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Sócio director Presidente  Sócio director



Carta do presidente 
e dos sócios directores

Esta quarta edição da Memória de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) da Garrigues, que recolhe
a informação do ano 2009, é publicada quando os efeitos da crise já são uma realidade, tanto no
nosso país como a nível internacional.

Os nossos resultados, ainda que sejam realmente bons, sofreram também os efeitos da situação
económica adversa. Os objectivos que nos propusemos alcançar na última Memória não puderam ser
cumpridos na sua totalidade. Mas, ainda assim, o compromisso de transparência relativamente a todos
os nossos grupos de interesse como um valor da nossa gestão empresarial leva-nos a não faltar a este
encontro anual, na qual queremos espelhar, com exactidão e detalhe, não só as nossas contas mas
também a nossa actuação relativamente aos nossos valores corporativos.

Pela mesma razão, continuámos a apoiar, tal como vimos fazendo desde 2002, o cumprimento e
aperfeiçoamento dos 10 princípios do Pacto Mundial, apresentando também em 2009 o nosso Relatório
de Evolução.

De forma resumida, e em termos de facturação, a Garrigues registou, no ano de 2009, um crescimento
de 10%, alcançando os 341 milhões a nível consolidado. No que diz respeito à equipa, foi reforçada
com a incorporação líquida de 251 pessoas.

Precisamente porque as circunstâncias são adversas, na Garrigues pensamos que é chegado o momento
de aprofundar a nossa política de RSE. Isto foi precisamente o que se fez durante o ano passado e é o
que se continuará a fazer durante o ano em curso. Como política estratégica, tentamos na nossa firma
fazer com que a RSE tenha a maior ligação possível ao nosso modelo de negócio. As circunstâncias
podem, no entanto, moderar o investimento em RSE, mas nunca justificar uma mudança de rumo.

É por isso que, em 2009, o escritório Garrigues, através da sua Fundação e do seu Centro de Estudos,
continuou a sua política de atribuição de bolsas e prémios a jovens juristas, de investigação jurídica e
de actividades de promoção social. Mas, acima de tudo, aprofundou uma tarefa que é parte essencial
da nossa identidade: o trabalho pro bono, que garante a prestação gratuita de serviços de assessoria
legal e fiscal a organizações e entidades sem fins lucrativos.

Se a situação em 2009 foi complicada, está claro que em 2010 não vai ser muito diferente. A crise é
uma realidade, mas devemos enfrentá-la com espírito construtivo e solidário. Há que gerar confiança e
ser especialmente responsáveis perante ela. Por isso, na Garrigues seguiremos o nosso caminho
mantendo os nossos objectivos de crescimento sustentável, de maneira ambiciosa mas também realista.
E sem renunciar, em qualquer momento, aos valores – ética, profissionalismo, dedicação e solidariedade
– que nos definem. 
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Principais indicadores 
da nossa actividade   
Nos quadros seguintes são resumidos os indicadores chave da Garrigues em 2009, relativos às
dimensões que compõem a RSE: económica, humana, ambiental e social. 

Perfil da empresa
A Garrigues é uma entidade dedicada à asses-
soria legal e fiscal, assim como à prestação de
outros serviços profissionais relacionados com a
referida assessoria, de acordo com a legislação
vigente em cada uma das jurisdições em que
opera, e adopta, como forma jurídica, a de so-

ciedade limitada cujo capital é detido pelos só-
cios que exercem a sua actividade na firma. 

A sua extensa presença em Espanha, conjunta-
mente com a sua experiência internacional, co-
loca a firma em sólida posição para oferecer aos
seus clientes um serviço completo e especializado
que cobre as suas actividades e as suas necessi-
dades, tanto nacionais como internacionais.

DIMENSÃO HUMANA

Equipa: 2.624 pessoas

Mulheres na equipa: 1.365 (52%)

Contratação líquida de novas admissões:
251

Promoção na carreira profissional
34 novos sócios e 75 novos associados

Taxa de absentismo: 2,19%

Horas de formação por categoria profissional:
93 h/sócio, 109 h/associado, 156 h/ cola-
borador, 270h/júnior, 40 h/admin.apoio

DIMENSÃO AMBIENTAL

Consumo eléctrico: 31.210 GJ, o que equi-
vale a 11,9 GJ/pessoa

Emissões de CO2: 7.880 t CO2, o que equi-
vale a 3 t CO2/pessoa

Redução líquida por recurso à videoconferên-
cia: 904 t CO2

Resíduos urbanos gerados: 367 toneladas

Papel reciclado: 195 toneladas, que represen-
tam 71% do papel consumido

Consumo de água: 18.214 m3, o que equi-
vale a 6,9 m3/pessoa

DIMENSÃO SOCIAL

Prémios Jovens Juristas: 10 edições

Cátedra Garrigues de Direito Global: Mais
de 60 livros publicados

Programa de bolsas: 6 edições

Trabalho pro bono jurídico e fiscal:  
Mais de 20 entidades beneficiadas

Projectos de acção social: Mais de 10
entidades beneficiadas

Voluntariado corporativo: Mais de 5
entidades beneficiadas

DIMENSÃO ECONÓMICA

Valor de facturação: Superior a 329 milhões de
€ em Espanha e a 15 milhões de € em Portugal

Crescimento anual: 9,4% em Espanha e 34,9%
em Portugal

Número de sócios: 255 sócios

Número de clientes com facturação anual su-
perior a 20.000€: 17 clientes

Número de escritórios: 37 escritórios

Superfície ocupada: 58.323 m2



Estrutura e órgãos de governo 
e administração
Em seguida é apresentada a estrutura operativa do escritório:   
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Comité de análise 
e controlo interno

Comité de estratégia

Comité internacional

Comité de nomeações

Comité de prática 
profissional

Comité de publicações

Comité de recursos humanos

Comité de relações 
internacionais

Comité de protecção de
dados e privacidade

Assembleia de sócios (*)

Formada por todos os sócios da Garrigues

(*) A lista completa dos sócios consta da secção “Equipa profissional”
na página web da Garrigues www.garrigues.com

Sócios directores
Órgão de Administração

Os dois sócios directores são os administradores conjuntos
da sociedade e são designados de quatro em quatro anos
pela Assembleia de Sócios, a quem devem prestar contas
pelo menos uma vez por ano.

Conselho de sócios gerentes

Função consultiva e de assessoria aos sócios directores.
Composto por:

•  Sócios directores da firma
•  Sócios directores das áreas geográficas
•  Sócios responsáveis dos principais departamentos



A excelência no serviço ao cliente é
conseguida através da prestação de
serviços profissionais orientada pelos
mais elevados níveis de qualidade, com
o objectivo de que o cliente possa
dispor, em qualquer momento, da
solução mais adequada e eficaz
relativamente ao assunto encomendado.
Nesta matéria, o nosso prestígio e a
nossa liderança baseiam-se, antes de
tudo, no talento e na dedicação dos
nossos profissionais.

O compromisso com as pessoas
entronca com a preocupação com os
nossos profissionais, que são o nosso
principal activo, e pelas suas
carreiras. Na Garrigues procuramos
e valorizamos o talento e aspiramos
a geri-lo de forma adequada, de
maneira a que isso nos permita
melhorar e crescer todos os dias,
tanto pessoal como profissionalmente.

O nosso trabalho rege-se sempre e
em todos os momentos por princípios
deontológicos rigorosos e pelo nosso
Código de Actuação Profissional e
cada um dos nossos profissionais é
um exemplo dos valores da ética
profissional e da independência
que nos identificam.
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A titularidade das participações sociais da
Garrigues implica, para os sócios, a obrigação
de realizar prestações acessórias relativas ao
exercício da actividade profissional que constitui
o objecto da Garrigues. 

O sistema de determinação da remuneração dos
sócios baseia-se no seu grau de experiência
profissional e na sua contribuição para o
desenvolvimento e bom funcionamento da firma.

Como novidade relativamente ao exercício
anterior, deve mencionar-se que a Assembleia de
Sócios elegeu, em Julho de 2009, Ricardo
Gómez-Barreda e Fernando Vives como novos
sócios directores da Garrigues por um período
de quatro anos, em substituição de José María
Alonso e de Miguel Gordillo, que exerceram o
cargo durante os últimos nove anos.

A nossa visão da RSE
Vocacionada para acompanhar os nossos
clientes até onde precisem de nós e de criar
valor junto deles para as gerações futuras, na
Garrigues consideramos a «responsabilidade
social empresarial» como sendo um modelo de

gestão que analisa tanto os efeitos económicos,
sociais e ambientais que a nossa actividade
gera sobre os nossos grupos de interesses como
as expectativas que estes depositam na nossa
prática profissional. 

Para cumprir a nossa missão sem comprometer
os recursos futuros e contribuindo para o
desenvolvimento sustentável da sociedade no seu
conjunto, a nossa empresa integrou, no seu
modelo de negócio, a avaliação dos riscos e
oportunidades que possam resultar das suas
actuações.

O cumprimento do compromisso da Garrigues
com a sociedade e com as circunstâncias que
nos rodeiam é reflectido anualmente na
elaboração da Memória de RSE, que recolhe as
linhas gerais que guiam o nosso modelo de
gestão e das quais derivam as actuações em
matéria de RSE levadas a cabo na nossa firma. 

Valores e ética profissional

Os valores que baseiam a identidade da nossa
firma são concretizados, de forma mais
destacada, através dos seguintes:



CAPÍTULOS

I. Valores irrenunciáveis
- Compromisso com o serviço ao cliente
- Compromisso com a qualidade
- Compromisso com o escritório e os
seus profissionais

- Compromisso de actuação ética

II. Princípios deontológicos fundamentais
- Integridade
- Lealdade
- Independência
- Formação permanente
- Dignidade e respeito
- Sigilo profissional
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Estes valores, que devem ser preservados e
transmitidos por todo o pessoal da firma nas suas
tarefas quotidianas, são complementados, na
sua aplicação prática, por normas e princípios
deontológicos que constam do Código de
Actuação Profissional definido pelo Comité de
Prática Profissional. Todos eles são necessários
não só para o direito de defesa e para o serviço
a prestar ao cliente, mas também para a tutela
dos interesses da firma e de todo o seu pessoal,
assim como da sociedade no seu conjunto. 

A Garrigues assegura o estrito cumprimento das
normas profissionais e deontológicas que lhe
sejam aplicáveis, através de diversos
procedimentos e vias. Para esse efeito e para
manifestar, formal e expressamente, o
cumprimento das referidas normas e das políticas
definidas nos nossos Estatutos relativamente a

investimentos, os sócios respondem anualmente
a um formulário de confirmação sobre estas
questões. Adicionalmente, e também para
garantir o cumprimento das referidas normas,
são realizadas, periodicamente para todos os
níveis profissionais, sessões de formação sobre
estas questões.

O estrito e rigoroso cumprimento das
mencionadas normas levou a que o escritório
tenha, em determinadas situações, recusado
aceitar ou acompanhar clientes e assuntos
relevantes.

Até à data não foram impostas à Garrigues
sanções ou multas relativamente a estas
questões, nem se desenvolveu ou ocorreu, dentro
da Garrigues, nenhum episódio de corrupção.



Os canais de comunicação definidos para
cada um dos grupos de interesse acima
identificados são definidos no Anexo III.
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Compromisso com os grupos de interesse

A Garrigues define os seus «grupos de interesse»
como sendo os agentes da sociedade que
afectam ou podem afectar significativamente a
sua actividade e as suas decisões, ou sobre os
quais as suas acções e o desenvolvimento da
sua prática profissional implicam ou podem
produzir efeitos associados.

A nossa firma identificou os grupos de interesse
da nossa actividade e faz um especial esforço
para propiciar e assegurar a comunicação
constante com estes grupos, a identificação
permanente de novos canais de comunicação,
bem como, a integração das expectativas destes
grupos e a definição das correspondentes linhas
de actuação. 

Os grupos de interesse da nossa firma são os
seguintes:



Area

Geral

Grupos de
interesse

Objectivos propostos 
em 2009

• Assegurar o crescimento,
tanto em facturação como
em número de pessoas e de
escritórios, de acordo com
a situação do mercado eco-
nómico e o posicionamento
histórico da firma 

• Promover os princípios de
direitos humanos mediante
comunicações internas (In-
terNos)

• Conceber novos sistemas
de comunicação com os
nossos grupos de interesse
e distribuição da Memória
da RSE de Garrigues 

Avanços em 2009

• Crescimento de 9,4 % do
volume de facturação na J
& A Garrigues S. L. P. e so-
ciedades dependentes (28
milhões €) e de 34,9 % na
Garrigues Portugal S. L. P.
e sociedades dependentes

• Incorporação líquida de
251 novas pessoas

• Novos escritórios: Lo-
gronho, Toledo e Tânger

• Inclusão dos princípios de
direitos humanos mediante
comunicações internas (In-
terNos)

• Concepção de novos siste-
mas de comunicação com
os nossos grupos de inte-
resse

• Concepção de um novo for-
mato de distribuição da Me-
mória RSE 2009. A Memó-
ria será distribuída apenas
em formato electrónico pe-
los nossos clientes e pelas
pessoas que integram a
firma. A Memória estará dis-
ponível na página web da
Garrigues (www.garri-
gues.com) para poder ser
consultada por todos os in-
teressados

• Apresentação da Memória
aos departamentos internos
e aos vários grupos de inte-
resse externos à organi-
zação

Objectivos para 2010

• Assegurar um cresci-
mento de facturação de
acordo com a situação
do mercado económico
e com o posiciona-
mento histórico da firma 

• Dotar as novas ge-
rações dos meios ne-
cessários para conse-
guir alcançar, em cada
caso, a condição de
sócio.

• Manter a realização de
inquéritos de opinião
entre agentes internos e
externos
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Principais objectivos 
para 2010
O objectivo principal da Garrigues é o de
manter a sua posição como firma líder de
advogados e assessores fiscais na Europa
continental, consolidando o seu estabelecimento
a nível internacional e criando valor para as
comunidades onde opera. 

A Garrigues define as suas prioridades de
actuação tendo em conta a análise das
preocupações e expectativas dos grupos de
interesses e tendo em conta os seus valores e
prioridades estratégicas, os compromissos
assumidos no passado e os principais riscos e
oportunidades enfrentados pelo sector. Deste
modo, e com o objectivo de dar resposta aos
vários grupos de interesse, são em seguida
expostos os nossos objectivos para 2010, assim
como o grau de cumprimento dos objectivos
propostos para 2009:



Área

Princípios de
actuação

Clientes

Sociedade

Objectivos propostos 
em 2009

• Difundir os princípios de
responsabilidade social
empresarial da Garrigues 

• Difundir o Código de Ac-
tuação Profissional e os
procedimentos que o de-
senvolvem  

• Criar um Comité de Pro-
tecção de Dados Pessoais
e Privacidade na Garrigues
o qual, para além de conti-
nuar a garantir o cumpri-
mento da nova legislação,
promoverá a actualização
constante do sistema de pro-
tecção de dados

• Continuar a realização dos
inquéritos de satisfação do
cliente, aumentando o nú-
mero de clientes entrevista-
dos

• Trabalhar na expansão dos
programas in company e
das relações de colabo-
ração com empresas e en-
tidades que permitam pres-
tar os melhores serviços
aos nossos clientes 

• Continuar a incentivar a in-
vestigação jurídica e a co-
laboração com asso-
ciações de referência

• Incentivar novas linhas de
actuação e participação 

• Criação de um Comité So-
lidário pela Garrigues Por-
tugal 

Avanços em 2009

• Difusão dos princípios de
responsabilidade social da
Garrigues através da publi-
cação da Memória de RSE 

• Foram realizadas sessões
de formação para as novas
admissões, assim como nos
cursos de colaboradores e
associados realizados em
2009

• Criação de um Comité de
Protecção de Dados Pesso-
ais e de Privacidade da
Garrigues   

• Revisão do questionário de
entrevistas, para uma
melhor parametrização das
respostas 

• Realização de entrevistas e
reuniões com uma amostra
representativa de 80 clientes 

• Desenvolvimento de progra-
mas in company e de novas
colaborações com empre-
sas e entidades  

• Desenvolvimento do novo
programa CEDDET e o
Conselho Geral do Poder
Judicial (CGPJ)

• Desenvolvimento de um
novo programa em colabo-
ração com o Junior Achie-
vement

• Criação do Comité Solidá-
rio da Garrigues Portugal

Objectivos para 2010

• Continuar a difundir os
princípios de responsa-
bilidade social empre-
sarial da Garrigues 

• Continuar a difundir o
Código de Actuação
Profissional e os proce-
dimentos que o desen-
volvem

• Continuar a garantir o
cumprimento da legis-
lação, promovendo a
actualização constante
do sistema de pro-
tecção de dados 

• Aprofundar o conheci-
mento das expectativas
dos clientes 

• Continuar a realização
dos inquéritos de satis-
fação do cliente

• Elaboração de um
Guia de Boas Práticas
de Responsabilidade
Social em escritórios de
advogados 

• Continuar a incentivar a
investigação jurídica e
a colaboração com as-
sociações de referência

• Continuar a incentivar
novas linhas de ac-
tuação e participação
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Área

Sociedade

Pessoal

Objectivos propostos 
em 2009

• Criar um novo Master Exe-
cutive em Fiscalidade Inter-
nacional 

• Obter o reconhecimento do
carácter oficial de cada um
dos programas do Master
realizados no Centro de
Estudos Garrigues

• Criar um indicador que es-
tude a evolução do número
de pessoas que desenvol-
veram alguma actividade
de voluntariado  

-

-

-

• Prosseguir nos avanços na
conciliação da vida laboral
e familiar de todos os nos-
sos trabalhadores

• Ampliar e alargar o novo
sistema de avaliação por
competências ao processo
de selecção

• Consolidar o Programa Se-
condments externo 

Avanços em 2009

• Criação do novo Master
Executive em Fiscalidade In-
ternacional 

• Reconhecimento do carác-
ter oficial de todos os pro-
gramas Máster 

• Durante o ano 2009 não
foi possível cumprir o objec-
tivo de criar o indicador que
estuda a evolução do nú-
mero de pessoas que de-
senvolveram alguma activi-
dade de voluntariado. Fica
definido como objectivo
para 2010.

-

-

-

• Melhoria da comunicação
das medidas adoptadas e
maior aceitação das mesmas
pela nossa equipa 

• Alargamento do sistema de
avaliação por competência
para candidaturas a novas
admissões 

• Foi continuada a prática de
Secondments, que é muito va-
lorizada pelos nossos profis-
sionais, estendendo-se a no-
vos escritórios

Objectivos para 2010

• Criação de um novo
Executive MBA em
Gestão de Organi-
zações de Serviços Pro-
fissionais

• Criação do indicador
que estuda a evolução
do número de pessoas
que desenvolveram al-
guma actividade de vo-
luntariado

• Colaborar com fun-
dações de relevo inter-
nacional dedicadas ao
fomento do trabalho
pro bono

• Colaborar com fun-
dações estrangeiras na
organização de even-
tos sobre temas de inte-
resse comum

• Implantar novos progra-
mas da Cátedra Garri-
gues de Direito Global
em colaboração com a
Universidade de Navarra

• Organizar um acto em
benefício de uma
ONG relacionada com
o mundo jurídico, con-
juntamente com outros
escritórios espanhóis

• Implantar indicadores
que meçam a difusão
da acção social

• Adaptar o formulário
web para aplicar aos
processos de selecção
para os escritórios inter-
nacionais

• Redigir um manual de
procedimentos para alu-
nos em estágios

• Redigir um manual de
boas-vindas para novas
admissões
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Área

Pessoal

Meio 
Ambiente

Inovação

Objectivos propostos 
em 2009

• Criar um serviço de fisiote-
rapia

• Promover o Programa de
Eco-eficiência da Garrigues

• Analisar a viabilidade da
substituição de garrafas de
plástico por outro tipo de re-
cipientes reutilizáveis.

• Usar papel proveniente de
florestas geridas de forma
sustentável, para todo o pa-
pel tipo fólio dos nossos es-
critórios 

• Definir um sistema único de
compilação de dados e de
consumos, a nível interna-
cional

• Consolidar sistemas de sen-
sibilização ambiental inter-
nos e externos, principal-
mente Garrigues Sustentável
a nível internacional

• Elaborar um inquérito sobre
a mobilidade para estimar
as emissões produzidas pe-
las deslocações do pessoal
da Garrigues desde as res-
pectivas casas até aos seus
centros de trabalho, com a
finalidade de melhorar o in-
ventário de emissões da Ga-
rrigues

-

Avanços em 2009

• Criação do serviço de fisio-
terapia

• Preparação de cláusulas
ambientais para contratos
com fornecedores em Es-
panha

• Tecnologia em equipamen-
tos multi-funcionais de Es-
panha e a nível internacio-
nal. Redução do consumo
energético através da
função stand by

• Instalação de torneiras com
sensores de presença em al-
guns escritórios em Espanha

• Uso de papel procedente de
madeira de florestas geridas
de forma sustentável, me-
dida implantada em todos
os escritórios em Espanha

• Definição de um sistema
único de compilação de
dados e de consumos a ní-
vel internacional

• Consolidação de Garri-
gues Sustentável a nível in-
ternacional

• Inquérito de mobilidade
para estimar as emissões

-

Objectivos para 2010

• Criar um Portal de for-
mação na Intranet

• Introdução de critérios
de sustentabilidade em
todos os contratos com
fornecedores 

• Estudo de viabilidade e
colocação de torneiras
com sensores de pre-
sença em todos os es-
critórios localizados em
Espanha (novas obras,
reformas, etc.)

• Substituição das garra-
fas de plástico por ga-
rrafas de vidro reutilizá-
veis que permitam a
diminuição da geração
de resíduos

• Consolidação e melho-
rias percentuais da utili-
zação do papel FSC
face à utilização do pa-
pel tradicional

• Estudo comparativo dos
fornecimentos dos escri-
tórios por anos e me-
tros, para identificar e
analisar eficiências

• Estudo-piloto de implan-
tação de lâmpadas LED
em zonas de escritório

• Renovação, consoli-
dação e virtualização
de servidores, para mel-
horia dos rendimentos
e redução dos tempos
de quebra nos servido-
res, do espaço neces-
sário para o CPD, dos
consumos eléctricos e
de ar condicionado e,
por isso, do CO2 e dos
custos do CPD
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Área

Inovação

Objectivos propostos 
em 2009

-

-

-

-

-

Avanços em 2009

-

-

-

-

-

Objectivos para 2010

• Mudança da cabine de armazenamento,
de modo a melhorar os rendimentos e as
funcionalidades e a reduzir os consumos
eléctricos e de ar condicionado e, por
isso, o CO2 e os custos do CPD

• Instalação de VCS equipamento de
videoconferência IP com terceiros (clien-
tes, fornecedores) usando o acesso à In-
ternet corporativa, que estimule a utili-
zação da videoconferência, produza
melhorias ambientais, elimine deslo-
cações e permita a redução de custos

• Criação de um novo motor de busca em-
presarial que permita ter um interface
único para realização de buscas sobre
toda a informação disponível no escritório,
sem necessidade de conhecer de an-
temão o local onde está armazenada.
Melhorar assim a produtividade e a efi-
ciência, reduzindo o tempo utilizado nas
pesquisas de informação relevante e apro-
veitando ao máximo todos os recursos dis-
poníveis

• Introdução do e-learning, que permite es-
timular o uso da auto-formação através
da tecnologia e reduzir o esforço e o
custo da formação presencial

• Aumentar o número de subscrições e de
livros em formato electrónico em detri-
mento do formato em papel





Principais informações económicas 20

O nosso 
compromisso 
económico
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2009
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Principais informações
económicas
Durante o último exercício, a Garrigues conse-
guiu manter a sua progressão económica e a sua
posição privilegiada como primeira firma de as-
sessoria legal e fiscal por volume de facturação
em Espanha e na Europa continental.

No ano 2009, a facturação da J & A Garrigues,
S. L. P. e das sociedades dependentes superou a
quantia de 329 milhões de euros, o que implica
um aumento de mais de 28 milhões de euros, que
representam um aumento de 9,4 % face ao ano
2008 e de mais de 25 % face a 2007.

Por seu lado, a Garrigues Portugal S. L. P. e as
suas sociedades dependentes apresentaram tam-

bém bons resultados no ano 2009, com uma
facturação superior a 15 milhões de euros. Este
valor de facturação implicou um aumento de
34,9 % face ao ano 2008 e um aumento de
73,5 % face ao ano 2007.

