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Formação interna

Atualização técnica permanente. Todos os anos, é concebido 
um plano de formação específico por cada uma das áreas de 
especialidade, cujo objetivo é acompanhar os nossos advogados 
no seu crescimento profissional. Assim, de forma contínua 
e periódica, o escritório promove a organização de cursos e 
seminários de formação, atualização e especialização, e divulga 
todas as novidades normativas, científicas e jurisprudenciais 
relevantes.

Cumprimento normativo e deontologia, Faculta-se 
aos profissionais um itinerário de ações formativas de 
desenvolvimento de capacidades diretivas.

Habilidades directivas. Cujo objetivo é garantir o cumprimento 
das normas legais, éticas e deontológicas da atividade 
profissional e da empresa.

Idiomas. A nossa vocação internacional exige-nos um elevado 
conhecimento de idiomas. Por isso, o escritório coloca à 
disposição a todos os seus membros os meios necessários para 
manter esse alto nível.

Competências digitais. Abrange todos os programas 
informáticos e ferramentas de gestão necessários para se 
desenvolver com celeridade no do dia a dia, assim como 
as tecnologias ligadas ao nosso negócio (ferramentas de 
predição legal, ferramentas de legal writing, ferramentas para 
automatizar processos de trabalho, Lexnet, bases de dados 
jurídicas e outros recursos de informação para as diversas áreas 
de prática, etc.), tudo a partir do quadro europeu DigComp, que 
estabelece e descreve as capacidades específicas na utilização 
da tecnologia que um profissional da Garrigues requer para 
executar tarefas, resolver problemas, comunicar, gerir a 
informação, colaborar, criar e partilhar conteúdos de forma 
eficiente e segura. 

A formação é uma prioridade na Garrigues. Todos os 
profissionais, independentemente da sua categoria, têm 
acesso ao programa de formação contínua da firma, o qual 
é desenvolvido presencialmente e/ou através da plataforma 
e-learning.



2

Programa
de formação
por categorias

6

3

2

1 Júnior

Associado

Associado 
Sénior

Sócio

Formação inicial
Combina sessões presenciais e online sobre os programas e ferramentas de gestão 
do escritório. É composta por um módulo de formação em tecnologia e outro 
de formação em gestão do conhecimento. Também inclui uma série de cursos 
e-learning, cuja finalidade é consolidar o conhecimento dos modelos do escritório 
em determinadas matérias.

Dia de boas-vindas
Proporciona uma visão global do escritório, dos seus valores e da sua cultura corporativa.

Introdução à Prática Internacional da Advocacia dos Negócios
Este programa, dirigido aos advogados em formação da firma de todos os 
escritórios, é desenvolvido ao longo de dois anos. É bilingue em espanhol e inglês, 
detalha a metodologia a seguir na prestação de assessoria em operações e 
clientes internacionais, e combina a transmissão de conhecimentos técnicos com 
o desenvolvimento de um caso prático real que afete diferentes disciplinas do 
Direito, com o objetivo de que os nossos profissionais possam construir soluções 
globais independentemente do ordenamento jurídico local aplicável. O programa 
inclui formação nas competências digitais necessárias para enfrentar os desafios 
legais colocados pelo fenómeno da digitalização e das novas tecnologias.

Escola de novos associados sénior
Esta escola tem vários dias de duração e o seu
conteúdo está focado em orientar o profissional
nas suas novas responsabilidades, em especial 
em questões de management, financeiras e de 
clientes. 

New Partners’ Meeting
Aborda assuntos relacionados com a promoção 
à categoria de sócio.

Encontros globais
de departamento
Poder-se-á assistir a
Encontros Globais de
Departamento, com vários
dias de duração, cujo
principal objetivo é a troca
e a partilha de temas que
afetam diretamente o
departamento, bem como
facilitar e incrementar
a relação profissional e
pessoal entre as equipas dos
diversos escritórios.
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Escola de Associados
Permite adquirir e consolidar os conhecimentos técnicos necessários para 
continuar a proporcionar o melhor serviço ao cliente, a troca dos mesmos entre 
participantes de diferentes departamentos e escritórios, a fim de se obter uma 
visão global da prática profissional e poder fortalecer vínculos entre colegas. O 
programa da escola, com vários dias de duração, baseia-se num caso prático 
multidisciplinar de caráter internacional.

International Training Program
Proporciona uma oportunidade única de desenvolvimento, permitindo adquirir 
experiência em escritórios e empresas jurídicas situadas noutros países ou 
continuar a formação académica no âmbito internacional através de uma das 
seguintes fórmulas:

1.  Frequentar um LL.M. in International Transactions, ministrado pelo Centro 
de Estudos Garrigues, em colaboração com a Universidade de Fordham, 
desenvolvido em Espanha e Estados Unidos.

2.  Frequentar um LL.M. numa das universidades internacionais de maior prestígio.

3.  Fazer um secondment num dos escritórios estrangeiros com que a Garrigues 
trabalha regularmente ou pedir uma transferência temporária para um dos 
nossos escritórios internacionais.


