portugal eHealth Summit

 Ler Mais

Sócio da Miranda intervém em Fórum Internacional sobre PPP

 Ler Mais

Advocatus

Filipa Ambrósio de Sousa
30 Março 2018

10

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstG49Nj-3wAnVcyrl-7xuVsMs5A8-OWxh4MzXOoPhx4YC0dzEvI27R7WeDI5Vn9ENUvXrW135M5sp4Z2fi-9RSB-LibD-ybkT_8cBoT6ib9IQPVw3OOhOoQTxAE2wFaS_t2Rq-kv40s_bNn_pu5KW4o9fNjunWqu2qgcSpg3AVvUCCq4LZnAznNNY0WO8ktsWJ-mBPlFppQfiuvpyqn_-h3ILly0TAmj7fTWoOkCFlvS80Z&sig=Cg0ArKJSzJa0JBL1KAUv&adurl=http://www.cvent.com/events/digital-transformation-in-legal/event-summary-47a9d2bbb8424df09bdc859d50935ac3.aspx
https://eco.pt/2018/03/05/socio-da-miranda-intervem-em-forum-internacional-sobre-ppp/
https://eco.pt/2018/03/21/associado-da-miranda-no-portugal-ehealth-summit/
https://eco.pt/2018/03/05/socio-da-miranda-intervem-em-forum-internacional-sobre-ppp/
https://eco.pt/topico/advocatus/
https://eco.pt/perfil/filipa-ambrosio/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Feco.pt%2FgS91W
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Feco.pt%2FgS91W&title=Miranda+e+ANJAP+em+confer%C3%AAncia+sobre+advocacia&summary=O+evento+contar%C3%A1+com+as+interven%C3%A7%C3%B5es+de+Jos%C3%A9+Miguel+J%C3%BAdice%2C+Fernando+Cruz+Trinca+%2C+Nuno+Gon%C3%A7alo+Po%C3%A7as+e+Elias+Prud%C3%AAncio.&source=https%3A%2F%2Feco.pt%2FgS91W
whatsapp://send?text=https%3A%2F%2Feco.pt%2FgS91W
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Feco.pt%2FgS91W&text=Miranda+e+ANJAP+em+confer%C3%AAncia+sobre+advocacia&via=ECO_PT
https://eco.pt/
https://eco.pt/advocatus


O evento terá início às 9h30 e contará com as intervenções de José Miguel
Júdice (antigo Bastonário da Ordem dos Advogados), Fernando Cruz Trinca
(Consultor da CMS Rui Pena & Arnaut), Nuno Gonçalo Poças (Advogado) e
João Ascenso (Associado da Miranda). A moderação da sessão estará a cargo
de Elias Prudêncio, Advogado e Presidente da Direção Regional de Lisboa da
ANJAP.

A sessão de abertura será conduzida por Catarina Cunha e Távora, sócia da
Miranda & Associados. Os trabalhos serão encerrados por José Costa Pinto,
Advogado e Presidente da Direção Nacional da ANJAP.
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