Assim, a facturação agregada da Garrigues em
2009 ascendeu a 344 milhões de euros, 341
milhões de euros a nível consolidado. Neste valor
consolidado, 331 milhões de euros correspon-
dem à prestação de serviços de assessoria legal
e tributária e 10 milhões de euros correspondem
à prestação de outros serviços relacionados.

Em seguida serão apresentadas as principais in-
formações económicas da Garrigues, tal como
se apresentam nas Contas Anuais consolidadas
da J & A Garrigues S. L. P. e sociedades depen-
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Os honorários auferidos no exercício de 2009 ascendem a 334,3 milhões de euros, o que consubstancia um aumento de 37,5 milhões de euros, ou seja, um
aumento de 12,6%.



Principais informações económicas da Garrigues Portugal S.L.P. e sociedades dependentes

(Milhares de euros) 2007 2008 2009

Valor económico directo criado 8,906 11,491 15,371
a) Receitas 8,906 11,491 15,371

Importância líquida volume de negócios 8,765 11,277 15,209
Outras receitas de exploração 129 206 132
Receitas financeiras 12 8 3
Receitas extraordinárias 0 0 27

Valor económico distribuído 8,286 10,722 13,755
b) Custos operacionais 1,898 2,965 3,844

Dot. Amort. Imobilizado 271 338 449
Variação de prov. Circulante 80 186 190
Serviços externos 1,547 2,441 3,200
Despesas extraordinárias 0 0 5

c) Despesas com o pessoal 5,845 6,920 8,963

d) Pagamentos a sócios de capital 134 257 324

e) Pagamentos realizados às administrações públicas 402 552 607
Taxas e outros impostos 9 5 5
Imposto sociedades 293 409 428
Seg. Social 100 138 174

f) Donativos e outros investimentos na comunidade 7 28 17

Resultado do exercício 620 769 1,616

Principais informações económicas da J & A Garrigues S.L.P. e sociedades dependentes

(Milhares de euros) 2007 2008 2009

Valor económico directo criado 256.216 304.673 332.032
a) Receitas 256.216 304.673 332.032

Importância líquida volume de negócios 262.266 300.856 329.140
Variação de existências -9.209 2.649 2.133
Outras receitas de exploração 933 480 410
Receitas financeiras 258 678 328
Receitas extraordinárias 1.968 10 21

Valor económico distribuído 255.890 304.818 331.050
b) Custos operacionais 64.488 76,048 101.778

Dot. Amort. Imobilizado 6.083 5.420 6.672
Variação de prov. Circulante -1.250 4.843 7.435
Serviços externos 58.685 65.610 87.499
Despesas extraordinárias 970 175 172

c) Despesas com o pessoal 172.779 206.022 203.111

d) Pagamentos a sócios de capital 2.489 4.027 5.219

e) Pagamentos realizados às administrações públicas 15.736 18.312 20.591
IAE e outros impostos 358 393 404
Imposto sociedades 590 585 348
Seg. Social 14.788 17.334 19.839

f) Donativos e outros investimentos na comunidade 398 409 351

Resultado do exercício 326 -145 982

21

dentes, e nas Contas Anuais da Garrigues Portu-
gal, S. L. P. e sociedades dependentes.

As epígrafes relativas a pagamentos realizados
às administrações públicas incluem os pagamen-

tos a título de contribuições para a Segurança
Social, de Imposto sobre Sociedades, de Im-
posto de Actividades Económicas e outras taxas
e tributos.



Outros dados económicos 

(milhares de euros) 2007 2008 2009

Espanha
IRPF dos trabalhadores e profissionais 53.236 62.128 66.199
IVA da sociedade e dos sócios 29.376 35.164 35.313
Segurança Social dos trabalhadores e profissionais 19.096 22.356 24.633

Total 101.708 119.648 126.145

Portugal
IRS dos trabalhadores e profissionais 1.026 1.233 1.452
IVA da sociedade e dos sócios 1.918 2.609 2.690
Segurança Social dos trabalhadores e profissionais 163 202 231

Total 3.107 4.044 4.373

22 A Garrigues efectua outros pagamentos a favor
das administrações públicas, tais como os
pagamentos para a Segurança Social a título de
quota a cargo do pessoal e sócios, retenções
por conta do IRPF em Espanha, do IRS em
Portugal e do Imposto sobre o Valor
Acrescentado correspondente à actividade das
sociedades e dos sócios. Estes montantes, que
se apresentam em seguida, correspondem a
cada um dos anos civis indicados.

Por outro lado, devido ao fomento das activida-
des de formação realizadas para as pessoas
que integram a nossa equipa, em Espanha foram
recebidas ajudas da Fundação Tripartida para
a Formação no Emprego, no valor de 155.130
euros. Do mesmo modo, foram aplicadas de-
duções relativas ao Imposto de Sociedades no
valor de 345.028 euros em Espanha e de
37.371 euros em Portugal.
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Garantir a atenção integral e personalizada no
âmbito da assessoria jurídica e fiscal e prestar
serviços profissionais do mais alto nível são o
nosso principal objectivo. A Garrigues procura
a excelência profissional e a satisfação do
cliente através da qualidade dos serviços pres-
tados e do cumprimento de todos os compromis-
sos assumidos.

Para assegurar a excelência dos seus serviços,
a Garrigues procura criar, com todos os seus
clientes, relações baseadas na confiança e na
empatia, actuando de maneira leal e transpa-
rente e aspirando à manutenção de uma relação
estável e continuada no tempo. A firma assume
o seu compromisso em cada um dos projectos
que lhe sejam encomendados e esforça-se por
conhecer e compreender, da forma mais com-
pleta e plena possível, as necessidades e os ob-
jectivos de cada um dos seus clientes.

Para isso, é consignada uma equipa de tra-
balho específica a cada cliente e assunto (em
função das circunstâncias do caso concreto), di-
rigida por um sócio e constituída pelo número
adequado de pessoas, com diversos níveis de
experiência, em função do alcance e das ne-
cessidades do projecto. O sócio é, na maioria
dos casos, a via de comunicação mais directa
com o cliente e supervisiona o trabalho da sua
equipa para garantir a maior eficácia, quali-
dade e atenção ao serviço. Durante todos estes
anos, temos vindo a comprovar que esta filoso-
fia de trabalho permite prestar uma assessoria
de carácter marcadamente prático e útil, pre-
ventivo e adaptado às necessidades do cliente,
tendo em conta as especialidades jurídicas que
possam ser necessárias para a solução de cada
assunto.
Do mesmo modo, a Garrigues fomenta o desen-
volvimento de actividades de promoção profis-
sional que possam dar origem a benefícios
directos para os clientes, tais como a organi-
zação de pequenos-almoços de trabalho e a

participação de fóruns e seminários com clientes.
A Garrigues mantém abertos diversos canais de
comunicação com os clientes, tendo sempre em
atenção o rigoroso cumprimento das normas ac-
tualmente em vigor relativas a publicidade e con-
fidencialidade. Até à data, não ocorreu nenhum
litígio a este propósito. 

Por outro lado, no ano 2008 foi constituído o
Comité de Protecção de Dados e Privacidade,
que tem como principal finalidade zelar pelo
cumprimento e observância das normas sobre
protecção de dados, protecção de dados
pessoais e privacidade por parte de todas as
entidades e do pessoal, profissional e não
profissional, que trabalha na Garrigues. Para esse
efeito, o Comité está encarregue da redacção
das políticas e directrizes internas sobre a matéria,
prestando uma especial atenção ao tratamento
dos dados pessoais dos clientes e das pessoas
alheias à organização que estejam, de qualquer
outro modo, vinculados a esta.

Relação com 
os nossos clientes   
Evolução do número de clientes   

Nestes últimos anos, o alargamento da nossa
rede de escritórios e o aumento do número de
pessoas que fazem parte da nossa firma permitiu
aumentar a capacidade de trabalho da Garri-
gues, dando-nos assim a possibilidade de expan-
dir e melhorar a nossa oferta de serviços aos
vários clientes. A nossa carteira de clientes mos-
trou, igualmente, uma evolução muito favorável
durante estes anos, registando um aumento de
mais de 29 % entre os anos 2007 e 2009 no
número de clientes, com um volume de facturação
anual superior a vinte mil euros.



Proveniência dos nossos clientes estrangeiros (percentagem do número de clientes) 2009

Oceânia  1 %

América do Sul  6 %

América Central  5 %

América do Norte  13 %

África  8 %

Ásia  3 %

Europa  64 %

França  10 %

Alemanha  11 %

Itália  7 %

Dinamarca  9 %

Reino Unido   23 %

Outros países 
europeus   40 %

Distribuição geográfica dos clientes da Garrigues

1 - Os dados indicados referem-se ao número de clientes de J & A Garrigues S. L. P. e às sociedades dependentes, sem incluir o número de clientes da Garrigues
Portugal S. L. P.
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No número anual de clientes da Garrigues tem
tanta influência a continuidade dos clientes que
já o eram anteriormente, como a incorporação
de novos clientes significativos na sua carteira. O
número de clientes com facturação superior a
20.000 € cresceu em 412 durante o último ano.

Em 31 de Dezembro de 2008, 75 % das em-
presas que estavam cotadas na Bolsa de Madrid
eram nossos clientes, assim como 80 % das em-
presas que integravam o IBEX-35 na mesma
data. Por seu lado, 55 % das empresas que
constituíam o PSI-20 da Bolsa de Lisboa, à data
de 31 de Agosto de 2009, eram clientes da
Garrigues Portugal. Estes dados confirmam a im-
portância – por tamanho e renome – dos clientes
que integram a nossa carteira. Não obstante, a
nossa satisfação está também na prestação de

serviços profissionais a um grande número de
empresas de menor dimensão, assim como às
mais diversas entidades e associações que para
isso contam connosco. 

Proveniência geográfica e sectorial dos clientes  

A localização da nossa rede de escritórios tem
uma influência clara na proveniência dos nossos
clientes. A Garrigues é uma firma internacional e
aberta ao exterior. Actualmente dispomos de uma
ampla rede de escritórios internacionais e conta-
mos com a confiança de um grande número de
clientes estrangeiros, que chegam já a 10 % do
total da nossa carteira de clientes. A origem dos
clientes estrangeiros divide-se por todos os conti-
nentes. A distribuição dos clientes estrangeiros se-
gundo a sua proveniência é a seguinte1: 

África

Ásia

América Central 
e Caribe

América do Norte

América do Sul

Europa

Oceânia



Serviços 24 %

Administrações públicas  2 %

Farmacêutico 
e sanitário  2 %

Energia 6 %

Serviços financeiros  6 %
Transportes 2 %

Turismo 3 %

Tecnologia, 
telecomunicações 
e meios  3 %

Consumo 
e distribuição  9%

Produção industrial  11%

Pessoas 
singulares  14%

Construção 
e infra-estruturas  17 %

Outros 2 %

Proveniência sectorial dos nossos clientes

A procedência sectorial dos clientes da Garrigues tem mantido esta
tendência durante os últimos três anos.

2 - Os dados indicados referem-se ao número de clientes de J & A Garrigues S. L. P. e às sociedades dependentes, sem incluir o número de clientes da Garrigues
Portugal S. L. P.
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Mediante a criação da aliança internacional de
escritórios de advogados ibero-americanos «Af-
finitas», a Garrigues promove, desde o ano
2004, a colaboração entre cerca de 3.000 pro-
fissionais que prestam serviços a partir de mais
de 40 escritórios, distribuídos por 14 países, de
entre os quais se encontram a Argentina, a
Colômbia, o Chile, o México e o Peru, para
além de Espanha e Portugal, entre outros. Esta
rede internacional responde a um acordo estra-
tégico que facilita a assessoria a clientes em
todo o mundo e foi criada com a finalidade de
oferecer aos seus clientes a prestação de um ser-
viço homogéneo, fundado na qualidade e no
rigor profissional, em qualquer dos países alia-
dos, como se se tratasse de uma única firma.

Do mesmo modo, a Garrigues é membro funda-
dor da «Taxand», uma rede global integrada por
mais de 2.000 consultores fiscais pertencentes
a mais de 45 firmas dos cinco continentes.
Cada membro é uma entidade distinta e inde-
pendente, responsável pelos serviços que presta
aos seus clientes. Fundada em 5 de Março de
2005 como resposta à procura internacional de
serviços fiscais prestados por profissionais inde-
pendentes, está a converter-se rapidamente
numa das mais importantes redes internacionais
de serviços fiscais globais.

Considerando a proveniência sectorial, a maior
parte dos clientes que integram a nossa carteira
pertence aos sectores dos serviços, fabrico de
produtos e bens de consumo e à construção2: 



Clareza e utilidade do serviço 8.3

Qualidade dos relatórios 8.2

Agilidade, rapidez 8.1

Proactividade, iniciativa 8.1

Comunicação 8.9

Personalização 8.9

Confiança 8.8

Informação 8.0

Conhecimento da empresa e do sector 8.3

Criação de valor 7.9

Compromisso com o cliente 8.5

Trabalho em equipa 8.4

Continuidade das equipas 7.8

Rede de escritórios / alianças 7.3

Coordenação entre escritórios e departamentos 8

Tecnologia 7.9

Linguagem/idiomas 8.1

Clareza das minutas 7.2

Integridade, reputação 8.9

Qualidade do serviço 8.4

Grau de satisfação 8.3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Avaliação 
da satisfação   
Periodicamente, a Garrigues adopta iniciativas
destinadas a conhecer e medir o grau de satis-
fação dos seus clientes, todas elas enquadradas
no programa interno denominado Client Satis-
faction. No ano 2009, as iniciativas realizadas
visaram o desenvolvimento de um estudo de sa-
tisfação que consistiu no envio de questionários
e na organização de entrevistas e reuniões com
uma amostra representativa de 80 clientes de Es-

panha, o dobro do registado em 2008. O ques-
tionário permitiu parametrizar as respostas, com
a finalidade de conhecer as principais forças e
aspectos a melhorar que devem ser considera-
dos na relação com os nossos clientes. Os resul-
tados destas entrevistas foram posteriormente
discutidos com os sócios e com outras pessoas
da firma, para definir, em cada caso concreto e
tendo em conta os comentários e sugestões re-
cebidos, as medidas adequadas e desenvolver
o seguimento da sua efectiva implantação. Os
resultados obtidos, numa escala de 0 a 10, são
apresentados em seguida (com uma qualificação
global média de 8,2):



3 - Dados correspondentes ao período compreendido entre Fevereiro de
2008 e Fevereiro de 2009.

4 - Dados relativos ao ano civil 2009.30

Como aspectos mais destacados, os clientes va-
lorizaram de forma muito positiva a nossa inte-
gridade e reputação, a relação personalizada
que se cria com eles e a confiança que gera-
mos, assim como a capacidade de comuni-
cação e a qualidade técnica dos nossos
serviços. Outros aspectos bem valorizados foram
a capacidade de trabalhar em equipa, o com-
promisso com o cliente, a clareza e a utilidade
da nossa assessoria e o conhecimento da em-
presa e do sector. Quanto aos aspectos a mel-
horar, os comentários mais significativos dos
nossos clientes faziam referência à melhoria da
rede internacional, à optimização dos honorários
e melhorias na informação sobre novidades e as-
suntos de interesse, para as quais a firma deu
um especial ênfase, nos anos 2008 e 2009,
através da renovação e colocação em funciona-
mento de novas ferramentas tecnológicas através
da página web e Extranet, a qual permite partil-
har espaços e bibliotecas de trabalho comum
com os clientes. Durante o último ano, 2.710 uti-
lizadores3 acederam à nossa Extranet. De entre

as alterações introduzidas na página web des-
tacam-se a ampliação do espaço dedicado aos
conteúdos da actualidade, a abertura de uma
secção de RSE, assim como a criação de um
acesso directo à Extranet. No ano 2009 a nossa
página web foi visitada por 382.623 utilizado-
res únicos4, o que pressupõe um valor superior a
1.000 utilizadores por dia. 

Para além da informação obtida através de in-
quéritos de satisfação, há um sócio que dirige a
Área Profissional, através da qual são canaliza-
das as possíveis sugestões, queixas ou recla-
mações dos clientes. A este propósito, devemos
assinalar que, até à data, não foi apresentada
nenhuma reclamação ou queixa de clientes com
base na qual tenha sido aplicada à Garrigues
alguma multa ou sanção.

A Garrigues manteve-se, pelo segundo ano con-
secutivo, no ranking das cem empresas com mel-
hor reputação de Espanha, segundo o Monitor
Empresarial de Reputação Corporativa
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(MERCO), que neste ano publicou a sua décima
edição. A Garrigues continua a ser o primeiro e
único escritório de advogados que aparece
neste grupo (ocupa o posto 96º de uma lista na
qual são referenciadas, no total, 637 empresas)
e o nosso presidente, Antonio Garrigues, tam-
bém se repete entre os líderes com maior repu-
tação (na 45ª posição da lista).

O Monitor MERCO Empresas é elaborado com
base nas respostas e opiniões de presidentes,
administradores delegados, directores-gerais e
administradores das empresas espanholas que
facturam mais de 50 milhões de euros anuais e
tornou-se num dos monitores de reputação de re-
ferência em todo o mundo. 

Gestão dos conflitos 
de interesses

Devido ao número elevado de clientes do es-
critório, à diversidade das suas áreas de es-

pecialização e aos diversos escritórios e paí-
ses nos quais a Garrigues desenvolve a sua
actividade profissional, é de especial im-
portância a adequada identificação e reso-
lução das situações de conflito de interesses
que possam vir a ser suscitadas e que, de
facto, cada vez mais ocorrem na nossa activi-
dade profissional.

Esta é uma questão de grande relevância, não
só no plano deontológico mas também pela
sensibilidade e importância que reveste na re-
lação com os clientes. Sob supervisão e coor-
denação do Comité de Prática Profissional, a
Garrigues definiu procedimentos internos muito
rigorosos, destinados a gerir e resolver este
tipo de situações com a maior agilidade e
rigor possíveis, tanto as que se possam origi-
nar com a entrada de um novo cliente ou as-
sunto ou firma, como aquelas outras que se
possam suscitar, posteriormente, durante a re-
alização de um trabalho já aceite. 
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A política de responsabilidade social da Garri-
gues está integrada na sua estratégia de negó-
cio e é prosseguida com sentido de futuro. A
grande aspiração é a de que, com o tempo, se
transforme numa parte inseparável do ADN da
cultura corporativa da firma.

Por isso, em tempos de crise global como os que
estamos a viver, é ainda mais importante ter uma
estratégia clara, definida formalmente, com es-
trutura própria e comunicada. E, em todo o caso,
manter o rumo pré-estabelecido, ainda que seja
necessário um ou outro ajuste.

Definida pela direcção da firma, a política de
acção social no seu sentido mais amplo é le-
vada a cabo por profissionais da Garrigues,
através da Fundação Garrigues, e a premissa
fundamental é a seguinte: quanto mais próxima
esteja esta política dos objectivos de negócio,
mais efectiva e sustentável será e maiores opor-
tunidades dará à empresa para beneficiar a so-
ciedade.

A Garrigues é uma firma que presta serviços le-
gais e fiscais. E aí radica a sua força na hora
de oferecer a prestação de serviços de natureza
social. Por isso, as actividades de RSE giram,
na sua maioria, em torno da prestação destes
serviços de forma gratuita (pro bono) a organi-
zações e entidades sem fins lucrativos. Mas tam-
bém, em correspondência com a própria
natureza da firma, uma parte da RSE está cen-
trada na dupla vertente de investigação jurídica
e de atribuição de bolsas e prémios para jovens
juristas.

Em linhas gerais, a política social da Garrigues
é concretizada através das seguintes linhas de
actuação:

• Prestação de serviços gratuitos de índole ju-
rídica e fiscal (pro bono)

• Projectos próprios específicos de acção so-
cial

• Contribuição económica para o co-financia-
mento de projectos

• Voluntariado corporativo 

• Compras solidárias 

• Cessão de activos 

• Doação de equipamentos informáticos

• Doação de mobiliário e equipamentos de es-
critório

• Doação de materiais da empresa

• Doação de produtos terminados

Em 2009, um dos objectivos que nos propuse-
mos alcançar foi o de realizar melhorias estrutu-
rais na nossa política de RSE. Mas, ainda assim,
os objectivos sociais que nos propusemos al-
cançar na última Memória não puderam ser total-
mente cumpridos. O indicador de horas de
voluntariado, por exemplo, não foi ainda posto
em marcha, pelo que se mantém como objectivo
para 2010. Por outro lado, num estudo realizado
pelo Clube de Excelência em Sustentabilidade em
2009, ficou reflectido que a política da Garri-
gues em matéria de RSE está ainda em fase «de
consolidação».
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Sabemos que falta percorrer caminho neste te-
rreno e que, claramente, há espaço para melho-
rar, coisa que sem dúvida viremos a fazer ano a
ano. Mas também queremos que conste que as
conquistas foram muitas ao longo do último ano
e que gostaríamos de destacar algumas em de-
talhe.

Trabalho pro bono
Na Garrigues existe um programa estruturado
para canalizar o trabalho pro bono realizado
por profissionais do escritório, cujas principais
linhas resumimos em seguida.

Descrição do programa

Conceito
Consideramos trabalho pro bono todas as acti-
vidades que tenham por objecto:

• Prestar assessoria jurídica gratuita, ou a
preços muito reduzidos, com a finalidade ex-
clusiva de ajudar, directa ou indirectamente,
grupos ou entidades sem fins lucrativos
(ONGs, fundações, associações, etc.) que
necessitem de apoio legal

• Promover o interesse geral, incentivando a
adopção de disposições legais, resoluções
judiciais ou actuações administrativas no
apoio de finalidades de interesse geral

• Oferecer formação jurídica gratuita a entida-
des e organizações, quando assim se cola-
bore para o desenvolvimento dos seus fins
sociais

Objectivos básicos do programa
O programa de actividades pro bono tem por
objectivos:

• Permitir o cumprimento, pela firma, de um
dever ético de serviço à sociedade

• Permitir que os profissionais da firma cum-
pram o seu compromisso solidário, colo-
cando os meios económicos e profissionais
necessários para dar um conteúdo substan-
cial a esta iniciativa

Coordenação do programa
O programa de actividades pro bono é coorde-
nado por um comité, formado pela Fundação
Garrigues e por sócios de diversas áreas de prá-
tica, que é responsável pela selecção dos pro-
jectos apresentados.

Tipo de assuntos
Os assuntos pro bono podem chegar até nós, tal
como projectos concretos e pontuais ou como
parte do desenvolvimento de acordos de cola-
boração celebrados com organismos públicos
sociais ou sem fins lucrativos, incluindo fun-
dações, ONGs e associações que preencham
os parâmetros definidos pelo Comité pro Bono.
De entre esses parâmetros encontra-se a necessi-
dade de a entidade beneficiária do trabalho pro
bono ter já uma trajectória demonstrada e de ter
os seus dados financeiros auditados.

Todas as novas propostas de prestação de ser-
viços pro bono devem incluir uma verificação de
possíveis conflitos de interesses e uma carta pro-
posta dirigida ao cliente.

A título de exemplo, as actividades mais frequen-
tes são:

• Adaptação de estatutos obsoletos à legis-
lação sobre fundações, em vigor desde
2002, e a outra legislação autonómica sur-
gida posteriormente 

• Actualização de registos administrativos de
cargos em entidades não lucrativas

• Estudo de fórmulas para transformação num
tipo diferente de entidade

• Revisão e registo de deliberações sociais 

• Assistência na preparação e negociação de
acordos de colaboração ou patrocínio com
as administrações públicas e com terceiros
privados

• Preparação de expedientes para a obtenção
de subsídios

• Pedido de isenções fiscais



• Assistência em tarefas próprias da adminis-
tração da entidade: resposta a notificações
das administrações públicas, análise da con-
tabilização de determinadas operações, for-
malização de despedimentos, etc. 

• Assistência na organização de eventos: con-
tratos com os patrocinadores, dos artistas e
galeristas em caso de exposições, documen-
tação a disponibilizar aos donatários; docu-
mentação das vendas, facturação, etc.

A assessoria prestada abrange as seguintes
áreas:

• Comercial • Fiscal
• Laboral • Processual
• Imobiliário

Fundação Garrigues: 
veículo para 
a acção social 
A Fundação Garrigues é uma instituição dedi-
cada, por um lado, a questões de natureza mar-
cadamente jurídica e, por outro lado, a assuntos
puramente sociais, tanto educativos como assis-
tenciais. A Fundação é uma peça-chave para o
desenvolvimento da política de RSE da firma.

Fundada e patrocinada inteiramente pelo escri-
tório Garrigues, a Fundação pretende promover
o desenvolvimento da educação e da cultura, es-
pecialmente no âmbito jurídico, e servir de ins-
trumento a outras organizações de carácter
beneficente e assistencial, na tentativa de melho-
rar situações de desigualdade social.
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Para alcançar os seus fins, a Fundação Garri-
gues está centrada em várias linhas de ac-
tuação. Durante 2009, assim como em 2008,
estas foram agrupadas em dois grandes blocos:

• Actividades educativas e culturais, enquadra-
das basicamente no âmbito da cultura jurí-
dica:
- Investigação jurídica: Cátedra Garrigues
de Direito Global 

- Prémio Jovens Juristas
- Programa de bolsas

• Promoção social:   
- Trabalho pro bono (realizado por profis-
sionais do escritório)

- Colaboração com CEDDET
- Colaboração com FUNDETEC

- Voluntariado 
- Projectos diversos
- Tabela resumo de actuações de acção so-
cial

Actividades educativas e culturais

a) Investigação Jurídica
As actividades que se desenvolveram no âmbito
educativo e cultural durante o ano 2009 foram
canalizadas através da colaboração em progra-
mas, projectos ou atribuições a várias entidades
culturais e docentes, assim como com instituições
cujas actividades e objectivos são semelhantes
aos da Fundação.

b) Cátedra Garrigues de Direito Global
A investigação referida especificamente no
campo da globalização jurídica continuou a ser
canalizada, tal como em anos anteriores, através
da Cátedra Garrigues de Direito Global, a qual
foi criada por acordo com a Universidade de
Navarra com o objectivo de promover, com uma
perspectiva interdisciplinar, a docência e a inves-
tigação nas diversas áreas do Direito e, muito
especificamente, em tudo o que diz respeito ao
fenómeno chamado de «globalização jurídica».
Durante 2009 os trabalhos dirigiram-se à elabo-
ração e preparação de novos programas que
serão realizados em 2010.

c) Prémio Jovens Juristas
O prémio Jovens Juristas foi instituído, por acordo
entre a Fundação Garrigues e a Faculdade de
Direito da Universidade de Navarra, para incen-
tivar, entre os jovens licenciados em Direito, a ex-
celência no conhecimento do Direito das
empresas e a destreza na sua aplicação prática.
Para além disso, o prémio conta desde 2007
com um novo patrocinador, a editora jurídica
Thomson-Aranzadi, que financia outra modali-
dade do prémio dirigido a estudantes do último
ano do curso de Direito. A modalidade dirigida
a profissionais no exercício da profissão continua
a ser financiada pela Fundação Garrigues.

d) Programa de bolsas
Dentro da sua actividade cultural, a Fundação
decidiu actuar principalmente no âmbito da vida
académica e da docência universitária. Nesta
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sede, e tal como em anos anteriores, foram atri-
buídas bolsas dirigidas ao mundo universitário
e, mais concretamente, ao do Direito. Estas bol-
sas são orientadas para incentivar jovens que se
encontram nas etapas finais da sua formação.

• Real Colégio Complutense de Harvard: em
cumprimento do acordo entre a Universidade
Complutense de Madrid e a Fundação Garri-
gues relativo ao Real Colégio Complutense em
Harvard, foi criada uma bolsa para estadias
de investigação na Harvard Law School como
fellows do Real Colégio Complutense.

• Mestrado Oficial em Direito da Empresa, Uni-
versidade Pontifícia Comillas de Madrid: a
Fundação Garrigues patrocinou o curso aca-
démico 2008/2009. Este acordo será reno-
vado anualmente e de forma automática
para os sucessivos cursos académicos.

Promoção social

a) Trabalho pro bono canalizado através da Fun-
dação Garrigues 

• CEDDET
Uma parte da actividade da Fundação Garrigues
consiste na investigação e no desenvolvimento de
temas relativos à Sociedade da Informação. Para
tal, a Fundação colabora num projecto relacio-
nado com o mundo da formação virtual através
da Internet. Esse projecto consiste no desenvolvi-
mento de um curso de formação em contabili-
dade para juízes e magistrados sul-americanos,
realizado totalmente em suporte online, em cola-
boração com o CEDDET (Centro de Educação à
Distância para o Desenvolvimento Económico e
Tecnológico), fundação promovida pelo Ministé-
rio da Economia e Fazenda de Espanha e que e
a ligação em Espanha do Global Development
Learning Network do Banco Mundial.

O objectivo do CEDDET é o de partilhar com ou-
tros países, especialmente os da América Latina,
as experiências, os conhecimentos e o know
how acumulados nas administrações públicas,
nos centros docentes e nas empresas espanho-
las, mediante a utilização das novas tecnologias
de informação e das telecomunicações, com a
finalidade de contribuir para o fortalecimento ins-
titucional, para a criação do investimento na re-
gião e para a formação de redes internacionais
de peritos, especialmente ibero-americanos.

Em cumprimento do acordo assinado em 2007,
a Fundação Garrigues elaborou e leccionou ao
CEDDET, na primavera de 2009, um curso para
juízes sobre “Fundamentos Económicos e Conta-
bilísticos”. O contributo da Fundação Garrigues
para o projecto, no qual colaborou também o
CGPJ (Conselho Geral do Poder Judicial) e o
Centro de Estudos Garrigues, consistiu na di-
recção académica do curso, na preparação da
lista de temas e dos materiais e da contratação
dos professores.

Os resultados foram excelentes, com 75 pedidos
de inscrição, 30 juízes admitidos de 8 países
sul-americanos (Argentina, Bolívia, Chile, Hondu-
ras, México, Peru, República Dominicana e Uru-
guai) e uma qualificação final global do curso
de 4,2 em 5.

De facto, a resposta ao curso foi tão positiva que
o CEDDET solicitou a preparação de uma ter-
ceira edição para ser realizada em 2010.
Também em 2009 foi organizado um seminário
presencial em Madrid, para o qual foram convi-
dados os 5 melhores participantes das duas
edições realizadas. O programa, com uma se-
mana de duração e organizado conjuntamente
com o CEDDET e o CGPJ, consistiu em visitas a
instituições relevantes para os juízes, como o Tri-
bunal Supremo, o Tribunal Constitucional, o Con-
greso de los Diputados ou o Defensor del
Pueblo, assim como a organização de colóquios
entre profissionais da Garrigues e do CGPJ. Os
participantes deram a este seminário presencial
uma nota de 4,72 sobre 5.

• FUNDETEC
Também no âmbito das actividades da Fun-
dação relacionadas com a Sociedade de Infor-
mação e da atenção a grupos marginais, e em
virtude do acordo assinado em 2007, foi dada
continuação à colaboração com a FUNDETEC
(Fundação para o Desenvolvimento Info-tecnoló-
gico de Empresas e da Sociedade).

Dentro das actividades da FUNDETEC, a inicia-
tiva Hogar Conectado a Internet (HCI) tem por
objectivo aumentar o grau de penetração das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
nas casas, utilizando as empresas como interme-
diários para facilitar esse incentivo e fomentando
a sua participação através de determinados be-
nefícios fiscais.
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A participação da Fundação Garrigues consiste
na prestação, por sócios e associados da Garri-
gues, de assistência técnica, legal e fiscal, para
conseguir uma maior implantação do projecto HCI
em toda a Espanha.

• Outras actividades
Adicionalmente, no âmbito das actividades pro
bono, em 2009 a Fundação Garrigues continuou
a participar num grupo de trabalho convocado
pelo Cyrus R. Vance Center for International Justice,
e continuará a fazê-lo em 2010. Este Centro, que
faz parte da Ordem dos Advogados da cidade
de Nova Iorque, foi fundado no pressuposto de
que os advogados têm um papel importante na
promoção da justiça social e no fortalecimento da
democracia.

O Centro presta apoio a nível mundial a advoga-
dos que desenvolvem actividades pro bono, sejam
elas de expansão no acesso à justiça, actividades
que assegurem um sistema judicial justo e equita-
tivo, actividades relacionadas com o desenvolvi-
mento de políticas públicas que tenham em conta
as necessidades sociais e as que promovam a
confiança pública na profissão legal.
O grupo convocado pelo Centro engloba os prin-
cipais escritórios de Espanha e trabalha em plena
colaboração com o Centro de RSA do Colégio
de Advogados de Madrid. 

A Fundação também participou, em 2009, no
fórum sobre pro bono organizado pelo Public Inte-
rest Law Institute em Bucareste, Hungria, apresen-
tando uma exposição sobre a prática do trabalho
pro bono em Espanha.

Finalmente, a Fundação Garrigues elaborou, du-
rante o presente ano fiscal, um Guia de Boas Prá-
ticas de Responsabilidade Social em escritórios de
advogados cujo objectivo fundamental é a pro-
moção, nos escritórios, de boas práticas de gestão
e desempenho sustentáveis de um ponto de vista
económico, social e ambiental. Pretende-se assim
que os escritórios de advogados espanhóis, assim
como outras organizações cujo sistema de tra-
balho seja semelhante (empresas de serviços pro-
fissionais), conheçam e apliquem, se o
considerarem oportuno, os exemplos de boas prá-
ticas de gestão responsável que se especificam ao
longo do documento e que considerem aplicáveis.
Este projecto contou com a atribuição de um sub-
sídio do Ministério do Trabalho e Imigração.

b) Voluntariado
• Colaboração com a Comunidade de Madrid
no programa «Conhece as tuas leis» 

Este programa baseia-se num acordo assinado
em Dezembro de 2008, através do qual vá-
rios escritórios, de entre os quais se encontra a
Garrigues através da sua Fundação, se com-
prometem com a Comunidade de Madrid a
prestar gratuitamente um determinado número
de horas de assessoria e ensino a imigrantes
sobre o sistema legal e jurídico espanhol. Du-
rante 2009 foram realizadas duas edições nas
quais participaram, no total, 32 profissionais
da firma no Cepi Hispano-Africano de Madrid
e no Município de Três Cantos.

• Fundação Junior Achievement
Em 2009 manteve-se o apoio a várias iniciati-
vas da Fundação Junior Achievement, como a
«Sócios por um dia», durante o qual são rece-
bidos vários estudantes nos escritórios para
verem, pelos próprios olhos, como funciona um
grande escritório de assessoria jurídica e fiscal.

Do mesmo modo, iniciou-se a colaboração
com o programa «As vantagens de continuar
na escola», no âmbito do qual os profissionais
da Garrigues e da Fundação vão a escolas
públicas ou subsidiadas para dar aulas durante
várias semanas a jovens estudantes, expli-
cando-lhes as vantagens de não abandonar a
escola.

• Fundação Nantik Lum
Esta fundação, que se dedica ao apoio ao de-
senvolvimento através da atribuição de micro
créditos, beneficiou, em 2009, da assessoria
da Fundação Garrigues, por pertencer ao seu
Conselho de Assessoria. No ano 2010 conti-
nuaremos a apoiá-la no desenvolvimento do
seu plano de marketing, fundraising e de im-
plementação de projectos (a maioria deles no
Haiti, na República Dominicana e no Ruanda).

c) Projectos
A Fundação prestou colaboração económica para
financiar ou co-financiar projectos de outras Fun-
dações ou entidades sem fins lucrativos, tais como,
entre outras:
• Fundação Ajuda ao Inválido (AFIM)

• Fundação Sindroma de Down Madrid



Un espacio donde ser solidarios

rincón socialNº 218 - 13 de marzo del 2009

sta sección que comienza su andadura girará en
torno a la ayuda a los demás y contará con tres apar-
tados: explicaremos los proyectos solidarios en los que
el despacho colabora; narraremos las experiencias per-

sonales de compañeros comprometidos con
organizaciones, actividades y campañas soli-
darias; y os propondremos iniciativas de
acción social en las que podréis participar.

Para elaborar este espacio es fundamental
vuestra participación por lo que se ha
habilitado un buzón de correo electrónico;

queremos que nos hagáis llegar todas vuestras
experiencias solidarias, comentarios y sugerencias
(Accion.Social@garrigues.com). El objetivo es que entre
todos compartamos un lugar donde expresar nuestras
inquietudes sobre esta importante labor. 

Cinco kilómetros por la vida
Comenzamos la sección sugiriéndoos una iniciativa en
la que todos podéis participar: la carrera popular Cinco
kilómetros por la vida, que se celebrará entre las locali-
dades de Móstoles y Madrid, el sábado 28 de marzo,
a partir de las 10 horas, en beneficio de la Federación

Española de Padres de Niños con Cáncer
(FEPNC). Para participar hay que abonar los

5 euros que cuesta la inscripción que serán
donados en su totalidad a esta asociación que
lucha por mejorar la calidad de vida de los

niños que padecen esta enfermedad y la de
sus familias. Podéis inscribiros a través de este correo

electrónico (5kmporlavida@mostolesatletismo.com). 

Aquellos que no podáis recorrer estos cinco kilómetros
por la vida, tenéis la oportunidad de participar a través
del kilómetro 0. Esta fórmula permite colaborar, desde
cualquier punto geográfico, con donaciones en la
siguiente cuenta bancaria: 2105 3144 70
1290013300 (Caja Castilla La Mancha); concepto: Km
Cero Carrera 5 km x la Vida. 

Toda la información la encontraréis en
http://www.cancerinfantil.org/noticias.htm.
Si tenéis cualquier duda podéis contactar a

través del buzón de acción social
(Accion.Social@garrigues.com). Seguro que
entre todos podemos lograr que esta sección
sea un gran éxito.

En Garrigues la preocupación por el bien común y por garantizar la igualdad social siempre ha estado muy pre-
sente. La importancia que ha adquirido la acción social en nuestra organización ha impulsado al departamento
de Recursos Humanos y la Fundación Garrigues a desarrollar numerosas actividades en este ámbito. Una de ellas
es la que hoy os presentamos en InterNOS y que precisamente tendrá como canal este boletín: nos referimos a
“Rincón Social”.
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• Ajuda em Acção

• Fundação MACBA

• Fundação pro Real Academia Espanhola

• Associação Pro Incapacitados Psíquicos de
Alicante (APSA)

• Fundação Nantik Lum

• Fundação para o Pacto Mundial, Global
Compact 

Na Garrigues, a preocupação pelo bem comum e
por garantir a igualdade social tem estado sempre
muito presente. A importância que a acção social
tem vindo a assumir na nossa organização tem in-
centivado o departamento de Recursos Humanos e
a Fundação Garrigues a desenvolver variadíssimas
actividades neste âmbito. Uma delas é a criação,
durante o ano 2009, de um inovador canal de co-
municação chamado «Esquina Social», incluído no
nosso boletim digital interno semanal InterNos. A
secção gira em torno da ajuda aos outros e conta
com várias secções nas quais são explicados os

Anuário acção social - Resumo de projectos – com colaboradores - Ano 2009

JANEIRO

Campanhas de Natal: doação de brinquedos, presentes
e roupas a favor da Fundação Horizontes Abiertos- Padre
Garralda, Hermanitas de los Pobres de Los Molinos em
Madrid e Centro de Promoção Juvenil (CPJ) em Lisboa.

MARÇO

Criação do novo espaço «Esquina Social» no boletim di-
gital InterNos

Campanha «A hora do planeta» em colaboração com a
WWF

Campanha de apoio à Faculdade de Direito de Bissau:
doação de livros de Direito. Organizado pelo Comité de
Solidariedade de Portugal em colaboração com o escri-
tório de Valência

ABRIL

Participação no Programa educativo «A importância de
continuar a estudar» da Fundação Junior Achievement

MAIO

Campanha «Livro solidário», campanha de doação de
livros em colaboração com a ONG Interlibros

Participação no programa «Conhece as tuas leis» organi-
zado pelo Conselho de Imigração e Cooperação da Co-
munidade de Madrid

Conferência Auditório Garrigues «Barómetro do Observa-
tório da Justiça»

JUNHO

Campanha de doação de sangue em colaboração com
Centro de Transfusões da Comunidade de Madrid

Campanha de doação de sangue em colaboração com
Registo Nacional de Dadores de Medula, organizado
pelo Comité de Solidariedade dos escritórios de Portugal

Doação de uniformes (pessoal de cafetaria) à Fundação
Prodein em colaboração com a Fundação Valora 

Participação num jogo de futebol solidário a favor da
ONG Movimento Nambuma Malawi. Voluntários do es-
critório da Corunha

Colaboração com a Fundação AFIM e do seu Centro Es-
pecial de Emprego

JULHO

Doação de roupas e utensílios para ajuda humanitária ao
Haiti

Colaboração com a Cruz Vermelha Espanhola no Sorteio
do Ouro, cedência de salas de reunião para a venda de
rifas nos nossos escritórios de Málaga, Sevilha, Las Palmas
e Madrid.

Doação de material de escritório e corporativo; ajuda hu-
manitária ao Togo, África

Doação de material de escritório e corporativo para ajuda
humanitária à ONG SAUCE no Cambodja

Doação de material de escritório para a ONG Mão
Amiga, por iniciativa do Comité de Solidariedade dos es-
critórios de Portugal

SETEMBRO

Rock in Law Portugal; participação num concerto de be-
neficência para recolha de fundos para a Casa de Pro-
tecção de Santo António

NOVEMBRO

Participação na II Edição do Programa «Conhece as tuas
leis» do Conselho de Imigração e Cooperação da Co-
munidade de Madrid 

Criação de um Comité de Acção Social na zona da An-
daluzia

DEZEMBRO

Doação de material de escritório a escolas no Haiti e na
República Dominicana, através da Fundação Nantik Lum

Colaboração com a Fundação Pardo Valcarce (compra
de cestos de doces para a festa das crianças na sede da
Garrigues em Madrid)

Campanha de doação de sangue em colaboração com
Centro de Transfusões da Comunidade de Madrid

Cartão digital corporativo de Boas Festas com a Fun-
dação Menudos Corazones
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projectos solidários que contam com a colabo-
ração do escritório; descrevem-se as experiências
pessoais de colegas envolvidos em organizações,
actividades e campanhas solidárias e são propos-
tas iniciativas de acção social para participar. Para
isso, foi criada uma caixa de correio electrónico
ao qual se podem fazer chegar todas as experiên-
cias solidárias, comentários e sugestões (accion.so-
cial@garrigues.com). O objectivo é o de conseguir
ter um espaço no qual se possam partilhar e expres-
sar as inquietudes das pessoas que integram a
firma sobre esta importante tarefa.

d) Tabela resumo de actuações de acção social
O Comité de Acção Social, em colaboração com
a Fundação Garrigues, pôs em marcha, durante o
ano 2009, várias acções solidárias nas quais par-
ticiparam pessoas do escritório em toda a Península
Ibérica. Os projectos mais relevantes são resumidos
na seguinte tabela. 

A Garrigues e o mundo edu-
cativo: Centro de 
Estudos Garrigues 
O Centro de Estudos Garrigues (CEG), entidade
vinculada à Garrigues, nasceu em 1994 com o
propósito de dar formação de qualidade nas áreas
relacionadas com a actividade profissional do es-
critório.

A vinculação à Garrigues permite que o CEG man-
tenha contacto constante com o exercício da pro-
fissão e constitui um canal para transmitir à área de
formação o conhecimento, os métodos e a expe-
riência da prática profissional. No entanto, esta vin-
culação não é de todo exclusiva, pois o CEG é
concebido como um espaço aberto à partici-
pação, no qual colaboram profissionais das mais
diversas origens e âmbitos: as administrações pú-
blicas, a magistratura, a universidade, as empre-
sas, outros escritórios e consultoras.

Programa Primeira edição

Master em Fiscalidade 1994/1995

Master em Direito Empresarial 1996/1997

Master em Recursos Humanos 1997/1998

Master em Assessoria Jurídico-Laboral 1999/2000

Master em Banca e Finanças 2000/2001

Total alunos de programas Master 138

Master Executive em Urbanismo 2004/2005

Master Executive em Recursos Humanos (e módulos de especialização) 2004/2005

Programa Executive em Relações Laborais 2004/2005

Master Executive em Empresa e Finanças para Advogados 2006/2007

Master Executive em Assessoria Fiscal 2007/2008

Master de Direito Empresarial (para profissionais da firma Garrigues) 2007/2009

Master Executive em Finanças e Gestão de Carteiras 2008/2009

Máster Executive em Corporate Finance 2008/2009

Total alunos de programas Executive 763

TOTAL ALUNOS 2008/2009 901
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Os tipos de programas de formação disponibiliza-
dos são:

• Programas Master: exigem dedicação exclusiva
e estão dirigidos a recém-licenciados.

• Programas Master Executive: são compatíveis
com a actividade laboral e são dirigidos a pro-
fissionais com experiência.

• Programas de formação in company: respon-
dem às necessidades de cada empresa e dedi-
cam especial atenção à formação das
competências que exigem a integração dos
conhecimentos técnicos com as capacidades
práticas.

Durante o curso 2008/2009 (que começou em
Outubro de 2008) foram realizados os seguintes
programas de longa duração:

Em Outubro de 2009 o número total de alunos já
inscritos no CEG para a edição 2009/2010 é de
723, repartidos entre os programas anteriores e um
que será criado de novo: o Master Executive em
Fiscalidade Internacional. A esse número serão adi-
cionados, como alunos do curso académico
2009/2010, os que se vierem a inscrever, durante
a fase de inscrições a ocorrer em Fevereiro de
2010, no Executive de Recursos Humanos e no
Módulo de Compensação e Benefícios.

Relativamente ao curso 2010/2011, o CEG
propõe-se pôr em marcha um novo programa, pio-
neiro em Espanha, o Master Executive in Business
Administration (MBA) em Administração de Orga-
nizações de Serviços Profissionais.

Todos os programas mencionados estão abertos ao
público em geral, com excepção do Master Execu-
tive em Direito Empresarial, que se dirige exclusiva-
mente a profissionais da Garrigues. Este programa
é destinado aos que fazem parte do escritório e
tem por objecto completar a formação universitária
destas pessoas com os conhecimentos jurídico-em-
presariais necessários para se iniciarem no exercí-
cio profissional ao mais alto nível.

Para o cumprimento do programa relativo à prática
jurídica internacional, contamos com a partici-
pação da Faculdade de Direito da Universidade
de Harvard.

Por outra parte, o CEG celebrou e mantém em
vigor acordos de colaboração com a maior parte
dos principais escritórios e empresas, assim como
protocolos com fundações e outras instituições aca-
démicas para promover o estudo e a investigação
na área jurídica. Desta forma, mantém em vigor
protocolos para a atribuição de bolsas com:

• Universidades: Universidade de Navarra, Uni-
versidade Autónoma de Madrid, Universidade
de Deusto, Universidade Antonio de Nebrija,
Centro Universitário de Estudos Financeiros
(CUNEF), Universidade de Cantábria, Universi-
dade Católica Portuguesa, Tecnológico de
Monterrey (México), Universidade Austral (Ar-
gentina) e Universidade dos Andes (Chile).

• Outras instituições: Fundação Euroamérica e
Fundação Carolina.

A partir de Dezembro de 2009, o CEG foi habili-
tado a organizar programas de formação na qua-
lidade de «centro adscrito à Universidade Antonio
de Nebrija», o que lhe permite organizar mestrados
oficiais com pleno reconhecimento no âmbito do
Espaço Europeu de Educação Superior.

Do mesmo modo, conjuntamente com a Fundação
Garrigues, a Universidade de Navarra e a editora
Thomson Reuters Aranzadi, o CEG colaborou du-
rante mais de um ano na elaboração e difusão do
Prémio Jovens Juristas que, na sua edição de 2009,
foi atribuído na sede do CEG, com a visita do Mi-
nistro da Justiça, D. Francisco Caamaño.

Por último, cumpre destacar a publicação pelo
CEG do Livro de Estilo Garrigues (editora Thomson
Reuters Aranzadi), um manual no qual são aborda-
das as questões linguísticas e de formato que mais
frequentemente surgem na redacção de escritos ju-
rídicos.
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A Garrigues está a adicionar valor à sociedade
através da actividade profissional das pessoas
que integram o nosso escritório. Esta é uma firme
convicção que nos enche de orgulho. Nós que
trabalhamos na Garrigues compartilhamos valo-
res e um forte compromisso para com a socie-
dade de que fazemos parte. Os nossos valores,
referidos no ponto 2.4.1, expressam aquilo que
mais nos identifica, nos une e que nos guia no
exercício da nossa actividade enquanto escritó-
rio de serviços profissionais, aquilo em que acre-
ditamos porque o vivemos no dia-a-dia da nossa
actividade.

A nossa equipa

A nossa equipa é o nosso grande activo como
firma de prestação de serviços profissionais que
se enquadra num sector altamente competitivo. A

gestão adequada dos nossos profissionais e a
adopção das melhores políticas de recursos hu-
manos são uma prioridade na Garrigues. A co-
ordenação geral das nossas políticas de pessoal
está a cargo do Comité de Recursos Humanos
(RH), que é integrado por representantes das vá-
rias áreas de prática jurídica da nossa firma e por
membros do departamento de RH. Neste comité
são elaboradas, estudadas e debatidas as pro-
postas que depois são apresentadas ao Conselho
de Sócios Gerentes para aprovação. A execução
e o seguimento de cada nova medida adoptada
são realizados pelo departamento de RH.

O número total de pessoas que integram a nossa
firma aumentou progressivamente nos últimos
anos, tanto em Espanha como nos escritórios si-
tuados no estrangeiros. Tal como se demonstra
em seguida, o número de pessoas que integram

A estrutura básica dos nossos recursos humanos implica a distribuição de todo o pessoal pelas várias ca-
tegorias profissionais e funcionais especificadas em seguida e detalhadas no ponto seguinte.
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Sócios
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a nossa firma, no fecho do exercício de 2009,
é de 2.624, o que significa mais 10,6 % do que
no exercício 2008.

De modo geral, o horário de trabalho na Garri-
gues é a tempo completo, sempre deixando em
aberto as situações para as quais as políticas de
recursos humanos facilitam, ou até melhoram, as
possibilidades de adaptação da jornada, em
cumprimento, no caso de Espanha, da Lei Orgâ-
nica para a igualdade efectiva de mulheres e ho-
mens (ver epígrafe 5.3). Do mesmo modo, a
Garrigues tem vindo a aplicar, desde há anos,

outras medidas favoráveis à conciliação entre a
vida pessoal e a actividade profissional, tais
como dias de descanso adicional no Natal e na
Semana Santa (nos escritórios de Espanha) ou a
jornada contínua à sexta-feira (o que permite
aproveitar a tarde livre).

A preocupação que a Garrigues tem demons-
trado no sentido de garantir a plena igualdade
de tratamento e de oportunidades entre mulheres
e homens, assim como de favorecer a conci-
liação entre a actividade profissional e a vida
pessoal deu origem à criação do «Plano de

Mapa de pessoal da Garrigues

Relação de pessoas por categorias, sexo e idade
Categoria Idade (Anos)

Sócios

Homens Mulheres

Associados

Colaboradores

Juniores

Total

Admin. 
e apoio

Dos 34 
aos 62

A partir de 29

A partir de 26

A partir de 23

18 a 65

0 20 40 60 80 100
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Igualdade da Garrigues», que constitui uma
ferramenta útil para continuar a avançar em prol
da igualdade e que corresponde à consolidação
das políticas que têm vindo a ser aplicadas pela
firma nos últimos anos.

A Garrigues cumpre e aplica a todos os seus tra-
balhadores e colaboradores as normas e con-
venções aplicáveis nos âmbitos geográficos de
actividade da firma, cumprindo o regime legal
aplicável nos vários países em função da re-
lação contratual estabelecida com os nossos pro-
fissionais.

Estas premissas de estabilidade e permanência
ao longo do tempo não impedem que alguns
dos nossos profissionais decidam prosseguir por
novos caminhos e abraçar novos desafios fora
da Garrigues, já que são profissionais muito va-
lorizados e com altos níveis de «empregabili-
dade». Como parte da gestão de RH, procura-se
conhecer, em primeira mão, os motivos e as in-
quietudes que os levaram a tomar a decisão de

deixar a nossa organização. Só assim podemos
identificar os aspectos que devem ser melhora-
dos e tratar de os resolver. 

Para a sociedade, a manutenção de contacto
habitual e de uma certa proximidade com as
pessoas que deixam o escritório é um objectivo
claro e importante. Para esta firma, é de uma
grande satisfação saber que os nossos profissio-
nais levam consigo um grande orgulho de per-
tença e que mantêm contacto pessoal e
profissional habitual com os seus antigos cole-
gas. Para além disso, participam em diversas
acções que a firma realiza especificamente para
o colectivo de «ex Garrigues».

São apresentados em seguida os dados de rota-
tividade (em número de pessoas) dos últimos exer-
cícios. Como se pode observar, o nível de
rotatividade diminuiu 16 % relativamente a 2008
e encontra-se também abaixo da rotatividade re-
gistada em 2007.
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Rotação de colaboradores por categorias e sexos

2007 2008 2009

Homem (H) / Mulher (M) H M H M H M

Administração e apoio 14 71 41 114 17 69

Juniores 89 77 68 96 67 108

Colaboradore 36 37 36 31 26 34

Associados 26 11 27 13 28 14

Sócios 1 0 4 2 8 0

Total 166 196 176 256 146 225
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Desenvolvimento 
profissional  
Todo o pessoal da Garrigues conhece, desde o
dia da sua admissão, a carreira profissional que
lhe é proposta: uma carreira muito atractiva que
inclui níveis elevados de expectativas de cresci-
mento pessoal e profissional. A nossa firma conta
com um plano de carreira estruturado por cate-
gorias profissionais perfeitamente identificadas,
as quais incluem um tempo médio de permanên-
cia previsto para cada uma delas, como se ob-
serva no gráfico seguinte.

Esta informação está disponível na página web
corporativa (http://www.garrigues.com).

Ao longo da sua carreira, todos os profissionais
da equipa são avaliados periodicamente, através
de avaliações escritas e de uma entrevista pessoal
com os respectivos responsáveis, na qual se ana-
lisa e discute o seu desempenho, se orientam as
suas carreiras, se motiva pessoal e profissional-
mente os avaliados e se recebem e estudam as
suas observações ou comentários. O processo de
avaliação define anualmente a carreira profissio-
nal, as promoções e a retribuição.

Nesta carreira profissional existem dois marcos
especialmente relevantes: em primeiro lugar, a
promoção à categoria de associado, que im-
plica o reconhecimento notório e público do tra-
balho bem feito durante os primeiros anos de
experiência; em segundo lugar, a promoção a
sócio. A Garrigues mantém o compromisso de
garantir às novas gerações de profissionais o
acesso aos meios necessários e às oportunida-
des adequadas que lhes permitam completar
uma carreira profissional plena e satisfatória na
nossa firma. 

O processo de promoção de sócios baseia-se em
princípios de objectividade e de justiça. Este pro-
cesso de análise é da responsabilidade do Co-
mité de Nomeações, cuja tarefa consiste em fazer
um seguimento da evolução dos profissionais a
partir de um certo nível de experiência, com a fi-
nalidade de determinar o perfil e o cumprimento,
pelos possíveis candidatos, dos requisitos neces-
sários para chegar à condição de sócio. Este co-
mité tem uma ampla representatividade, de modo
a garantir a pluralidade de opiniões, e estuda as
candidaturas num processo objectivo e democrá-
tico de eleição. A decisão final sobre esta pro-
moção depende do Conselho de Sócios, que se
baseia no estudo e na recomendação sobre a
evolução e os méritos dos possíveis candidatos
realizada pelo mencionado comité. 

Por outro lado, existem planos específicos de
carreira e de promoção profissional para as
pessoas que exercem a sua actividade em
departamentos internos ou de suporte da prática
jurídica ou de assessoria. 

Na nossa firma é reconhecida a igualdade de
oportunidades para todas as pessoas, indepen-

Progressão da carreira profissional

Júnior
Colaborador

3 anos (*)

Anos de carreira profissional

2-3 anos

5-7 anos

Associado
Sócios

(*) Quatro anos em Portugal devido à existência do estágio
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dentemente do lugar onde prestem os seus ser-
viços, nunca se tendo registado incidentes de
qualquer tipo de discriminação (sexo, raça, reli-
gião, proveniência, etc.). Do mesmo modo, nas
novas contratações de jovens licenciados, os ho-
mens e as mulheres dispõem também de total
igualdade de condições na nossa firma, como
se pode observar no seguinte gráfico, segundo
o qual a percentagem de mulheres é de 56 % e
a de homens é de 44 %:

Por outro lado, a taxa de absentismo laboral na
Garrigues durante o ano 2009, entendida como
a baixa devida a doenças não profissionais su-
periores a três dias úteis, é de apenas 2,19 %.
Seguidamente é apresentada a evolução da
taxa de absentismo nos três últimos anos:

2007 2008 2009

Taxa de absentismo (%) 1,74 1,94 2,19

Mulheres - 56 %

Homens - 44 %

Relação por sexo de pessoas contratadas
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Plano de Igualdade

Em seguida é feita uma súmula dos aspectos fun-
damentais do Plano de Igualdade da Garrigues,
assim como das principais medidas aplicadas:

Aspectos fundamentais do 

Plano de Igualdade da Garrigues

Integrar os princípios da igualdade de trata-
mento e da não discriminação em todas as
áreas ou aspectos relevantes na relação laboral
do pessoal.

Promover medidas de conciliação da vida labo-
ral e familiar. Favorecer o compromisso com a
sociedade, a retenção do talento e o aproveita-
mento da experiência adquirida. Premiar o es-
forço e a dedicação no âmbito de uma eficaz e
moderna gestão do tempo.

Propor um «texto aberto», que poderá ser melho-
rado com as sugestões e demais contributos dos
que trabalham na Garrigues. Também se criou
uma comissão permanente que se encarregará de
zelar pelo respeito e pelo cumprimento das medi-
das previstas no documento.

Medidas e direitos reconhecidos pela nossa le-
gislação laboral, junto com outras medidas es-
pecíficas da firma, para melhor conhecimento e
divulgação de todas elas.

Medidas aplicadas

Aplicável em:

• Selecção
• Contratação
• Classificação profissional
• Programa de formação
• Promoções
• Carreira profissional
• Política retributiva
• Condições de trabalho
• Conciliação e tempo de trabalho
• Prevenção de riscos laborais
• Prevenção e correcção de situações 
de assédio

• Finalização da relação laboral

Fomento do teletrabalho como forma eficaz de
conciliar a vida laboral com a pessoal

Plano primeiro ano: esta opção pode ser exer-
cida durante o primeiro ano de vida do filho e
sempre que as razões organizativas e produtivas
do posto de trabalho o permitam. Não implica
a diminuição da retribuição do requerente.

Criação da Comissão de Igualdade: está
encarregue de zelar pelo respeito e pelo
cumprimento das medidas previstas no
documento

Comunicação da criação do Plano de Igual-
dade a todo o pessoal e alojamento do mesmo
na Intranet, com livre acesso de todos os nossos
colaboradores
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Política de recrutamento 
e selecção
A política de recrutamento e selecção da Garri-
gues está baseada no mérito e nas capacida-
des dos candidatos, assim como na não
discriminação e na igualdade de oportunida-
des. Trata-se de um processo que avalia exclu-
sivamente os méritos académicos dos
candidatos e as suas aptidões pessoais e pro-
fissionais, analisadas através de testes e meto-
dologias objectivas.

Este processo de recrutamento é uniforme para
todos os candidatos que optam pela admissão
na Garrigues, em todos os lugares onde a firma
opera, e respeita o princípio da igualdade de
oportunidades. Isto faz com que o risco de vio-

lação dos direitos humanos ou de discriminação
sejam inexistentes. A nossa ampla rede territorial
permite-nos oferecer oportunidades a candida-
tos de muitas cidades e das mais diversas uni-
versidades.

O nosso processo de selecção é exaustivo e ri-
goroso. A Garrigues procura pessoas não só
com excelente nível académico, mas também
com competências técnicas e pessoais orienta-
das para a excelência no serviço ao cliente,
para o trabalho em equipa, o compromisso e a
motivação e com um claro interesse em crescer
pessoal e profissionalmente connosco. 

As principais actividades desenvolvidas no âm-
bito da política de recrutamento e de selecção
da Garrigues são as que se descrevem em se-
guida:

Ferramentas

Relação com 
universidades

Política 
de estágios

Destinatários

Alunos 
universitários

últimos anos 
de licenciatura 
ou mestrado 

Descrição

A Garrigues colabora de forma próxima com as universidades espanho-
las, portuguesas e outras universidades internacionais.

Para formalizar essa colaboração, assinou mais de cem protocolos com
universidades e centros de formação. Ao abrigo desses protocolos são
realizados estágios para alunos, aulas e seminários de formação, apre-
sentações da firma, etc.

Ao abrigo dos protocolos estabelecidos, a Garrigues oferece a possibili-
dade de realização de estágios na firma, dentro de todas as suas áreas
de especialização.

Há três programas de estágio:

• Programa de verão: geralmente nos meses de Julho ou Setembro

• Programa durante o curso: são estágios a meio tempo, compatíveis
com os estudos académicos

• Practicum externo: a Garrigues também colabora com algumas uni-
versidades, acolhendo alunos para a realização do Practicum externo
(disciplina obrigatória dentro de alguns planos curriculares).

Também há programas de estágios para alunos de universidades estran-
geiras, tal como, por exemplo, o Tecnológico de Monterrey (México) e a
Georgetown University (EUA).

Adicionalmente, oferecemos estágios internacionais a alunos de universi-
dades espanholas em determinados programas especiais.

Durante o ano de 2009 recebemos mais de 150 estudantes em estágios.
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Ferramentas

Actividades 
docentes

Deficiência

Outro tipo 
de actividades

Recepção das
novas admissões 

Política de bonus
por candidatos 

referidos 

Destinatários

Alunos 
universitários

Pessoas 
com deficiência

Alunos 
universitários

Novas 
admissões

Profissionais 
da Garrigues

Descrição

O pessoal da Garrigues participa nas universidades e nos centros
de formação dando aulas e realizando seminários. O compromisso
dos nossos profissionais com a docência é muito forte. Na nossa
firma também colaboram catedráticos de universidades de toda a
Espanha e de Portugal.

A integração de pessoas portadoras de deficiência no âmbito laboral
tem vindo a ser uma questão de interesse progressivamente maior na
Garrigues, pelo aproveitamento do desempenho profissional e do ta-
lento que estas pessoas possam trazer ao mundo empresarial. Por
isso temos estado presentes nas feiras de emprego da Comunidade
de Madrid e mantemos contacto com diversas organizações que re-
presentam este conjunto de pessoas.

A Garrigues participa na maioria das feiras de emprego que se reali-
zam nas universidades e realiza apresentações nos próprios centros
universitários e jornadas de «portas abertas» nas suas próprias sedes
para todos os alunos que se queiram informar sobre as possibilidades
que são propostas pela firma. Do mesmo modo, a Garrigues participa
em torneios de debate inter-universitários (Torneio Pasarela) e em com-
petições internacionais de Direito (Willem C Vis International Commer-
cial Arbitration Moot, The European Law Moot Court Competition, etc.)

A Garrigues concentra as admissões de advogados juniores no mês
de Setembro. Para permitir que os novos profissionais se conheçam
antes do seu primeiro dia de trabalho, é organizado, durante o mês
de Julho, um cocktail para o qual são convidadas todas as novas
admissões, assim como distintos membros da sociedade. O cocktail
realiza-se na sede da Garrigues. Este evento é uma óptima oportu-
nidade para que todos os futuros profissionais se conheçam entre
si antes do dia da sua admissão e para que conheçam as pessoas
que vão trabalhar com eles.

Seleccionar candidatos com o nível adequado de excelência para
admissão na Garrigues é, sem dúvida, uma das tarefas mais impor-
tantes da nossa firma. Por isso, a política da Garrigues é a de incen-
tivar a colaboração dos profissionais da firma nesta tarefa. Entre
outras medidas, é aplicada uma política de atribuição de bónus
pelos candidatos que sejam indicados pelo pessoal da firma e que
sejam contratados posteriormente pela Garrigues
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Formação
Para uma firma com as características da Garri-
gues, o profissionalismo das pessoas que a
compõem é um factor-chave para o seu sucesso.
A formação e o conhecimento são aspectos que
contribuem para alcançar a excelência, pelo
que são uma das prioridades da firma.

Na Garrigues a formação tem um valor estraté-
gico. Tratamos de desenvolver ao máximo as ca-
pacidades dos nossos profissionais e oferecemos
a cada um deles a oportunidade de descobrir e
fomentar o seu talento dentro da organização. 

Para isso, contamos com um plano de formação
contínua que potencia as suas capacidades
tanto técnicas como de gestão. O nosso objec-
tivo é o de que os nossos colaboradores alcan-

cem e mantenham as competências em todos os
níveis profissionais e em todas as funções que
desempenhem.

Neste sentido, o objectivo final da firma é o de
que os seus membros sejam considerados pelos
clientes como os «profissionais de referência»,
sendo capazes de procurar ou de apresentar so-
luções integradas que respondam, ou até exce-
dam, as suas expectativas.

Por isso, a formação na Garrigues é sustentada
em dois pilares fundamentais: a formação do
dia-a-dia, no trabalho, como parte essencial da
filosofia da Garrigues e o Programa de For-
mação da firma.

Em seguida resumimos a estrutura e os conteúdos
gerais do Programa de Formação: 

FORMAÇÃO 
on job

PROGRAMA 
DE FORMAÇÃO 

Necessidade de 
formação no dia-a-dia
sobre o trabalho que

se desenvolve

Questão avaliada
dentro das 

capacidades 
profissionais

Delegação 
de tarefas, sua 

supervisão, revisão do
trabalho e comunicação

dos aspectos 
a melhorar
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Programa de Formação

Master Executive em Direito Empresarial

Os jovens licenciados que são integrados no escritório em Espanha realizam um Master Executive
em Direito Empresarial, leccionado pelo Centro de Estudos Garrigues e pela Faculdade de Direito
da Universidade de Harvard.

Este mestrado é totalmente compatível com a actividade profissional (já que se realiza dentro do pe-
ríodo de trabalho) e desenvolve-se ao longo dos dois primeiros anos na firma.

O objectivo do curso é o de proporcionar aos formandos uma formação completa para o exercício
da actividade profissional no âmbito da assessoria jurídica de empresas, nacional e internacional,
assim como os conhecimentos contabilísticos e empresariais fundamentais e o conjunto de competên-
cias específicas necessárias para a prática bem sucedida da profissão.

Nº de profissionais de recém-contratados que iniciaram 
o curso em Setembro de 2008: 305

Nº total de profissionais a frequentar o Master em Setembro de 2008: 584

Escolas Garrigues

Anualmente são realizadas três «Escolas Garrigues» (de colaboradores, de novos associados e de
associados sénior), residenciais, com uma duração de 3 a 4 dias. São então abordados aspectos
técnicos e relacionados com competências pessoais. Adicionalmente, servem para fomentar a mul-
tidisciplinaridade na aquisição de conhecimentos, assim como para potenciar o networking entre
os profissionais dos vários escritórios e países.

N.º de formandos nas Escolas Garrigues: 218

Formação contínua

A formação contínua está estruturada, basicamente, em torno dos seguintes blocos:

• Formação técnica para cada grupo de especialidade. Inclui formação relativa a novidades, al-
terações legislativas e normativas, etc. Nestas sessões também são partilhadas as melhores prá-
ticas e experiências profissionais.

• Formação em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e de bloqueio ao financia-
mento do terrorismo.

• Formação deontológica e de boas práticas profissionais, cujo objectivo é o de garantir o cum-
primento das normas éticas e deontológicas da actividade profissional e da firma.

• Formação em competências. Através destas sessões pretendem-se desenvolver o conjunto de ca-
pacidades, competências e aptidões complementares à formação técnica.

• Formação em línguas. É feito um esforço adicional para que os nossos profissionais aumentem
o conhecimento de outras línguas. Neste sentido, são realizados cursos gratuitos de inglês,
alemão e francês.

• Formação em tecnologia, abrangendo todas as aplicações informáticas utilizadas na firma
• Formação em gestão do conhecimento. Inclui formação sobre todos os recursos e bases de dados
disponíveis.

N.º médio de horas de formação por pessoa e ano (inclui todo o pessoal: sócios, 
associados, colaboradores, juniores e pessoal de administração e apoio): 146
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Em todas as nossas acções formativas realizamos uma avaliação e medição da sua eficácia através da
análise dos inquéritos de satisfação dos cursos.

Em seguida indicamos o tempo dedicado à formação dos nossos profissionais:

Durante o ano 2009, o número de pessoas que
participaram como formadores internos nos vá-
rios programas de formação contínua foi de
525.

Adicionalmente, a Garrigues concede uma série
de bolsas, que cobrem a totalidade das propi-
nas académicas, para que os nossos profissio-
nais possam participar tanto nos Programas
Executive como no Programa de Especialização

em Compensação e Benefícios, leccionados
pelo Centro de Estudos Garrigues.

Do mesmo modo, concede um número limitado
de bolsas para frequência do programa deno-
minado Anglo-American Law Program, leccio-
nado igualmente pelo Centro de Estudos
Garrigues com a assessoria do European Legal
Studies Center da Columbia Law School de
Nova Iorque.

Indicadores básicos do programa de formação contínua:

N.º de pessoas 
formadas

Formação técnica específica de cada grupo ou especialidade 1.696

Formação em competências 859

Formação em normas profissionais 506

Formação em línguas 886

Formação em tecnologia 802

Formação em gestão do conhecimento 451

Formação externa (realizada fora do âmbito interno da firma) 418

Formação para o pessoal de administração e apoio 433

93

97

83

109

121

146

40

41

70

156

167

186

270

244

256

2007

2008

2009

Sócios Associados Colaboradores Juniores Administração
e apoio

Horas de formação por pessoa e categoria profissional
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Indicadores básicos do programa de bolsas:

Actualmente estamos a trabalhar na criação de
um portal de formação, que se alojará na Intra-
net, no qual será disponibilizada toda a infor-
mação, materiais, manuais, etc., dos cursos que
se realizem na firma, independentemente do es-
critório onde venham a ocorrer. 

Por outro lado, dadas as exigências da globali-
zação e a cada vez maior influência do sistema
legal anglo-saxónico na nossa actividade profis-
sional, este ano foi posto em marcha o Programa
para o Prosseguimento de Estudos no Estran-
geiro, com o objectivo de promover a especiali-
zação dos nossos advogados em universidades
anglo-saxónicas. Este programa consiste na atri-
buição de duas bolsas para a obtenção do grau
Master of Law (LL. M.) em alguma das universi-
dades de maior prestígio dos EUA. A dotação
económica das bolsas cobre tanto a matrícula
como as despesas de habitação, manutenção e
deslocação, para além de uma quantia inicial
para despesas diversas, tais como a aquisição
de livros e materiais académicos. Os dois pro-
fissionais a quem foi atribuída uma bolsa estão
actualmente a frequentar os seus cursos na Co-
lumbia University.

Estamos convencidos de que este programa será
extremamente enriquecedor, não apenas para os
nossos jovens advogados mais brilhantes, mas

também para a nossa firma em geral, pois per-
mite-nos contar com maiores recursos para nos
adaptarmos às exigências do cliente internacio-
nal. O nosso reconhecimento como firma inter-
nacional e a nossa aposta constante na
formação dos nossos advogados tornam conve-
niente que contemos com programas como este,
que se junta assim às muitas outras oportunida-
des de formação que a firma oferece aos nossos
profissionais.

Sindicalização

A Garrigues respeita o direito dos seus profissio-
nais a serem representados por sindicatos e ou-
tros representantes legítimos, assim como a
participar com eles em negociações para al-
cançar acordos sobre as suas condições labo-
rais. São respeitados todos os direitos individuais
e colectivos dos nossos profissionais.

Neste sentido, não ocorreram situações de risco
que pudessem afectar o exercício do direito à li-
berdade sindical ou de eleição de representan-
tes legais por parte dos trabalhadores da
Garrigues.

N.º 
Bolsas 

Programas Executive 18

Assessoria Fiscal 2

Empresa e Finanças para Advogados 4

Relações Laborais 1

Recursos Humanos 4

Finanças e Gestão de Carteiras 1

Corporate Finance 6

Compensação e Beneficios 2

Anglo-American Law Program 32

N.º total de bolsas concedidas 52

59



Do mesmo modo, a Garrigues não impôs modi-
ficações substanciais das condições de trabalho
ou transferências aos seus trabalhadores. As al-
terações ocasionais que possam vir a ocorrer no
futuro serão analisadas caso a caso, de modo a
que se possam evitar ou reduzir os impactos ne-
gativos para o pessoal, com observância dos
procedimentos estabelecidos na legislação de
cada jurisdição.

Sistema de retribuição   
A Garrigues reconhece os resultados dos mem-
bros da sua equipa através de um sistema de
compensação baseado no desempenho.

Os objectivos deste sistema são os de atrair, reter
e motivar todos os nossos profissionais, fomen-
tando o seu desenvolvimento e o crescimento do
negócio.

Esta política de retribuição é aplicada de forma
consistente e uniforme a todas as pessoas que
integram a Garrigues e está baseada em:

• Retribuição fixa: consiste num sistema de ban-
das salariais vinculadas aos níveis da orga-
nização interna e à categoria profissional.

• Retribuição variável: é aplicada a partir de
um determinado nível organizacional e orga-
nizativo e é determinada, de forma geral,
com base nos resultados corporativos da Ga-
rrigues. Oscila entre 10 % e 20 % da retri-
buição fixa. Também consta da retribuição
do pessoal de administração e de apoio.

• Benefícios sociais: em general, os benefícios
sociais são superiores aos exigidos pela le-
gislação local e têm uma vocação de flexibi-
lidade e de adaptação às necessidades das
pessoas. De entre estes benefícios são de
destacar o seguro de vida, o de acidentes
pessoais, o seguro médico, etc.

Na nossa firma é assegurada a igualdade de
oportunidades. As possibilidades de desenvolvi-
mento profissional são baseadas em critérios pu-
ramente objectivos, que têm em conta os méritos
e a valorização profissional, sem que existam di-
ferenças na retribuição salarial do pessoal por
razões que não estejam relacionadas com o mé-
rito profissional.

A retribuição corresponde, em nosso entender, às
exigências do nosso pessoal para cada nível de
experiência e situa-se claramente acima da
média do sector. Anualmente é efectuada uma re-
visão da retribuição de todos os nossos profissio-
nais, com aumentos de retribuição muito
significativos, emparelhados com a ascensão na
carreira profissional. Nos últimos anos, a firma
procurou o melhor alinhamento da retribuição va-
riável dos seus profissionais com os objectivos de
uma gestão rentável. As quantias pagas a este tí-
tulo nesses anos oscilaram, de forma geral, entre
80 % e 110 % das previstas. Para além da retri-
buição salarial, existe um amplo leque de bene-
fícios sociais, tais como o pagamento de 100 %
do prémio de seguro de acidentes pessoais a
todas as pessoas, de 50 % do prémio de seguro
de vida a todas as pessoas da firma que o de-
sejem e de 50 % do prémio de seguro de saúde,
tanto para o pessoal como para as suas famílias,
no caso de terem aderido a esta oferta.
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O montante total suportado pela firma relativamente aos seguros anteriormente indicados ascende a:

Abono de prémios (€) 2007 2008 2009

Prémios de seguro de acidentes e de vida 165.112 185.379 207.026

Prémios de seguro de saúde 591.297 715.488 831.743

Nota: Dados correspondentes a anos civis

A Garrigues admite a possibilidade de adesão a programas de retribuição flexível que optimizam a re-
tribuição líquida dos seus profissionais através de determinados produtos: vales de refeição, vales de
creches, programa de aquisição de equipamentos informáticos, seguro de saúde, etc.

Número de participantes nos programas de retribuição flexível

2007 2008 2009

Vales de refeição 264 152 160

Vales de creches 77 81 98

Seguro de saúde (média de segurados) 2,397 3,286 2,991

Aquisição de equipamentos informáticos 26 23 45

Nota: Dados correspondentes a anos civis

O seguro de saúde permite a cobertura de qual-
quer pessoa do agregado familiar do profissional
da Garrigues, aos quais também se estende o be-
nefício social do pagamento de 50 % do prémio.
Por isso, o número de segurados é superior ao nú-
mero de pessoas que compõem a firma.

Adicionalmente, os profissionais da Garrigues
podem beneficiar de acordos vantajosos com
marcas e fornecedores de primeira grandeza
para obter melhores condições ou descontos
numa ampla gama de artigos e serviços. Estes
benefícios são comunicados a todo o nosso pes-
soal, através da Intranet, no nosso e-Bazar.

A Garrigues favorece e apoia a mobilidade vo-
luntária dos seus profissionais dentro dos nossos
diversos escritórios, dentro e fora de Espanha.
Esta iniciativa é ampliada com a possibilidade
de os profissionais realizarem estadias noutros
escritórios de advogados, principalmente anglo-
saxónicos, com os quais celebrámos acordos de
colaboração. Existe também um programa de in-
tercâmbio de profissionais com os escritórios
ibero-americanos que fazem parte da rede inter-
nacional Affinitas.

Ambiente e condições 
de trabalho
O ambiente e as condições de trabalho são um
dos aspectos mais valorizados pelos nossos pro-
fissionais. A relação com os colegas, o trabalho
em equipa e o espírito que se cria dentro de
cada grupo de trabalho na Garrigues fazem
com que sejam um dos nossos activos mais im-
portantes.

A Garrigues organiza reuniões e celebrações pe-
riódicas (festas de Natal, de verão, etc.) de en-
contro entre os seus profissionais. Para além
disso, os responsáveis dos departamentos incen-
tivam a realização de almoços ou jantares com
os respectivos membros, de carácter totalmente
lúdico, com o propósito de facilitar o contacto e
o conhecimento entre as equipas.

Dentro das actividades de lazer programadas
para os colaboradores da Garrigues, são orga-
nizadas, durante o mês de Dezembro, várias fes-
tas dedicadas aos filhos dos profissionais que
integram o escritório. Estas festas são uma mag-
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nífica ocasião para os mais pequenos poderem
visitar as instalações e os escritórios e para con-
hecer os colegas dos seus pais e o ambiente
onde diariamente desenvolvem o seu trabalho.  

Finalmente, cabe destacar o trabalho de outpla-
cement que é realizado pelo departamento de
RH para ajudar os nossos profissionais a reorien-
tar as suas carreiras profissionais nos casos em
que tal seja necessário. Os nossos profissionais
são muito bem cotados no sector e, dada a sua
experiência, o seu excelente nível técnico, for-
mação, etc., têm um alto grau de «empregabili-
dade» no mercado. 

Graças às políticas de RH anteriormente mencio-
nadas, a Garrigues foi reconhecida por várias
publicações como sendo uma das melhores em-
presas para trabalhar em Espanha e em Portu-
gal. Tais publicações são: Actualidad
Económica, Monitor Español de Reputación Cor-
porativa (MERCO), Exame/Heidrick & Struggles
e Financial Times, onde a Garrigues conseguiu
entrar nos dez primeiros lugares do ranking geral

de FT Innovative Lawyers 2008, na categoria de
Recursos Humanos, com o Master Executive em
Direito Empresarial oferecido às novas ad-
missões, em colaboração com a Universidade
de Harvard.

Segurança 
e saúde no trabalho 
A actividade do Serviço de Medicina do Tra-
balho e de Prevenção de Riscos Laborais (PRL)
da Garrigues, formado por médicos de trabalho,
enfermeiros de empresa e técnicos superiores em
prevenção, é desenvolvida em torno das seguin-
tes quatro disciplinas preventivas: medicina do
trabalho, higiene, ergonomia e segurança.

O nosso pessoal dispõe dos recursos materiais
regulados pela legislação vigente em matéria
de prevenção de riscos laborais, de maneira
a que sejam garantidas as melhores condições
de trabalho nos nossos escritórios.

Medicina do trabalho

Medicina Preventiva
Âmbito: Madrid e Barcelona

• Exames médicos, periódicos e voluntários, por meios
próprios: 397

• Promoção da saúde através de campanhas de vaci-
nação, adopção de hábitos saudáveis e educação
sanitária (consultas presenciais e publicação de guias
na Intranet).

Medicina assistencial
Âmbito: Madrid e Barcelona

• Consultas médicas diárias em Madrid e Barcelona
com diagnóstico e tratamento personalizado:

2007 2008 2009

Exames médicos 371 331 397
Consultas médicas 4.860 5.803 6.122
Consultas de enfermagem 471 1.097 1.476
Análises clínicas 1.144 1.206 1.189

Assessoria médica
Âmbito: Espanha  

• As tarefas mais importantes estão concentradas na ela-
boração de peritagens e na assessoria ao trabalhador
perante qualquer conflito sanitário que possa ocorrer
com o Sistema Nacional de Saúde, com Seguradoras
privadas, Mutualistas e outras entidades que intervêm
nos cuidados de saúde dos empregados.

Higiene

Higiene
Âmbito: Madrid e Barcelona

• Elaboração de relatórios de higiene industrial: 232

• Elaboração de análises trimestrais da qualidade do
ar interior, através da recolha de amostras ambientais
e de culturas microbiológicas. 

• Cumprimento das normas em vigor relativamente à
prevenção e ao controlo da legionária.

Ergonomia

Ergonomia
Âmbito: Espanha

• Consultas de ergonomia realizadas: 272

• Mobiliário ergonómico, materiais que optimizam a
postura no posto de trabalho e disponibilização de
manual sobre ergonomia para consulta pelos empre-
gados.

• Elaboração de estudos ergonómicos e de recomen-
dações personalizadas para a melhoria das con-
dições dos postos de trabalho.
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Segurança

Segurança
Âmbito: Espanha

• Auditorias periódicas em todos os escritórios da Garrigues em matéria de segurança e saúde.
• Actualização do material de segurança de cada escritório
• Relatórios básicos de segurança elaborados: 30
• Baixa sinistralidade laboral. Investigação das causas e tomada de medidas perante as ocorrências.

2007 2008 2009

Nº de acidentes de trabalho com baixa  9 15 12

Nº de acidentes de trabalho in itinere 8 10 8

Nº de acidentes de trabalho no local de trabalho ou em deslocações 
dentro do horário de trabalho 1 5 4

Nº de doenças profissionais 0 0 0

Nº de dias de baixa devido a acidentes de trabalho 285 254 270

Nº de dias de baixa devido a acidentes de trabalho in itinere 256 184 239

Nº de dias de baixa por acidentes de trabalho no local de trabalho 
ou em deslocações dentro do horário de trabalho 29 70 31

* Dados correspondentes a anos civis

• Cumpre referir que não ocorreu nenhum acidente mortal.

• Formação em PRL:  
- Cursos de formação em PRL (280 novos profissionais)
- Curso básico de prevenção (33 trabalhadores)
- Formação inicial preventiva (15 trabalhadores)
- Primeiros socorros (9 trabalhadores)
- Equipamentos de Primeiros Socorros (EPS) (9 trabalhadores)
- Equipamentos de Alarme e Evacuação (EAE) (52 trabalhadores)
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Tecnologias de Informação 
A aposta da Garrigues na inovação tecnológica tem-
se mantido firme e permanente. Estamos convencidos
de que melhorando e inovando os sistemas de infor-
mação, os nossos profissionais poderão realizar o
seu trabalho nas melhores condições possíveis e pres-
tar um serviço de maior qualidade aos clientes. 

A nossa firma tem acompanhado todos os avanços
tecnológicos que surgem no mercado, como se pode
comprovar através do investimento realizado no ano
2009, durante o qual se levaram a cabo diversos
projectos de melhoria da eficiência dos processos:

• Projecto de melhoria do processo de Controlo
de Tempos que foi eleito como Caso de Sucesso
no Programa de Referências da SAP (Global Cus-
tomer Reference Program).

• Projecto MCU (Multipoint Control Unit) – Equipa-
mento para realização de multivideoconferên-
cias e multiaudioconferências, com os seguintes
objectivos:

- Estimulação do recurso à audioconferência e
à videoconferência através da redução de
custos.

- Melhoria da qualidade das audioconferên-
cias e das videoconferências.

• Projecto SCCM (System Center Configuration
Manager)
No ano 2009 o escritório implementou uma
ferramenta (System Center Configuration Mana-
ger da Microsoft) que permite automatizar a dis-
tribuição de software a todos os equipamentos
corporativos, facilita a troca de computadores no
termo do contrato de renting e o seu controlo re-

moto para tarefas de manutenção. Com esta
ferramenta conseguimos reduzir em aproximada-
mente 75 % o número de viagens que o nosso
pessoal de apoio tinha de realizar para efectuar
as trocas periódicas de computadores. Adicio-
nalmente, reduzimos em larga medida o tempo
necessário para realizar estas trocas.

• Plano de renovação de impressoras
Prosseguindo o nosso compromisso com a ino-
vação, outro dos projectos realizados durante
este ano implicou a renovação do parque de im-
pressoras mais antigas. Aproveitando esta reno-
vação impulsionámos ainda mais a nossa
política de poupança de papel e de energia,
pondo à disposição dos nossos utilizadores im-
pressoras com menor consumo eléctrico e fa-
zendo com que, por defeito, todas as impressões
sejam feitas em “frente-e-verso” e em “página
dupla”. Neste mesmo processo de renovação
aproveitámos para reduzir o número de impres-
soras disponíveis, devido à maior velocidade de
impressão destes novos modelos.

• Renovação de computadores
Ao longo deste exercício substituímos cerca de
um terço dos nossos computadores, tanto de
mesa como portáteis. Nesta renovação escolhe-
mos computadores com um consumo de potência
médio (cerca de 20 % inferior ao dos modelos
substituídos) e aumentando a capacidade de pro-
cessamento dos equipamentos.

Em seguida é apresentada uma nuvem de tags que
mostra o mapa dos sistemas tecnológicos da Garri-
gues e que destaca alguns dados quantitativos de in-
teresse. O nosso mapa de sistemas realça a aposta
da nossa firma na utilização de melhores tecnologias
no nosso trabalho e o nosso compromisso com as
maiores exigências de segurança da informação:
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Gestão do conhecimento
Formação e gestão do conhecimento

A aposta da Garrigues na formação e na gestão
do conhecimento é muito importante e natural para
uma firma líder no mercado dos serviços jurídicos.
Através dos seus programas de formação, a área
de Gestão do Conhecimento não só contribui para
o desenvolvimento das capacidades do pessoal do
escritório, mas também tem em vista o retorno dos
referidos investimentos e a optimização da tecnolo-
gia utilizada.

A formação em gestão do conhecimento enqua-
dra-se dentro do Plano de Formação da Garrigues,
abrange todos os profissionais e departamento e
é realizada de maneira uniforme em todos os es-
critórios.

Esta formação está centrada na utilização das
bases de dados jurídicas e de outras fontes de in-
formação, a Intranet, a Extranet, a página web

corporativa, os fóruns e outros recursos e ferramen-
tas úteis para a actividade diária dos nossos pro-
fissionais.

Durante o exercício 2008/2009 realizaram-se
121 sessões formativas, às quais assistiram 974
pessoas, e foi dada formação presencial em 16
escritórios. Ainda que se utilizem frequentemente
ferramentas de formação à distância (videocon-
ferência, NetMeeting e outras), tenta-se, pelo menos
com as mais recentes admissões, ter um primeiro
contacto presencial. É que nestes cursos não só são
melhoradas as competências de utilização de ferra-
mentas e de recursos, mas também é fomentada a
cultura de partilha e são informados os participantes
sobre o seu papel nos vários processos de gestão
do conhecimento do escritório.

Um marco importante em 2009 foi a colocação em
funcionamento de um portal único de formação na
Intranet do escritório, que dá acesso aos conteúdos
formativos organizados pelos departamentos de
Formação, Tecnologia e Gestão do Conhecimento.
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A tecnologia ao serviço das necessidades dos
nossos utilizadores: motor de busca corporativo
e Intranet de Garrigues 

Ao longo do ano 2009 foram fixadas as funcio-
nalidades e características que deverá ter o fu-
turo motor de busca corporativo da Garrigues,
o qual será implementado no ano 2010. Perante
os numerosos «silos» de informação, com dife-
rentes procedimentos de busca, existentes na
Garrigues, foi detectada a necessidade de tor-
nar mais fácil e rápido o acesso à informação e
à documentação internas. O futuro motor de
busca corporativo facilitará a realização das
pesquisas de informação em todas as fontes in-
ternas a partir de um interface simples e intuitivo
e reduzirá o tempo gasto na pesquisa de infor-
mação e de documentos, fomentando assim a
colaboração, o armazenamento e a distribuição
do conhecimento.

Um dos pilares do futuro pesquisador corporativo
é a Intranet da Garrigues, a qual se consolidou
ao longo do ano 2009 como sendo a principal
plataforma de intercâmbio de conhecimento e
de informação entre os nossos profissionais.

Extranet: tecnologia aplicada para satisfazer as
necessidades dos nossos clientes

As nossas ferramentas informáticas e os nossos
processos de trabalho são colocados ao serviço
dos nossos clientes, tentando ir mais longe do que
a mera assessoria jurídica ou fiscal. Um bom

exemplo disso é a nossa Extranet, que satisfaz as
necessidades dos nossos clientes e profissionais
graças a quatro características principais: segu-
rança, acessibilidade, capacidade de armazena-
mento e completa integração dos processos
habituais de trabalho dos profissionais da Garri-
gues e, em especial, com o Sistema de Gestão
Documental.

Deve-se destacar que, durante o exercício de
2009, e perante o incremento das necessidades
tecnológicas das administrações públicas, a
nossa Extranet está a ser utilizada como um meio
de comunicação rápido e fluido com os organis-
mos públicos (municípios em especial), disponibi-
lizando-lhes uma ferramenta que lhes permite, em
qualquer momento, aceder à informação arqui-
vada e fazer o seguimento e controlo dos proce-
dimentos de forma clara e organizada.

A nível internacional, a Garrigues ganhou dois im-
portantes prémios no âmbito da inovação: os atri-
buídos pelos Financial Times Innovative Lawyers
2008 Awards e pelos MPF European Practice
Management Awards 2009, na modalidade de
Management of Knowledge, pela sua Extranet
Concursal como modelo de plataforma tecnoló-
gica Web 2.0, e concebida como uma das
bases de dados de conhecimento mais completa
na área de reestruturações e insolvências. Os re-
feridos prémios valorizam as iniciativas tecnológi-
cas e inovadoras dos advogados para dar
resposta às novas necessidades dos seus clientes
e do mercado.
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Programa 
de Eco-eficiência
A Garrigues mantém vivo o compromisso com a
protecção e o respeito pelo meio ambiente, ga-
rante e supera o cumprimento das normas am-
bientais aplicáveis e mantém uma atitude
«proactiva» na eliminação ou redução de todos
os impactos derivados da nossa actividade,
assim como na sensibilização ambiental de todo
o nosso pessoal.

Internamente, a gestão ambiental dos nossos es-
critórios está a cargo do departamento de Ser-
viços Gerais, Logística e Infra-estruturas (SGLEI),
que no seu trabalho é assessorado pela expe-
riência da Garrigues Medio Ambiente, empresa
participada pela Garrigues que presta serviços
de consultoria na área do meio ambiente e das
energias renováveis.

Com este compromisso de respeito pelo meio
ambiente e com a finalidade de desenvolver um
negócio baseado no mais amplo conceito de
sustentabilidade, a nossa firma conta, desde
2008, com o Programa de Eco-eficiência da
Garrigues. Este programa engloba todas as ac-
tividades relacionadas com a gestão e as boas
práticas em matéria de meio ambiente que se
efectuam nos nossos escritórios, observando os
princípios de RSE da Garrigues e os compromis-

sos assumidos no Pacto Mundial das Nações
Unidas, a cujo cumprimento nos obrigámos em
2002, realizando relatórios de progresso
anuais.

O programa está estruturado em quatro grandes
linhas de actuação, concebidas para o cumpri-
mento da normativa ambiental vigente e para
garantir a correcta gestão ambiental de todos os
escritórios e o constante progresso em matéria
de sustentabilidade.

Sensibilização ambiental
A Garrigues desenvolve, de forma contínua, me-
didas tendentes à formação e à sensibilização
dos seus profissionais em matéria de meio am-
biente, e a comunicação constitui uma das prin-
cipais linhas estratégicas de eco-eficiência da
firma. Assim, o nosso escritório concebeu vários
tipos de comunicação ambiental, tanto interna
como externa.

Programa de eco-eficiência da Garrigues

Sensibilização ambiental

Consumo responsável

Gestão de resíduos

Compromisso com as 
alterações climáticas

Sensibilização
interna

Sensibilização
externa

Objectivos

Sensibilização e informação
sobre boas práticas ambien-
tais

Divulgação dos resultados
obtidos pela firma, conselhos
e informação em matéria de
meio ambiente

Informação e comunicação
ambiental

Participação e apresentação
de inquietudes em matéria de
meio ambiente

Reconhecimento do trabalho
e esforço realizado por ou-
tras empresas e organismos,
públicos e privados, na
gestão comprometida com o
meio ambiente

Ferramentas

Cartazes de informação sobre
boas práticas em lugares estratégi-
cos dos nossos escritórios 

Comunicação Garrigues Sosteni-
ble/Sustainable Garrigues (redi-
gido em espanhol e inglês)

Boletim do Meio Ambiente com
todas as actualizações das normati-
vas ambientais, de âmbito nacional
e comunitário

Jornadas de formação ou pequenos-
almoços de trabalho e sessões infor-
mativas, cuja assistência é gratuita. 

Prémios de Meio Ambiente6, organi-
zados pela Garrigues Medio Am-
biente, o jornal Expansión e a
editorial Wolters Kluwer Empresas

Formato

Papel

Electrónico

Electrónico5

Presencial

Presencial

Frequência

Permanente

Trimestral

Quinzenal

Periódico

Anual

Destinatários

Pessoal da 
Garrigues 
(Espanha 

e internacional)

Todas 
as pessoas

5 - O Boletim de Meio Ambiente encontra-se à disposição de todo o pessoal da firma na Intranet e para terceiros em www.garriguesmedioambiente.com secção 
«Publicações Garrigues». 

6 - Os XII Prémios de Meio Ambiente reconhecem os esforços das empresas no ano 2009. Desde a sua criação e até à data de celebração dos XII Prémios, foram 
entregues 69 prémios e 24 menções honrosas para premiar os projectos ambientais que se destacam pelo seu carácter inovador, execução, projecção, liderança 
do sector, visão estratégica, esforço de investimento, difusão e benefícios ambientais.
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Consumo responsável
Contratação sustentável

A nossa firma está especialmente sensibilizada e
comprometida com as boas práticas em matéria de
contratação sustentável e consumo responsável. A
Garrigues aderiu em 2002 ao Pacto Mundial das
Nações Unidas, e está comprometida com o desen-
volvimento de uma contratação sustentável e com o
respeito pelos direitos humanos, laborais e ambien-
tais em todas as relações que mantém com os seus
fornecedores.

Para concretização destes compromissos, a Garri-
gues inclui nas suas propostas de condições gerais
de contratação de material de escritório e outros,
para além dos requisitos técnicos habituais, diversos
critérios de sustentabilidade, tais como: 

- Apresentação, pelos proponentes, das certifi-
cações de qualidade e meio ambiente.

- Compromisso de respeitar todas as normas éti-
cas, ambientais e de conduta normalmente acei-
tes no âmbito da sua actividade.

- Compromisso de não violar nenhum dos princí-
pios consagrados no Pacto Mundial das
Nações Unidas, do qual a Garrigues é membro,
e garantir, no desenvolvimento das suas funções,
o efectivo cumprimento de todas as obrigações
que resultem daqueles princípios.

No departamento de SGLEI foi trabalhada a intro-
dução de critérios de sustentabilidade em todos os
contratos com fornecedores. Como é evidente, estes
critérios também nos são aplicáveis internamente.
Assim, a Garrigues Meio Ambiente possui um sis-
tema de gestão ambiental implementado desde o
ano 2001 segundo a norma UNE-EN ISO
14001:2004 e segundo o Regulamento EMAS.

Do mesmo modo, apesar de a política da Garrigues
não incluir um requisito específico de contratação
de fornecedores locais, podemos afirmar que, sem-
pre que possível, damos prioridade à contratação
de fornecedores locais face a outros fornecedores.
Uma vez que a maior parte da nossa actividade
está em Espanha, a maioria dos nossos fornecedo-
res têm nacionalidade espanhola.

Consumo energético

Tendo em conta as recomendações apresentadas
pelos nossos grupos de interesse em anos anteriores,
a Garrigues quantifica periodicamente os consumos
mensais de electricidade (kWh) e de água (m3) re-
gistados em todos os seus escritórios, a nível nacio-
nal e internacional, para posterior consolidação e
cálculo dos consumos totais. A recolha dos referidos
dados é realizada através da utilização de um
workspace específico no sistema interno de arma-
zenamento de dados da Garrigues, denominado
DMS (Document Management System), no qual
todos os escritórios da Garrigues introduzem men-
salmente os seus dados.

O principal consumo energético da Garrigues
corresponde à energia eléctrica, que provém, na
sua totalidade, de fontes externas à organização.
Adicionalmente, são utilizados combustíveis fósseis
nas caldeiras de aquecimento e de água quente de
alguns dos nossos escritórios. No entanto, não se
dispõe de dados sobre a utilização destes
combustíveis, dado que estas caldeiras se
encontram sob controlo dos proprietários dos
edifícios e, em muitos casos, prestam serviços a
outros utilizadores para além da Garrigues. 

Segundo o novo procedimento de cálculo definido
no ano 2008, é apresentada no gráfico seguinte a
progressão dos consumos de electricidade dos nos-
sos escritórios nos últimos três anos.

Desde o ano 2007 que a superfície total dos
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nossos escritórios, sitos em Espanha e no es-
trangeiro, aumentou mais de 11.037 m2, o
que corresponde a um aumento de 23 % da su-
perfície e implica o aumento das necessidades
energéticas e de manutenção totais da firma,
como se pode observar para o ano de 2009.

O crescimento da nossa rede de escritórios vai
acompanhando a renovação de todos os nossos
equipamentos e instalações eléctricas. Todos os
nossos novos escritórios dispõem de arquitectura
e design de interiores próprios da nossa firma,
baseados em critérios de eficiência energética,
tais como o aproveitamento da luz natural atra-
vés de paredes de vidro, a utilização de fontes
de energia renováveis ou a utilização de siste-
mas de iluminação eficientes. 

As fontes de energia das quais provém a nossa
electricidade correspondem ao mix de geração
energética nacional.

Objectivos alcançados

Os equipamentos eléctricos e electrónicos
de impressão utilizados nos escritórios são
seleccionados, à medida que se substituem
os equipamentos antigos, segundo critérios
de sustentabilidade, pelo que todos contam
com certificação de eficiência energética e
com sistemas de encerramento automático
(stand by) e de poupança de energia. 

Nos nossos escritórios foram sendo progres-
sivamente substituídos os vários equipamen-
tos antigos por equipamentos multifuncionais
que agrupam 4 equipamentos em 1 (impres-
sora, fotocopiadora, digitalizador, fax), con-
seguindo-se assim uma máxima poupança
de energia e de tinta.

Consumo de água

O fornecimento de água a todos os nossos escri-
tórios provém da rede de abastecimento munici-
pal de água e o seu destino compreende apenas
o uso próprio de escritórios (casas de banho,
aquecimento, ar condicionado, etc.). Deste
modo, as águas residuais que geramos são ape-
nas águas sanitárias, as quais são canalizadas
para a rede de saneamento municipal.

O consumo de água por pessoa em todos os nos-
sos escritórios é o que consta do seguinte gráfico:

Como se pode observar no gráfico, registou-se
uma estabilização no consumo de água durante
os últimos dois anos, chegando aos 6,94 m3
por pessoa no ano 2009.   

Neste sentido, procedeu-se à instalação de
torneiras com sensores de presença nas casas
de banho de alguns escritórios de Espanha. A
Garrigues definiu como objectivo para 2010
ampliar a dotação destes sistemas aos escritórios
em Espanha nos quais sejam realizadas
reformas, novas obras, etc., o que implicará uma
redução considerável do consumo de água.

Objectivos alcançados

Na maioria dos escritórios existem fontes
purificadoras da água proveniente da
rede de abastecimento municipal para
consumo dos trabalhadores. Através des-
tas fontes obtemos água de excelente
qualidade e conseguimos reduzir a pro-
dução de resíduos de embalagens (garra-
fas de plástico, principalmente), as perdas
de água graças à sua torneira única cen-
tralizada e o consumo de energia.  

Consumo de papel

Nos últimos anos, a nossa firma realizou um im-
portante esforço de redução do consumo de
papel, assim como de fomento da sua recicla-
gem, no âmbito do Programa de Eco-eficiência
da Garrigues.  

Como já se referiu, ao longo dos últimos três
anos, a Garrigues realizou uma renovação dos
equipamentos de impressão dos seus escritórios,
assegurando uma poupança progressiva no con-
sumo de papel, tinta e energia. 

As novas tecnologias de informação são outra
das nossas grandes ferramentas para reduzir o
consumo de papel. Actualmente, todas as comu-
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nicações e boletins internos são enviados por
meios electrónicos. Para além disso, a nossa firma
conta com um sistema de gestão de documentos
que permite consultar e arquivar qualquer docu-
mento na rede, sem necessitar de o imprimir.

Durante o ano 2009, e como resposta ao com-
promisso de respeito pelos direitos humanos, la-
borais e ambientais, a Garrigues introduziu, em
todos os seus escritórios e em substituição do
papel tradicional, papel proveniente de florestas
geridas de forma sustentável. Este papel é utili-
zado desde Maio de 2009 em todas as im-
pressões feitas nos nossos escritórios.

Do mesmo modo, seguindo esta linha de apro-
veitamento das novas tecnologias de comuni-
cação para a redução do consumo de papel, a
presente Memória RSE 2009 será distribuída ape-
nas em formato electrónico.

O consumo de papel em todos os escritórios da
Garrigues durante o ano 2009 situou-se em 275
toneladas, o que significa a manutenção de um
nível baixo de consumo por pessoa (104,9
kg/pessoa), tendo em conta o tipo de serviços
prestados pela nossa firma. O consumo anual di-
minuiu cerca de 7 kg anuais por pessoa, como
se demonstra em seguida7: 

Objectivos alcançados

Os equipamentos de impressão definem
formatos padrão de impressão em “frente-
e-verso” e em “página dupla”. Adicional-
mente, dispõem de um sistema de
bloqueio de impressão que permite pou-
par papel, garantindo assim a confiden-
cialidade dos dados impressos. 

O Centro de Estudos Garrigues conta
com uma aplicação para o controlo das
impressões efectuadas pelos estudantes,
para racionalizar o recurso à impressão
e reduzir o consumo de papel.

7 - O cálculo do consumo de papel inclui uma estimativa do papel consumido 
nos escritórios internacionais.

150

100

50

25

0

111,44102,01 104,82

Consumo anual de papel por empregado
na Garrigues (kg/pessoa)

20092007 2008



76

Gestão de resíduos  
Os resíduos gerados nos nossos escritórios são prin-
cipalmente resíduos urbanos: papel, resíduos de
embalagens e matéria orgânica. A quantidade
anual estimada de resíduos urbanos gerados em
todos os nossos escritórios durante o ano de 2009
é de aproximadamente 367 toneladas. 

Os nossos escritórios dispõem de contentores de re-
colha selectiva de resíduos para a sua separação
na origem. Todos os resíduos de papel gerados nos
nossos escritórios e recolhidos nos contentores de
papel são geridos por uma empresa de destruição
confidencial da documentação que garante a reci-
clagem de 100 % dos resíduos de papel recolhi-
dos. No ano 2009 foram recicladas cerca de 195
toneladas de papel proveniente dos nossos escritó-
rios, representa um acréscimo de 45 % relativa-
mente ao ano 2007 e equivale a 71 % do papel
consumido. 

Por outro lado, a firma facilita a reciclagem de
100% dos resíduos de embalagens (plástico, brick
e metal) mediante a recolha nos nossos contentores
amarelos e a sua deposição nos contentores muni-
cipais de recolha selectiva, nos escritórios aos quais
os serviços municipais o permitam.

Desde a mudança para os nossos novos escritórios
de Madrid e em todas as cidades onde é facilitada
a separação de resíduos foram retirados os sacos
de plástico dos cestos do lixo. Isto implicou, nos úl-
timos anos, a não utilização de mais de 673.200
sacos de plástico, o que se traduz numa redução
considerável da quantidade de resíduos de plástico
gerados.

Nos nossos escritórios também se produzem resí-
duos perigosos, os quais são armazenados de
forma adequada e tratados por gestores autoriza-
dos de resíduos perigosos, conforme determinado
pela normativa ambiental vigente. Estes resíduos
são os normalmente gerados nas actividades de es-
critório: lâmpadas fluorescentes, toners de equipa-
mentos de impressão, pilhas e embalagens de
produtos de limpeza que não incluam a certificação
do sistema integrado de gestão de resíduos.

A relação de resíduos perigosos gerados nos escri-
tórios da Garrigues em Madrid8 nos últimos três
anos é apresentada no seguinte gráfico:
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8 - Dispõe-se apenas dos dados relativos ao escritório de Madrid devido ao facto de os restantes escritórios não serem geridas directamente pela Garrigues. Os dados 
de Madrid correspondem a mais de metade dos resíduos perigosos produzidos na Garrigues.
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Cumpre destacar a redução da quantidade de
resíduos gerados nos dois últimos anos, devido,
fundamentalmente, às melhorias na qualidade e
durabilidade das iluminações instaladas nos nos-
sos novos escritórios do campus corporativo da
Garrigues em Madrid e a implantação de medi-
das de poupança de consumo eléctrico que per-
mitem alargar a duração dos tubos ou
lâmpadas, ao ter as luzes acessas durante
menos horas por dia.  

A redução da quantidade de embalagens con-
taminadas geradas nos últimos anos é também
significativa, devido à exigência, prevista nos
contratos celebrados com os responsáveis pela
limpeza, de não utilização de produtos perigo-
sos para o meio ambiente.

Se bem que no último ano foi registado um au-
mento da geração de resíduos de pilhas, tam-
bém é verdade que isto se deve,
fundamentalmente, ao facto de, graças às cam-
panhas de informação e sensibilização realiza-
das pela firma, o pessoal trazer de casa as
pilhas gastas para que sejam encaminhadas
para uma gestão adequada, conjuntamente com
as geradas na Garrigues.

Os toners utilizados nos escritórios da Garrigues
também são geridos de acordo com as normas
vigentes aplicáveis. A partir de finais de 2006
os equipamentos de impressão individuais co-
meçaram a ser progressivamente substituídos por
equipamentos de impressão multifuncionais, os
quais consomem menos energia e tinta por im-
pressão. Assim, a partir desse ano, começaram
a diminuir os resíduos de toners gerados pelos
equipamentos de impressão individuais, até se
alcançar uma redução de 46 % em 2009. De-
vido à substituição progressiva por equipamentos
de impressão multifuncionais, os resíduos de to-
ners deste tipo aumentaram no último ano. 

Em geral, durante o período 2008/2009 regis-
tou-se uma redução de 7,8 % dos resíduos de to-
ners gerados tanto por equipamentos de
impressão individuais como pelos equipamentos
multifuncionais, o que significa uma redução total
de 286 cartuchos. Do mesmo modo, no ano
2009 foram gerados menos 1.268 cartuchos
do que no ano 2007, o que representa uma re-
dução de 21,1 %.
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Do mesmo modo, os resíduos sanitários gerados
no serviço médico da Garrigues são recolhidos
em contentores especiais e geridos por um gestor
de resíduos autorizado. Os telemóveis pessoais
também são reciclados segundo um programa
de reciclagem da Cruz Vermelha a que a Garri-
gues aderiu.

Compromisso com as 
alterações climáticas
A Garrigues, no seu firme compromisso de res-
peito pelo meio ambiente e de luta contra as al-
terações climáticas, participa activamente em
iniciativas de sensibilização e controlo das alte-
rações climáticas e realiza um inventário anual
de emissões de gases com efeito de estufa (GEE)
produzidas pela nossa actividade.

As principais emissões produzidas pelo nosso tra-
balho são emissões indirectas de GEE devidas
aos consumos de electricidade e de papel nos
nossos escritórios e ao transporte do pessoal (via-
gens profissionais e transporte diário desde as
suas casas até ao local de trabalho). As emissões
geradas por estas fontes são quantificadas se-
gundo o método Greenhouse Gas Protocol, de-
senvolvido pelo World Business Council for
Sustainable Development conjuntamente com o
World Resources Institute (www.ghgprotocol.org),
e recolhidas no nosso inventário de gases com
efeito de estufa. 

Seguidamente é apresentado o inventário de
GEE da Garrigues para os últimos três anos de
actividade. A quantificação de emissões cons-
tante deste inventário corresponde às emissões
de todas as sociedades especificadas no Anexo
II da presente Memória.

Electricidade

Transporte diário

Veículo privado gasolina
Veículo privado gasóleo
Autocarro
Motocicleta
Metro / comboio

Viagens

Avião
Comboio
Carro
Barco

Consumo de papel

Total de emissões CO2 (t)

Emissões CO2 por pessoa (t/pessoa)

2007

2.499,81

1.837,68

562,57
695,03
276,13
51,44
252,50

1.635,91

1.463,35
63,18
109,33
0,05

545,16

6.518,56

3,15

2008

2.420,44

2.101,11

648,02
785,74
313,03
58,22
296,10

2.312,85

2.094,01
115,58
103,18
0,07

683,40

7.517,80

3,17

2009

2.774,26

2.322,77

717,35
867,22
345,75
64,23
328,22

2.071,82

1.824,18
179,26
68,32
0,07

710,79

7.879,64

3,00

Inventário de emissões de gases com efeito de estufa
(emissões CO2e t)
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O aumento registado no total de emissões de
GEE, que chega às 7.879 toneladas de CO2e,
deve-se na realidade ao grande crescimento do
número de pessoas registado pela nossa firma,
dado que, como se pode observar, durante o
ano 2009 as emissões de CO2e por pessoa
foram reduzidas em 5 % até às 3 toneladas, o
que corresponde ao nível de emissões mais
baixo desde 2006.

Segundo a distribuição de emissões de GEE por
fontes de energia, 8 % das emissões indirectas
de GEE são devidas ao consumo de papel, en-
quanto os restantes 92 % estão distribuídos, de
forma mais ou menos equitativa, entre as restan-
tes fontes de emissão (electricidade, viagens e
transporte diário). Por isso, as principais medidas
destinadas à redução das emissões de GEE
estão actualmente concentradas na actuação
sobre os consumos energéticos (anteriormente re-
feridas no ponto 8.3.2 «Consumo energético»)
e sobre as viagens de trabalho:

Aspectos Medidas

Consumos Sistemas de iluminação   
energéticos eficientes

Equipamentos informáticos e de 
impressão de baixo consumo, com 
certificação de poupança e 
eficiência energética 

Viagens de Redução do número de viagens 
trabalho mediante a organização de 

videoconferências com todos os 
nossos escritórios ou com todos os 
grupos de interesse que disponham 
da tecnologia adequada.

A distribuição por modalidade de transporte nas
viagens e deslocações diárias dos profissionais
da Garrigues encaminha-se, sem dúvida, para
um desenvolvimento sustentável. No transporte
diário dos nossos profissionais está cada vez
mais presente o transporte público (utilizado por
35 % dos nossos profissionais), assim como o
transporte mais sustentável possível: deslocações
a pé e de bicicleta, efectuadas por 28 % dos
nossos profissionais.

Transporte utilizado em viagens de 
trabalho de âmbito nacional na Garrigues 

Avião Comboio Carro Barco

2007 76,81 % 18,97 % 4,03 % 0,19 %

2008 70,72 % 26,12 % 2,97 % 0,20 %

2009 57,69 % 39,32 % 2,81 % 0,18 %

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

3.15 3.17
3

2007

Emissões CO2e (t/pessoa)

2008 2009

Electricidade 35 %

Viagens 27 %

Consumo 
de papel
8 %

Transporte diário  30 %

Emissões de CO2e 

Metro / comboio  19 %

A pé / de bicicleta  
28 %

Veículo privado
gasolina 
14 %

Motocicleta 7 %

Autocarro 16 %

Veículo privado 
diesel 
16 %

Meios de transporte utilizados pelos 
colaboradores da Garrigues nas suas 

deslocações para o trabalho
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A Garrigues organizou, durante o ano 2009,
um total de 3.440 videoconferências, mais
1.144 do que no ano anterior, o que se calcula
que tenha evitado a realização de 4.846 via-
gens de trabalho por avião, comboio ou carro.
Daqui resultou para a firma, para além de uma
importante poupança económica, uma redução
líquida de emissões no valor de 904 toneladas
de CO2e, substancialmente superior à redução
de 492 toneladas conseguida no ano anterior.

A Garrigues não gera emissões de outros gases
para além dos GEE. As emissões de substâncias
destruidoras da camada de ozono são as que
resultam de fugas durante as operações de ma-
nutenção dos aparelhos de ar condicionado,
mas por serem em quantidade insignificante e
por se encontrarem fora do nosso controlo (por
os aparelhos de ar condicionado não pertence-
rem à Garrigues), não se dispõe de um sistema
que possa fazer a sua medição. O mesmo acon-
tece com o resto das substâncias emitidas para
a atmosfera em resultado da queima de combus-
tíveis fósseis em caldeiras (NOx, SOx, partículas
em suspensão, etc.). Não obstante, convém des-
tacar que todos estes equipamentos e máquinas
são submetidos a uma manutenção preventiva,
assim como às revisões e medições periódicas
previstas na legislação.

Em matéria de alterações climáticas, a Garrigues
não só trabalha para a redução das suas
emissões internas, mas também se envolve em
projectos com outras organizações públicas e
privadas através do desenvolvimento de projec-
tos de controlo das emissões de GEE, sensibili-
zação ambiental, promoção da qualidade do ar
e fomento do uso de energias renováveis. De
entre todas estas actuações, destaca-se a Rede
Internacional Affinitas CO2, enquadrada na
aliança ibero-americana Affinitas. Trata-se de
uma rede especializada em serviços de alte-
ração climática que colabora permanentemente
com actores do sector público e do sector pri-
vado para favorecer a adopção de medidas
que reduzam as emissões de GEE para a atmos-
fera.

Principais informações do sistema de 
videoconferências da Garrigues 2008 2009

Videoconferências 2.296 ligações 3.440 ligações

Redução de viagens (*) 2.477 viagens 4.846 viagens

Viagens de avião 1.847 viagens 3.499 viagens

Viagens de comboio 565 viagens 1.207 viagenss

Viagens de carro 65 viagens 139 viagens

Redução de GEE (meios de transporte) 492,37 t CO2e 905,06 t  CO2e

Aumento de GEE (electricidade) 0,65 t CO2e 0,70 t CO2e

Redução líquida de GEE 491,72 t CO2e 904,36 t CO2e

(*) Nota: foi considerado que 50 % das pessoas que participaram em videoconferências, não pertencentes à ligação de origem, teriam realizado uma viagem 
de trabalho caso este tipo de ligação não estivesse disponível
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Conteúdos da memória de RSE

Secção GRI Conteúdo Secção Pág

Estratégia e análise

1.1 Declaração do presidente e dos sócios directores 1 5

1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades 1 e 2 5, 8, 10 e 13

Perfil da organização

2.1 Nome da organização que elabora o relatório Anexo II 94 
(alcance e periodicidade)

Secção Áreas de prática: 
2.2 Principais marcas, produtos ou serviços dentro de cada área de -

www.garrigues.com 
seleccionar «Nossos serviços»

2.3 Estrutura operativa da organização 2.3 Anexo II  (alcance e 9, 94 e 106 
periodicidade) e Anexo VII

2.4 Localização da sede principal da organização c/ Hermosilla, 3 -
28001 Madrid  (Espanha)

2.5 Países onde a organização opera Anexo VII 106

2.6 Natureza da entidade e forma jurídica 2.2 e Anexo II 8 e 94
(alcance e periodicidade)

4.1.2 e Secção  
Áreas de prática: dentro de     

2.7 Mercados abrangidos cada área  de 27
www.garrigues.com 

seleccionar «Nossos serviços»

2.8 Dimensões da organização que elabora o relatório 1, 2, 3, 4 e 6 (1) 5, 8, 20, 26 e 48

2.9 Alterações significativas na organização 1 e 2 5, 9 e 13

2.10 Prémios e distinções recebidos durante o período abrangido Anexo IV 100

Parâmetros da memória
Perfil da memória

3.1 Período abrangido pela Memória Anexo II 94 
(alcance e periodicidade)

3.2 Data da Memória anterior mais recente Anexo II 94 
(alcance e periodicidade)

3.3 Ciclo de apresentação de Memória Anexo II 94 
(alcance e periodicidade)

3.4 Contacto para questões relativas à Memória Secção «Contacte-nos» em - 
www.garrigues.com

I Índice de conteúdos 
e indicadores segundo o GRI

Localização na Memória
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Conteúdos da memória de RSE

Secção GRI Conteúdo Secção Pág

Alcance e cobertura da memória

3.5 Processo de definição do conteúdo 2 e Anexo II 10 e 94
da Memória

3.6 Cobertura da Memória Anexo II 94

3.7 Limitações do alcance ou cobertura Anexo II 94
da Memória (alcance e periodicidade)

3.8 Base para a inclusão de informação em   Anexo II 94
caso de negócios conjuntos, filiais, etc. (alcance e periodicidad) 

3.9 Técnicas de medição de dados e bases para  Anexo II 94
a realização dos cálculos (rigor da informação)

3.10 Efeitos que podem resultar da actualização de informação   8 e Anexo II 71 e 94
pertencente a Memórias anteriores

3.11 Alterações significativas relativas a períodos Anexo II
anteriores abrangidos (alcance, periodicidade e 94

rigor da informação)

Índice do conteúdo do GRI

3.12 Localização dos conteúdos básicos  Anexo I 84
na Memória

Verificação

3.13 Política e prática actual relativa à necessidade Anexo I 95 
de verificação externa da Memória (nível de aplicação) 

Governo, compromissos e participação dos grupos de interesse
Governo

4.1 Estrutura de governo da organização 2 9

4.2 Indicar se o presidente do órgão máximo de governo 
ocupa também um cargo executivo 2 9

4.3 Número de membros do órgão máximo de governo que  
sejam independentes ou não executivos 2 9

4.4 Mecanismos dos accionistas e trabalhadores para comunicar  
recomendações ou indicações ao órgão  2 e Anexo III 13 e 96
máximo de governo

4.5 Ligação entre a retribuição dos membros do órgão máximo  
de governo, altos dirigentes e executivos  2 e 6 9, 51 e 60
e o desempenho da organização

4.6 Procedimentos adoptados para evitar conflitos de interesses  2 e 4 10 e 31
com o órgão máximo de governo

Localização na Memória
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Conteúdos da memória de RSE

Secção GRI Conteúdo Secção Pág

Governo, compromissos e participação dos grupos de interesse
Governo

4.7 Procedimento de determinação da capacidade 
e experiência exigíveis aos membros do órgão 2 e 6 9 e 51
máximo de governo para poder definir a estratégia 
da organização nos aspectos sociais, 
ambientais e económicos. 

4.8 Declarações de missão e valores desenvolvidas internamente, 1, 2 e Secção 
códigos de conduta e princípios relevantes para  Áreas de Prática: 5, 8 e 9
o desempenho económico, ambiental e social  dentro de cada área de

www.garrigues.com  
seleccionar «Nossos Serviços»

4.9 Procedimentos do mais elevado órgão de administração 
para supervisionar a identificação e gestão, 2 9
pela organização, do desempenho económico, 
ambiental e social 

4.10 Procedimentos para avaliar o desempenho próprio 2 9
do orgão máximo de governo

Compromissos com iniciativas externas

4.11 Descrição do modo como a organização adoptou 2 10
um esquema ou princípio da precaução

4.12 Princípios ou programas sociais, ambientais  
ou económicos desenvolvidos externamente, assim   5, 8 e Anexo III 33, 72, 73 e 96
como qualquer outra iniciativa que a  
organização aprove

4.13 Principais associações a que pertence Anexo V 102
ou apoia 

Relação com grupos de interesse

4.14 Relação de grupos de interesse que 2 e Anexo III 12 e 96
a organização incluiu

4.15 Base para a identificação e selecção de grupos  2, Anexo II e Anexo III 12, 94 e 96
de interesse com os quais a organização se compromete

4.16 Enfoques adoptados para a inclusão dos 2 e Anexo III 12 e 96
grupos de interesse 

4.17 Principais preocupações e aspectos de interesse 
que tenham surgido através da participação   2.4 e Anexo II 10 e 94
dos grupos de interesse e a forma como a  (consulta com os diferentes
organização lhes respondeu na elaboração grupos de interesse)
da Memória 

Enfoques de gestão

5 Informação sobre os enfoques de gestão económicos, 1 e 2 5, 10 e 13
sociais e ambientais.

Localização na Memória
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Indicadores de desempenho

Código Tipo de  Denominação do indicador Secção Pág.
GRI indicador

Indicadores de desempenho económico

EC1 Principal Valor económico directo criado e distribuído, 
incluindo receitas, custos de exploração, 
retribuição a trabalhadores, donativos e outros 3 20
investimentos na comunidade, benefícios não 
distribuídos e pagamentos a sócios de
capital e a governos 

EC2 Principal Consequências financeiras e outros riscos e   8.5 e secção Áreas de prática:
oportunidades para as actividades da organização dentro de cada área de 78
resultantes das alterações climáticas www.garrigues.com,

seleccionar «Nossos serviços»

EC3 Principal Cobertura das obrigações da organização 
resultantes de programas de 6 60
benefícios sociais 

EC4 Principal Ajudas financeiras significativas recebidas 3 20
de governos

EC5 Adicional Âmbito das relações entre o salário inicial padrão  
e o salário mínimo local em locais onde se    N.D. -
desenvolvam operações significativas -

EC6 Principal Política, práticas e proporção de gastos 
correspondentes a fornecedores locais 4 e 8 26 e 73
onde se desenvolvam operações
significativas 

EC7 Principal Procedimentos para a contratação local  
e proporção de altos dirigentes provenientes 6 e 8 51 e 73
da comunidade local em locais onde se desenvolvam 
operações significativas

EC8 Principal Desenvolvimento e impacto dos investimentos  
em infra-estruturas e os serviços prestados  
principalmente para benefício do público, 5 35 and 36
através de compromissos comerciais,   
pro bono ou em espécie

EC9 Adicional Entendimento e descrição dos impactos económicos 
indirectos significativos, incluindo o alcance  N.D. -
desses impactos

Indicadores de desempenho ambiental

EN1 Principal Materiais utilizados, por peso ou volume 8 74

EN2 Principal Percentagem dos materiais utilizados que são 8 74 e 76
materiais valorizados 

EN3 Principal Consumo directo de energia discriminado 8 73
por fontes primárias 

EN4 Principal Consumo indirecto de energia discriminado  8 73
por fontes primárias

Localização na Memória
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Indicadores de desempenho

Código Tipo de  Denominação do indicador Secção Pág.
GRI indicador

Indicadores de desempenho ambiental

EN5 Adicional Poupança de energia resultante da conservação 8 73 e 78
e de melhorias da eficiência

EN6 Adicional Iniciativas para disponibilizar produtos e serviços 
eficientes no consumo de energia ou baseados 
em energias renováveis e reduções  8 73 e 78
no consumo de energia como resultado   
dessas iniciativas

EN7 Adicional Iniciativas para reduzir o consumo indirecto 8 73 e 78
de energia e reduções adicionais conseguidas

EN8 Principal Captação total de água por fontes 8 74

EN9 Adicional Fontes de água que foram afectadas significativamente  N.A. -
pela captação de água

EN10 Adicional Percentagem e volume total de água N.A. -
reciclada e reutilizada 

EN11 Principal Descrição de terrenos adjacentes ou localizados dentro de 
espaços naturais protegidos ou de áreas de grande 
biodiversidade não protegidas. Localização e tamanho
de terrenos próprios, arrendados ou geridos que N.A. (1) -
tenham alto valor em termos de biodiversidade em zonas
não abrangidas por áreas protegidas

EN12 Principal Descrição dos impactos mais significativos na biodiversidade 
em espaços naturais protegidos ou em áreas de grande 
biodiversidade não protegidas, resultantes das actividades, N.A. (1) -
produtos ou serviços em áreas protegidas e em áreas 
de alto valor em termos de biodiversidade em zonas não 
abrangidas por áreas protegidas

EN13 Adicional Habitats protegidos ou restaurados N.A. -

EN14 Adicional Estratégias e acções implementadas e planificadas n/a -
para a gestão de impactos sobre a biodiversidade

EN15 Adicional Número de espécies,separadas em função do seu 
perigo de extinção, incluídas na Lista Vermelha da IUCN  N.A. -
e em listas nacionais e cujos habitats se encontram 
em áreas afectadas pelas operações segundo o grau 
de ameaça da espécie

EN16 Principal Total de emissões, directas ou indirectas,  8 78
de gases com efeito de estufa, em peso

EN17 Principal Outras emissões indirectas de gases com efeito de estufa, 8 78
em peso

EN18 Adicional Iniciativas para reduzir as emissões de gases com efeito 8 78
de estufa e as reduções conseguidas

EN19 Principal Emissões de substâncias lesivas da camada de ozono, em peso 8 78

Localização na Memória
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Indicadores de desempenho

Código Tipo de  Denominação do indicador Secção Pág.
GRI indicador

Indicadores de desempenho ambiental

EN20 Principal NO, SO e outras emissões significativas para 8 78
o ar por tipo e peso

EN21 Principal Total de descargas de águas residuais, segundo 8 74
a sua natureza e destino

EN22 Principal Peso total de resíduos geridos, segundo tipo  8 76
e método de tratamento

EN23 Principal Número total e volume dos derrames acidentais N.A. (2) -
mais significativos

EN24 Adicional Peso dos resíduos transportados, importados,   
exportados ou tratados que se consideram perigosos, 8 76
segundo a classificação da Convenção  de Basileia,  
anexos I, II, III e VIII e percentagem de resíduos 
transportados internacionalmente

EN25 Adicional Identificação, tamanho, estado de protecção e valor 
da biodiversidade dos recursos hídricos e habitats N.A. -
relacionados, afectados significativamente por descargas 
de água e águas de escoamento da organização 
que elabora o relatório

EN26 Principal Iniciativas para mitigar os impactos ambientais dos 
produtos e serviços e grau de redução 8 71
desse impacto

EN27 Principal Percentagem de produtos vendidos e respectivos 
materiais de embalagem que são recuperados no final N.A. (3) -
da sua vida útil, por categorias de produtos

EN28 Principal Custo das multas significativas e número de sanções  8 72
não monetárias por incumprimento das 
normas ambientais

EN29 Adicional Impactos ambientais significativos do transporte  de produtos  
e outros bens e materiais utilizados para as actividades 8 73 e 78
da organização, assim como do transporte do pessoal

EN30 Adicional Discriminação por tipo do total de gastos N.D. -
e investimentos ambientais

Indicadores de desempenho de práticas laborais e ética do trabalho

LA1 Principal Discriminação do colectivo de trabalhadores  6 48
por tipo de emprego, por contrato e por região

LA2 Principal Número total de trabalhadores e sua rotação média,
discriminados por grupos de idade, sexo e região 6 (4)

LA3 Adicional Benefícios sociais para os trabalhadores com horário   
a tempo completo e que não sejam oferecidos 6 51 e 60
a trabalhadores temporários ou com horário de trabalho  
a tempo parcial, discriminado por actividade principal 

Localização na Memória
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Indicadores de desempenho

Código Tipo de  Denominação do indicador Secção Pág.
GRI indicador

Indicadores de desempenho de práticas laborais e ética do trabalho

LA4 Principal Percentagem de trabalhadores abrangidos 6 59
por convenções colectivas de trabalho

LA5 Principal Período(s) mínimo(s) de pré-aviso relativo(s) 
a alterações organizativas, incluindo se estas notificações 6 59
estão previstas nas convenções colectivas de trabalho

LA6 Adicional Percentagem do total de trabalhadores que está  
representado em comités de segurança e saúde   
conjuntos de administração-trabalhadores, criados para N. D. -
ajudar a controlar e a prestar assessoria sobre 
programas de segurança e saúde no trabalho

LA7 Principal Taxas de absentismo, doenças profissionais,  
dias perdidos e número de vítimas mortais 6 51 e 62
relacionadas com o trabalho, por região

LA8 Principal Programas de educação, formação, assessoria,  
prevenção e controlo de riscos que sejam aplicáveis 6 62
aos trabalhadores, às suas famílias ou aos membros 
da comunidade relativamente 
a doenças graves

LA9 Adicional Assuntos de saúde e segurança abrangidos N.A. -
por acordos formais com sindicatos 

LA10 Principal Média de horas de formação por trabalhador,   6 56
discriminado por categorias de trabalhadores

LA11 Adicional Programas de gestão de competências e de formação 
contínua que fomentem a empregabilidade dos 6 56 e 61
trabalhadores e que os apoiem na gestão do final das 
suas carreiras profissionais

LA12 Adicional Percentagem de trabalhadores que são regularmente 6 51
avaliados pelo desempenho e pelo desenvolvimento profissional

LA13 Principal Composição dos órgãos de governo corporativo e equipa, 
discriminado por sexo, grupos etários, pertença a minorias 6 48
e outros indicadores de diversidade

LA14 Principal Relação entre o salário-base dos homens e o das mulheres, 
discriminado por categoria profissional 6 51

Indicadores de desempenho sobre direitos humanos

HR1 Principal Percentagem e número total de acordos de investimento 
significativos que incluam cláusulas de direitos N.A. (5) -
humanos ou que tenham sido objecto de análise  
em matéria de direitos humanos

HR2 Principal Percentagem dos principais distribuidores e contratados 
que foram analisados em matéria de direitos N.A. (6) -
humanos e medidas adoptadas em 
resultado dessas análises

Localização na Memória
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Indicadores de desempenho

Código Tipo de  Denominação do indicador Secção Pág.
GRI indicador

Indicadores de desempenho sobre direitos humanos

HR3 Adicional Total de horas de formação dos trabalhadores 
sobre políticas e procedimentos relacionados 
com os aspectos dos direitos humanos relevantes 2 e 6 10 e 56
para as suas actividades, incluindo a percentagem 
de trabalhadores formados

HR4 Principal Número total de incidentes de discriminação  6 51
e medidas adoptadas

HR5 Principal Actividades da empresa nas quais o direito à liberdade 
de associação e de adesão a convenções colectivas 6 59
possam correr  riscos importantes e medidas adoptadas 
para reforçar estes direitos

HR6 Principal Actividades identificadas que impliquem um risco    
potencial de incidentes de exploração infantil 2 e 8 (7) 10 e 73
e medidas adoptadas para contribuir 
para a sua eliminação 

HR7 Principal Operações identificadas como sendo de risco 
significativo de ocorrência de episódios de trabalho 2 (8) 10
forçado ou não consentido e medidas adoptadas 
para contribuir para a sua eliminação

HR8 Adicional Percentagem do pessoal de segurança que recebeu
formação sobre as políticas ou procedimentos N.A. -
da organização em aspectos de direitos humanos 
relevantes para as actividades

HR9 Adicional Número total de incidentes relacionados com violações 
dos direitos dos indígenas e medidas adoptadas  N.A. -

Indicadores de desempenho da sociedade

SO1 Principal Natureza, alcance e efectividade de programas   
e práticas para avaliar e gerir os impactos das N.A. (8) -
operações nas comunidades, incluindo a entrada,   
a operação e a saída da empresa

SO2 Principal Percentagem e número total de unidades de negócio analisadas 
relativamente a riscos relacionados com a corrupção 2 10

SO3 Principal Percentagem de trabalhadores formados nas políticas 2 e 6 10 e 56
e procedimentos anti-corrupção da organização

SO4 Principal Medidas tomadas em resposta a incidentes de corrupção 2 10

SO5 Principal Posição nas políticas públicas e participação  2 e Anexo III 10 e 96
no seu desenvolvimento e no de actividades de lóbi

SO6 Adicional Valor total das contribuições financeiras e em espécie 
a partidos políticos ou a instituições relacionadas, N.A. (9) -
por países

Localização na Memória
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Indicadores de desempenho

Código Tipo de  Denominação do indicador Secção Pág.
GRI indicador

Indicadores de desempenho da sociedade

SO7 Adicional Número total de acções por causas relacionadas 
com práticas monopolistas e contrárias à livre N. A. -
concorrência e respectivos resultados

SO8 Principal Valor monetário de sanções e multas significativas 
e número total de sanções não monetárias resultantes  2 10
do incumprimento das leis e regulamentos

Indicadores de desempenho da responsabilidade sobre produtos

PR1 Principal Fases do ciclo de vida dos produtos e serviços, nas quais se  
avaliam, para serem melhorados se for caso disso, 
os seus impactos na saúde e na segurança dos clientes, 2, 4  e 7 (10 10, 29, 31 e 65
e percentagem de categorias de produtos e serviços 
significativos sujeitos a tais procedimentos de avaliação

PR2 Adicional Número total de incidentes resultantes do incumprimento 
das normas legais ou dos códigos voluntários relativos 
aos impactos dos produtos e serviços na saúde e na segurança 6 (10) 62
durante o seu ciclo de vida, distribuídos em função do tipo 
de resultado desses incidentes

PR3 Principal Tipos de informação sobre produtos e serviços que são 
exigidos pelos procedimentos em vigor segundo as normas, N.A. (11) -
e percentagem de produtos e serviços sujeitos a tais 
obrigações informativas

PR4 Adicional Número total de incumprimentos das normas legais 
ou dos códigos voluntários relativos à informação N. A. -
e à etiquetagem dos produtos e serviços sujeitos 
a tais obrigações informativas

PR5 Adicional Práticas relativas à satisfação do cliente, incluindo 
os resultados dos estudos de satisfação 4 29
do cliente

PR6 Principal Programas de cumprimento das leis ou adesão 
a padrões e códigos voluntários mencionados em 4 25
comunicações de marketing, incluindo a publicidade, 
outras actividades promocionais e os patrocínios 

PR7 Adicional Número total de incidentes resultantes do incumprimento 
das regulamentações relativas a comunicações de marketing, 4 25
incluindo a publicidade, a promoção e o patrocínio, distribuídos 
em função do tipo de resultado desses incidentes

PR8 Adicional Número total de reclamações devidamente fundamentadas 
relativas ao respeito pela privacidade e à fuga 4 25
de dados pessoais de clientes

PR9 Principal Custo das multas significativas resultantes do incumprimento 
das normas relativas ao fornecimento e utilização de produtos   2 e 4 10 e 26
e serviços da organização

Localização na Memória



93Notas: 
N.A. = Não aplicável

N.D. = Não disponível

(1) Todos os escritórios da Garrigues estão em solo urbano. Não existe nenhum espaço natural protegido adjacente aos nossos
escritórios nem é produzido nenhum impacto ambiental sobre a biodiversidade.

(2) Devido à actividade desenvolvida nos nossos escritórios, as únicas águas residuais geradas são as águas sanitárias, as quais
são canalizadas através da rede municipal. Não existe nenhum tipo de derrame acidental.

(3) Devido à actividade da Garrigues, os nossos serviços não geram embalagens recuperáveis.

(4) A nossa firma não sofreu, em toda a sua história, qualquer processo que tenha dado origem a destruição de emprego (expe-
dientes de regulação de emprego, etc.).

(5) A Garrigues não desenvolveu acordos significativos a esse respeito.

(6) Uma vez que praticamente todos os fornecedores da Garrigues são de nacionalidade espanhola, país que respeita os direitos
humanos e laborais dos trabalhadores, e que são distribuidores de material de escritório, considerou-se não ser necessária a
análise relativa a direitos humanos.

(7) A Garrigues não conta com actividades que produzam trabalho susceptível de exploração infantil, forçados ou não consentidos.
A firma cumpre escrupulosamente a legislação laboral vigente e aderiu ao Pacto Mundial das Nações Unidas.

(8) As actividades realizadas pela Garrigues não implicam nenhum risco para as comunidades locais onde opera. No entanto,
ao longo da Memória são descritas as medidas de carácter social e ambiental destinadas à melhoria das comunidades locais
onde opera.

(9) A Garrigues não efectua nenhuma contribuição financeira ou em espécie a partidos políticos ou instituições relacionadas

(10) A Garrigues cumpre a legislação e a normativa relativas à saúde e à segurança dos clientes. Não se conhece nenhum incum-
primento ou infracção a esse respeito.

(11) Os serviços da Garrigues não geram nenhum impacto social que deva ser comunicado aos nossos clientes ou utilizadores
finais. A Garrigues cumpre escrupulosamente a legislação que lhe é aplicável e aderiu ao Pacto Mundial das Nações Unidas.

(12) Os indicadores principais próprios do negócio são: número de pessoas, número de sócios e facturação.



II Princípios que regem 
este relatório

Alcance

A presente Memória inclui informação sobre as
actividades da Garrigues nos países onde ope-
rou durante o exercício fiscal de 2009 (1 de Se-
tembro de 2008 a 31 de Agosto de 2009). Do
mesmo modo, apresenta dados e indicadores
quantitativos dos 3 últimos anos de actividade.

Os dados apresentados referem-se ao fecho dos
exercícios fiscais, salvo nos casos em que se jus-
tifique e for mencionada no texto a necessidade
de apresentação dos dados por anos civis.
As sociedades às quais o presente relatório se
refere são:

J & A Garrigues, S. L. P.
Garrigues Portugal, S. L. P.
Garrigues Human Capital Services, S. L. P. (*)
Garrigues, LLP (USA) (*)
Garrigues Maroc SARLAU (Marrocos) (*)
Garrigues Polska I Pablo Olabarri Gortázar, Spolka
Komandytowa
Garrigues Norte, S. L. P. (*)
Ribalta Abogados, S. L. P. (*)
Rino Asesores, S. L. P. (*)
Garrigues Medio Ambiente, Consultoría Técnica y de
Gestión Integrada del Medio Ambiente, S. L. P.
Centro Europeu de Estudos e Formação Empresarial
Garrigues, S. L. P. (*)
Garrigues IP, S. L. P.
Garrigues IP, L. D. A.
Garrigues Sports & Entertainment, S. L. P.
Garrigues Consultoría de Empresa Familiar, S. L. P.
Garrigues UK, LLP.

Não estão incluídas as empresas que mantêm
acordos de colaboração com a Garrigues, tais
como os escritórios que fazem parte das redes
Affinitas ou Taxand.
(*) São sociedades unipessoais.

Periodicidade

A periodicidade da publicação da Memória é
anual. Esta Memória de RSE é a quarta Memória
publicada pela Garrigues; a primeira Memória
de RSE, referente ao exercício fiscal de 2006,
foi publicada em 2007.

Consulta a Grupos de Interesse

Paralelamente às actividades que fazem parte
dos instrumentos de diálogo e de gestão dos
«grupos de interesse» da Garrigues (definidos no
Anexo III deste documento) e com o objectivo de
melhorar continuamente a qualidade dos
conteúdos da Memória, a Garrigues realiza
consultas periódicas sobre a Memória de RSE
aos departamentos internos da Garrigues, assim
como aos vários grupos de interesse externos à
organização. Adicionalmente, durante a
elaboração da presente Memória, foram
organizadas reuniões de opinião periódicas, nas
quais foram tratados vários temas relacionados
com o seu desenvolvimento. Acresce ainda que
todos os conteúdos que aqui são apresentados
foram revistos pelos vários responsáveis dos
departamentos envolvidos.

Rigor

A informação disponibilizada nesta Memória
corresponde à que consta dos sistemas de
informação da Garrigues. 

A Memória foi elaborada em conformidade com
as directrizes estabelecidas na versão 3.0 do
padrão Global Reporting Initiative (GRI), publi-
cado em 2006. Foi tido também em conta o re-
latório Making the Connection para vincular o
anterior padrão com os princípios do Pacto Mun-
dial (Global Compact) das Nações Unidas, ao
qual a Garrigues aderiu. 

Garrigues considera, também, outros standards in-
ternacionais como o Protocolo de Gases de Efecto
Invernadero (GHG Protocol WRI/WBCSD) e a
Norma ISO 26000.

A Garrigues dispõe de instrumentos para garantir
a qualidade e a veracidade da informação in-
cluída neste relatório. As áreas que participam
na sua elaboração contam com sistemas de in-
formação que proporcionam uma sólida fonte de
conteúdos. Tudo isto se completa com a auditoria
realizada por um verificador externo.

Relevância dos Assuntos Tratados

Os conteúdos deste relatório foram seleccionados
com base no princípio da materialidade, pelo

94



95959595959595

que são referidos os aspectos relacionados com
o negócio que são importantes ou relevantes para
a RSE. Para definir quais as questões que se con-
sideram materiais foram tidos em conta, entre ou-
tros, os seguintes critérios: objectivos dos grupos
de interesse em matéria de RSE, problemas, riscos
e desafios que o sector enfrenta e as normas vi-
gentes que afectam a Garrigues.

Nivel de Aplicação

A presente Memória encontra-se no nível de cum-
primento mais exigente de toda a escala do guia

GRI e corresponde ao nível A+ de acordo com
a verificação externa realizada pela AENOR (ver
Anexo VI).9

Critérios de Consolidação e Validação 
da Informação 

O diagrama seguinte resume o processo de ela-
boração, consolidação e validação da Memó-
ria, assim como os departamentos envolvidos em
cada etapa:

9 - O guia GRI versão 3.0 ou GRI G-3 define um nível de aplicação que vai desde C a A+ (C, C+, B, B+, A e A+).
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III Canais 
de comunicação

Grupos

Sócios

• Presidente

• Sócios directores

• Sócios

Pessoal da Garrigues

• Associados

• Colaboradores

• Juniores

• Pessoal de administração
e apoio 

Objecto

• Reforçar a coesão interna
para potenciar a pres-
tação de um serviço inte-
gral aos clientes, transferir
conhecimentos e evitar
conflitos de interesses

• Actuar sempre de forma
ética e íntegra na pres-
tação dos seus serviços

• Assegurar o trabalho com
a melhor equipa de pes-
soas, que permita que a
atenção ao cliente seja de
excelência e que facilite a
prestação de serviços ino-
vadores e com a máxima
qualidade

• Desenvolver uma carreira
profissional estruturada,
oferecer formação contí-
nua, favorecer a difusão
da cultura empresarial e a
conciliação da vida labo-
ral com a familiar

• Actuar sempre de forma
ética e íntegra na pres-
tação dos seus serviços

Principais canais de comunicação entre 
a Garrigues e os grupos de interesse

• Memória de RSE

• Assembleia de Sócios

• Comunicação directa com todos os escritórios
e departamentos da firma

• Informação para sócios na Intranet Garrigues

• Correios electrónicos dos sócios directores
com informação de interesse destinada a só-
cios

• Contas Anuais e planos estratégicos

• Informação sobre notícias de imprensa, com
a relação das notícias mais destacadas ou de
interesse

• Boletins electrónicos periódicos sobre as dife-
rentes áreas jurídicas do escritório

• Formação

• Inquéritos de opinião sobre a Memória de RSE

• Memória de RSE

• Comunicação directa com os órgãos de go-
verno e administração e com os sócios

• Formação

• Portal Intranet (notícias, fóruns, bases de
dados, informação, etc.)

• Portal do sistema de gestão SAP

• Boletim semanal InterNos

• Informação sobre notícias de imprensa, com
a relação das notícias mais destacadas ou de
interesse

• Boletins electrónicos periódicos sobre as dife-
rentes áreas jurídicas do escritório

• Livro de estilo Garrigues

• Reuniões internas periódicas de cumprimento
de objectivos

• Avaliações semestrais de cada trabalhador

• Jornadas offsite

• Escola Garrigues para as diferentes categorias
profissionais

• Encontros de lazer

• Inquéritos de opinião sobre a Memória de RSE

• Comunicações Garrigues Sustentável

Grupos de Interesse Garrigues 
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Grupos

Clientes

• Empresas privadas

• Administrações públicas

• Fundações 
e organizações 

• Associações sectoriais

• Pessoas singulares

• Potenciais clientes

Alianças

• Affinitas

• Taxand

• Membro de mais de 90
associações, agrupa-
mentos profissionais e en-
tidades similares, a nível
nacional ou internacio-
nal, e de natureza pú-
blica ou privada

Administração Pública

a nível local, autonómico,
nacional e internacional

Objecto

• Promover a excelência
dos nossos serviços, a co-
municação constante com
os nossos clientes, a com-
preensão das suas neces-
sidades e a superação
das suas expectativas rela-
tivamente à Garrigues

• Melhorar o conhecimento
e a notoriedade da Garri-
gues

• Melhorar os serviços de-
senvolvidos para os nos-
sos clientes através da
participação e coorde-
nação com instituições
que melhorem as nossas
capacidades de trabalho

• Cumprir eficientemente
todos os compromissos da
firma perante as adminis-
trações públicas e colabo-
rar em todas as matérias
nas quais a Garrigues
possa acrescentar valor às
actuações institucionais,
sem exercer, em nenhum
caso, pressão sobre as
suas decisões

Principais canais de comunicação entre 
a Garrigues e os grupos de interesse

• Memória de RSE

• Página web

• Comunicação directa com os sócios e pessoal
do escritório

• Boletins de actualização de legislação e notí-
cias de interesse para os nossos clientes

• Cursos de formação dirigidos aos nossos
clientes

• Colóquios e pequenos-almoços de trabalho
sobre temas de actualidade, realizados por
profissionais do escritório

• Ferramentas de comunicação online como a
Extranet

• Avaliação da satisfação dos nossos clientes

• Prémios organizados pelo escritório

• Inquéritos de opinião sobre a Memória de RSE

• Memória de RSE

• Comunicação directa e intercâmbio de infor-
mação constante

• Comités executivos

• Memória de actividades das associações

• Comunicação online, por meio de uma pá-
gina web específica das associações

• Criação de fóruns na Intranet

• Inquéritos de opinião sobre a Memória de RSE

• Memória de RSE

• Colaboração directa para o desenvolvimento
da nova legislação e consulta sobre a apli-
cação da legislação em vigor

• Participação em grupos de trabalho conjunta-
mente com a Administração Pública

• Inquéritos de opinião sobre a Memória de RSE

Grupos de Interesse Garrigues 
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Grupos

Sociedade

• Pessoas incluídas no âm-
bito pessoal dos que in-
tegram a firma

• Grupos da sociedade
menos favorecidos

• ONG´s

• Outros sectores profissio-
nais

• Outros grupos da socie-
dade

Concorrentes

• Escritórios de advogados

• Consultores fiscais

• Empresas pertencentes a
outros sectores de activi-
dade onde a Garrigues
opera

Ex Garrigues

• Antigos colegas que
estão actualmente jubila-
dos

• Antigos colegas que tra-
balham actualmente nou-
tras empresas

Objecto

• Desenvolver a nossa activi-
dade com a máxima consi-
deração pelos aspectos
sociais e ambientais do am-
biente em que nos encontra-
mos, fomentando as boas
práticas em todos os nossos
trabalhos e contribuindo
para o crescimento sustentá-
vel da nossa economia

• Cumprir as regras de ética
profissional e de concorrên-
cia leal 

• Manter a maior proximi-
dade e o contacto habi-
tual com todos os nossos
ex Garrigues

Principais canais de comunicação entre 
a Garrigues e os grupos de interesse

• Memória de RSE

• Departamento de RH.

• Departamento de Comunicação, Marketing e
RI.

• Fundação Garrigues

• Centro de Estudos Garrigues

• Cátedra Garrigues

• Página web

• Caixa de correio electrónico Garrigues

• Participação em feiras, jornadas, colóquios,
etc.

• Artigos de imprensa e outras publicações

• Colecção Garrigues

• Livro de estilo Garrigues

• Prémios organizados pelo escritório

• Actividades de lazer para familiares das pes-
soas que integram a firma

• Inquéritos de opinião sobre a Memória de RSE

• Memória de RSE

• Comunicação directa através do pessoal do
escritório

• Colégios profissionais

• Participação em jornadas de informação jurí-
dica

• Participação em grupos de trabalho, asso-
ciações sectoriais, etc.

• Inquéritos de opinião sobre a Memória de RSE

• Memória de RSE

• Reunião anual com os ex Garrigues

• Página web

• Comunicação directa com o pessoal do escri-
tório

• Participação em jornadas técnicas organiza-
das pela nossa firma

• Comunicações periódicas sobre assuntos rele-
vantes da Garrigues

• Inquéritos de opinião sobre a Memória de RSE

Grupos de Interesse Garrigues 
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Grupos

Potenciais colaboradores
da Garrigues:

• Estudantes universitários

• Estudantes de pós-gra-
duação

• Funcionários

• Outros profissionais em
actividade 

Fornecedores (materiais
de escritório, serviços de
limpeza, estafetas, tecno-
logia, serviços profissio-
nais externos)

Meios de comunicação

Jornais, revistas e outras
publicações, televisão,
rádio e Internet

Objecto

• Desenvolver um processo
de selecção transparente,
equitativo, com requisitos
objectivos e aberto a toda
a sociedade

• Contratar fornecedores
que assegurem o cumpri-
mento de boas práticas
em matéria social e am-
biental

• Favorecer a fidelização e
a subscrição de acordos
de colaboração a longo
prazo

• Apresentar uma infor-
mação rigorosa e verídica
sobre o escritório e cola-
borar na publicação de
artigos nas áreas de tra-
balho da firma

Principais canais de comunicação entre 
a Garrigues e os grupos de interesse

• Memória de RSE

• Departamento de RH.

• Página web Garrigues: caixa de correio da
Garrigues e formulário de CV online

• Participação em fóruns de emprego universitá-
rios, mestrados, escolas de negócios, etc.

• Colaboração como docentes em universida-
des, mestrados e outros cursos de formação

• Programas de estágios profissionais para es-
tudantes

• Jornadas de portas abertas no nosso escritório

• Inquéritos de opinião sobre a Memória de RSE

• Memória de RSE

• Contacto permanente através do departa-
mento de Serviços Gerais, Logística e Infra-es-
truturas

• Reuniões periódicas com fornecedores

• Proposta de condições gerais de contratação
com fornecedores 

• Avaliações periódicas de fornecedores

• Inquéritos de opinião sobre a Memória de RSE

• Memória de RSE

• Página web

• Internet

• Departamento de Comunicação, Marketing e RI.

• Colaboração habitual no desenvolvimento de
artigos para a imprensa, revistas e outras pu-
blicações

• Concessão de entrevistas na televisão, rádio
e imprensa escrita

• Conferências de imprensa para apresentação
de novos serviços

• Inquéritos de opinião sobre a Memória de RSE

Grupos de Interesse Garrigues 
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IV Prémios 
e reconhecimentos  

Em seguida é apresentado um resumo dos prin-
cipais prémios e reconhecimentos recebidos pela
Garrigues durante o ano de 2009: 

Prémio 
/ Reconhecimento

Ranking da Dealogic
Global Project Finance

Review

Ranking 2009

2009 Global 500
Annual Report

Melhores Empresas para
Trabalhar 2009

TopLegal International

Chambers Global

Chambers Europe
Awards for Excellence

2009

Prémios Revista SIC

Ranking Chambers &
Partners Europe 2009 -
Europe´s leading law-
yers for business 2009

European Tax Awards

De

Dealogic Global Pro-
ject Finance Review

Infrastructure Journal

Managing Partners’
Forum

Revista Exame e a
consultora

Heidrick&Struggles

TopLegal 
International

Chambers & Partners

Chambers & Partners

Revista SIC

Chambers & Partners

International 
Tax Review

Data

Janeiro 2009

Janeiro 2009

Janeiro 2009

Janeiro 2009

Janeiro 2009

Março 2009

Abril 2009

Abril 2009

Maio 2009

Maio 2009

Categoria

Coloca a firma entre os dez escritórios mais importantes do mundo
na área do financiamento de projectos por volume de negócio. Por
número de operações, o escritório ocupa o segundo posto com um
total de 52 operações.

A Garrigues encontra-se na segunda posição pela sua assessoria em
operações de energias renováveis.

A Garrigues ocupa a 94ª posição no ranking dos 100 primeiros es-
critórios por facturação. No ranking geral das 500 maiores empresas
de serviços, o escritório consta da 280ª posição.

A Garrigues Portugal conseguiu alcançar a quinta posição dentro
das melhores PME’s do país para trabalhar.

Firma do ano 2009. A chave do êxito da Garrigues é o desenvolvi-
mento global contínuo através de uma estratégia ibérica.

No capítulo sobre Espanha, a Garrigues lidera quatro das sete áreas
analisadas (Banking & Finance; Capital Markets: Securitisation; Cor-
porate/M&A; e Dispute Resolution) e situa-se na segunda posição
do ranking.

Melhor firma espanhola do ano 2009. A publicação valorizou, entre
outras questões, o forte posicionamento da Garrigues no sector jurí-
dico espanhol e a sua crescente presença internacional.

Prémio concedido ao Foro de las Evidencias Electrónicas organizado
pela Garrigues. A publicação reconhece o trabalho do Foro como
veículo de diálogo e aproximação entre os mundos tecnológico e ju-
rídico.

Primeiro nível em 17 áreas (Processual, Laboral, Meio Ambiente,
Meio Ambiente: Alterações Climáticas, Energia, Urbanismo, Capital
de Risco, Financiamento de Projectos, Direito Público, Reestruturações
e Insolvências, Tributário, Tributário: Fusões e Aquisições, Bancário e
Financeiro, Fusões e Aquisições, Sports, Mercado de Capitais: Se-
curitização e TMT: Tecnologia de Informação).

Melhor firma fiscal em Espanha pelo quinto ano consecutivo
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Prémio  
/ Reconhecimento

Ranking Mestrados 
de El Mundo 

As melhores empresas
para trabalhar

Ranking de Expansão
2009

As 100 empresas mais
reputadas a operar em

Espanha

Merco Personas 2009

Ranking Best Lawyers

World Tax 2010

Jornada dos 

Economistas 2009

IFLR 1000 2009

MPF European 
Practice Management

The Lawyer 
European Awards

De

Jornal El Mundo

Actualidad 
Económica

Jornal Expansión

Merco 2009 (Moni-
tor Empresarial de Re-
putação Corporativa)

Merco 2009 (Moni-
tor Empresarial de Re-
putação Corporativa)

Best Lawyers

International 
Tax Review

Colégio de 
Economistas da 
Catalunha (CEC)

IFLR (International Fi-
nancial Law Review)

MPF (Managing 
Partners’ Forum)

The Lawyer

Data

Junho 2009

Julho 2009

Julho 2009

Julho 2009

Julho 2009

Outubro
2009

Outubro
2009

Novembro
2009

Novembro
2009

Novembro
2009

November
2009

Categoria

Todos os programas do Centro de Estudos Garrigues constam dos
três primeiros lugares de cada categoria, com dois primeiros lugares
(Tributação e Banca e Finanças) e dois segundos lugares (Direito Em-
presarial e Recursos Humanos). O Mestrado em Assessoria Jurídica
Laboral também ocupa a primeira posição na sua área.

A empresa que mais aposta na formação. A firma obteve a máxima
pontuação possível (220 pontos). A publicação espanhola teve em
conta aspectos como a formação que é dada aos novos profissio-
nais, o facto de contar com um mestrado próprio, o investimento em
formação no estrangeiro, os cursos de reciclagem, etc.

O escritório encabeça uma vez mais a classificação, com o maior
valor de facturação e número de empregados no ano 2009.

O escritório posicionou-se directamente no posto 71 da tabela. É a
primeira vez, nas nove edições do relatório, que um escritório de ad-
vogados é incluído neste grupo selecto.

A Garrigues posicionou-se directamente na 39ª posição.

A Garrigues lidera a lista dos melhores advogados de Espanha, com
um total de 72 profissionais.

Em Espanha, a Garrigues conseguiu posicionar-se no primeiro nível
do directório pelo sexto ano consecutivo.

Em Portugal, a área fiscal da Garrigues coloca-se no grupo dos líde-
res pelo quarto ano consecutivo.

Melhor escritório profissional de economistas do ano. O perfil da
Garrigues, com uma potente equipa de fiscalistas e com uma marcada
visão económica, torna-a merecedora deste novo êxito.

Top Tier Firm. Primeira posição nas áreas de Reestruturações e In-
solvências, Financiamento de Projectos, Capital Markets – Dívida e
Capital Markets – Titularizações.

Melhor programa de aprendizagem. Pelo seu programa online para
juízes sul-americanos para melhorar os seus conhecimentos de con-
tabilidade básica. A firma também ficou classificada na segunda po-
sição na modalidade de Use of Technology, pela Logalty, e na de
Management of Knowledge, pela sua Extranet sobre Insolvência.

Firma europeia do ano e Firma do ano na Península Ibérica. O ju-
rado valorizou a firme aposta profissional da Garrigues. Em relação
ao mercado ibérico, também elogiou a forte presença da firma em
Espanha e em Portugal.
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Garrigues

American Bar Association

Associação de Amigos da Residência de Estudantes

Associação Asturiana de Empresa Familiar

Associação para o Desenvolvimento da Empresa Familiar
de Madrid (ADEFAM)

Associação para o Desenvolvimento Estratégico da Região
de Saragoça (Ebrópolis)

Associação Espanhola de Contabilidade e Administração
de Empresas (AECA)

Associação Empresarial Eólica (AEE)

Associação Espanhola de Consultores Fiscais (AEDAF)

Associação Espanhola de Bioempresas (Asebio)

Associação Espanhola de Centros Comerciais (AECC)

Associação Espanhola de Comércio Electrónico e Marketing
Relacional (AECEM)

Associação Espanhola de Direito da Propriedade Intelectual
(AEDPI)

Associação Espanhola de Direito Financeiro (AEDF) 

Associação Espanhola de Direcção e Desenvolvimento de
Pessoas (AEDIPE)

Associação Espanhola de Dirigentes (AED)

Associação Espanhola de Entidades de Capital de Risco
(ASCRI)

Associação Espanhola de Franchisers (AEF)

Associação Espanhola de Normalização e Certificação
(AENOR)

Associação Espanhola de Utilizadores de Telecomunicações
e da Sociedade da Informação (Autelsi)

Associação Estremenha da Empresa Familiar (AEEF)

Associação Interamericana da Propriedade Intelectual (ASIPI)

Associação Internacional para a Protecção da Propriedade
Industrial e Intelectual (AIPPI)

Associação de Jovens Empresários de Baleares

Associação Madrid Centro Financeiro Internacional 

Associação Madrid Plataforma Logística

Associação de Marcas Reputadas Espanholas (AMRE)

Associação Nacional de Advogados Juslaboralistas (AS-
NALA)

Associação Portuguesa das Empresas Familiares (APEF)

Associação Pro-Deficientes Psíquicos de Alicante (APSA)

Associação para o Progresso da Direcção (APD)

Associação para o Progresso da Direcção (APD Canarias)

Association for Financial Markets in Europe (AFME)

Association Suisse de l'Arbitrage

Câmara de Comércio Alemã para Espanha

Câmara de Comércio Americana em Espanha (American
Chamber of Commerce in Spain)

Câmara de Comércio e Industria Espanha-Israel

Câmara de Comércio Internacional (CCI - ICC)

Câmara de Comércio Polaco Espanhola

Câmara Franco-Espanhola de Comércio e Industria

Camera di Commercio Italiana Barcelona

Capítulo Espanhol do Clube de Roma

Casa Ásia

CG/LA Infraestructure LLC

Círculo de Economia

Círculo de Empresários

Círculo de Empresários de Cartuja 93

Círculo de Economia de Maiorca

Círculo Equestre

Clube Asturiano da Inovação

Clube de Exportadores e Investidores Espanhóis

Clube Empresarial ICADE

Clube Espanhol da Arbitragem

Clube Financeiro Atlântico

V Lista de associações
às quais a Garrigues
e a Fundação Garrigues
pertencem ou com quem
mantêm acordos  



Clube Financeiro Vigo

Comissão Interamericana de Arbitragem Comercial (CIAC)

Confederação Espanhola de Dirigentes e Executivos (CEDE)

Confederação Espanhola de Organizações Empresariais
(CEOE)

Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) (Tribunal Arbitral
Civil e Comercial)

European Employment Lawyers Association (EELA)

O Comité Executivo do Clube Espanhol da Energia 
(Enerclub)

European Maritime Law Organisation (EMLO)

Fórum de Actualização Empresarial 
"ABC-Garrigues-Caja Sol"

Fórum Espanhol de Expatriados (FEEX)

Fórum Mediterrâneo

Fórum PPP Infra-estruturas

Fundação Antares Foro

Fundação Conselho Espanha-China

Fundação Empresa e Sociedade

Fundação de Estudos Financeiros (FEF)

Fundação para o Desenvolvimento Empresarial 
(FUNDESEN) 

Fundação GMP

Fundação para a Investigação sobre 
o Direito e a Empresa (FIDE)

Fundação Príncipe das Astúrias

Fundação Pro Real Academia Espanhola

Grupo Espanhol da Comissão Trilateral

IESE Business School – University of Navarra

Incisive Media Services Limited

Instituto de Estudos Económicos da Província 
de Alicante (INECA)

Instituto da Empresa, S.L. 
(IE Law School Executive Education)

Instituto Internacional São Telmo

International Institute for Conflict 
Prevention & Resolution (CPR)

International Trademark Association (INTA)

International Bar Association (IBA)

Konfederacja Pracodawców Polskich 
(Confederação de Empresários Polacos)

Loan Market Association (LMA)

Marques (The Association of European Trademark Owners)

Mediaconference SP. Z O.O.

Membership Fees International Arbitration Institute

Nueva Economía Fórum, S.L. (Círculo de Confiança)

Polish-Portuguese Chamber Of Commerce

Queen Sofia Spanish Institute (Fundação Garrigues Corpo-
rate membership 2001)

Rex Sport, Associação de Assessores do Desporto

Securities Industry and Financial Markets 
Association (SIFMA)

Seniores Espanhóis para a Cooperação Técnica (SECOT)

Sociedade de Estudos Internacionais (SEI)

The Center for American and International Law (Institute for
Transnational Arbitration ITA)

The Chartered Institute of Arbitrators

The London Court of International Arbitration (LCIA)

The Urban Land Institute (ULI)

Turnaround Management Association (TMA)

Universidade Pablo de Olavide

World Services Group

World Trademark Review – Globe Business Publishing LTD

Fundación Garrigues

Associação Espanhola de Fundações

Associação Pro-Deficientes Psíquicos de Alicante (APSA)

Fundação Conselho Espanha-Estados Unidos

Fundação Conselho Espanha-Índia

Fundação Espanha-Japão

Fundação Empresa e Sociedade

Fundação FUNDESEN

Fundação GMP

Fundação pro Real Academia Espanhola 

Spanish Institute (Queen Sofia Spanish Institute) (Foundation
Garrigues Corporate membership 2001)

Universidade Carlos III de Madrid

Universidade Complutense de Madrid

Universidade Navarra: Cátedra Garrigues
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VI Documento de verificação 
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VII Áreas de prática

• Societário e Contratos Comerciais 
• Fusões e Aquisições 
• Mercado de Valores 
• Bancário e Financeiro 
• Seguros 
• Imobiliário 
• Urbanismo 
• Energia 
• Telecomunicações 
• Comunitário e Concorrência 
• Fiscal 
• Direito Contabilístico 
• Human Capital Services 
• Laboral 
• Processual e Arbitragem 
• Reestruturações e Insolvências 
• Direito Penal 
• Propriedade Industrial e Intelectual 
• Marítimo e Transporte 
• Tecnologias da Informação 
• Administrativo 
• Meio Ambiente 
• Farmacêutico e Biotecnologia 
• Sports & Entertainment 

Indústrias

• Automóvel 
• Bancos e Caixas 
• Capital de Risco 
• Empresa Familiar 
• Real Estate 
• Farmácia e Biotecnologia 
• Sports & Entertainment 
• Turismo 

Desks

• German 
• French 
• Italian 
• Asia-Pacific 
• US Desk 
• Indian Desk 
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VIII Escritórios

Rede Ibérica de escritórios 
Garrigues (espanha e portugal)

CORUNHA - 15003
Cantón Grande, 4
Tel. +34 981 12 46 30
Fax +34 981 12 46 36

ALICANTE - 03001
San Fernando, 57
Tel. +34 96 598 22 01
Fax +34 96 598 24 94

ALMERÍA - 04003
Plaza Puerta de Purchena, 2
Tel. +34 950 62 07 89
Fax +34 950 62 08 09

BADAJOZ - 06002
Zurbarán, 23
Tel. +34 924 20 78 46
Fax +34 924 20 79 97

BARCELONA - 08034
Avinguda Diagonal, 654
Tel. +34 93 253 37 00
Fax +34 93 253 37 50

BILBAU - 48008
Rodríguez Arias, 15
Tel. +34 94 470 06 99
Fax +34 94 444 79 98

BURGOS - 09004
Avenida de la Paz, 25
Tel. +34 947 27 30 19
Fax +34 947 24 54 35

CÁCERES - 10001
Viena, 3
Tel. +34 927 62 67 77
Fax +34 927 24 21 23

GRANADA - 18001
Plaza de Campo Verde, 3
Tel. +34 958 80 56 80
Fax +34 958 80 56 85

LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA - 35002
Triana, 120
Tel. +34 928 22 94 79
Fax +34 928 26 55 59

LEON - 24008
Avenida Reyes Leoneses, 14
Edificio Europa
Tel. +34 987 26 40 52
Fax +34 987 25 60 05

LISBOA (PORTUGAL)
Av. Eng.º Duarte Pacheco Amoreiras,
Torre 1 - 1070-101 Lisboa
Tel. +351 21 382 12 00
Fax +351 21 382 12 90

LOGROÑO - 26001
Miguel Villanueva, 7
Tel. + 34 941 26 25 26
Fax + 34 941 26 16 10

MADRID - 28001
Hermosilla, 3
Tel. +34 91 514 52 00
Fax +34 91 399 24 08

MÁLAGA - 29007
Don Cristián, 2 - Ed. Málaga Plaza
Tel. +34 95 207 55 25
Fax +34 95 207 55 35

MÚRCIA - 30005
Portillo de San Antonio, 8
Tel. +34 968 27 47 27
Fax +34 968 27 45 78

PORTO (PORTUGAL)
Av. da Boavista, 3523 - Edificio Aviz
4100-139 Oporto
Tel. +351 22 615 88 60
Fax +351 22 615 88 88

OVIEDO - 33003
Plaza de la Escandalera, 3
Tel. +34 98 520 86 00
Fax +34 98 520 12 52

PALMA DE MAIORCA - 07003
Avenida Conde de Sallent, 23
Tel. +34 971 21 34 84
Fax +34 971 21 31 50

PAMPLONA - 31002
Paseo Sarasate, 3
Tel. +34 948 17 59 37
Fax +34 948 17 59 04

SAN SEBASTIÁN - 20018
Plaza de Julio Caro Baroja, 2-2
Tel. +34 943 26 78 20
Fax +34 943 26 78 21

SANTA CRUZ DE TENERIFE - 38003
Leoncio Rodríguez, 3 - Edf. El Cabo
Tel. +34 922 20 55 67
Fax +34 922 22 68 13

SEVILHA - 41092
Américo Vespucio, 13
Isla de la Cartuja
Tel. +34 95 448 93 48
Fax +34 95 448 93 49

TOLEDO - 4500
Avda. de Irlanda, 21
Tel. +34 925 22 67 27
Fax +34 925 21 09 34

VALENCIA - 46002
Plaza del Ayuntamiento, 29
Tel. +34 96 353 66 11
Fax +34 96 394 47 34

VALLADOLID - 47001
Plaza de la Rinconada, 9
Tel. +34 983 36 14 75
Fax +34 983 36 14 76

VIGO - 36201
Rua Areal, 6
Tel. +34 986 81 55 25
Fax +34 986 81 55 35

VITORIA - 01005
Dato, 4
Tel. +34 945 14 51 18
Fax +34 945 14 51 91

SARAGOÇA - 50004
Plaza de Aragón, 10
Tel. +34 976 46 89 46
Fax +34 976 46 89 50



107

Rede internacional 
Garrigues

BRUXELAS
Avenue d’Auderghem, 22-28
B - 1040 Brussels (Bélgica)
Tel. +32 2 545 37 00
Fax +32 2 545 37 99

BUCARESTE
31, Vasile Lascar St., Bucharest 2
020503 (Roménia)
Tel. + 40 21 455 0500
Fax + 40 21 455 0520

CASABLANCA
3. Boulevard Massira - Al Khadra
20100 Casablanca (Morocco)
Tel. +212 (0) 522 77 72 40
Fax +212 (0) 522 77 72 59

LONDRES
20 Abchurch Lane
London EC4N 7BB (Reino Unido)
Tel. +44 (0) 20 7398 5820
Fax +44 (0) 20 7398 5839

NOVA IORQUE 
780 Third Avenue
New York, NY 10017 (EUA)
Tel. +1 212 751 92 33
Fax + 1 212 355 35 94

MIAMI
Brickell Avenue, Suite 1950
Miami - FL 33131 (USA)
Tel. +1 786 581 44 40
Fax +1 786 362 71 24

XANGAI
3205 West Gate Mall
1038 Nanjing Xi Lu
Xangai 200041 (China)
Tel. +86 2 152 281 122
Fax +86 2 162 726 125

TÂNGER
Residence Mirador, 14 Boulevard Pasteur
90000 Tanger (Marrocos)
Tel. +212 (0) 539 37 90 50
Fax +212 (0) 539 37 90 69

VARSÓVIA
Warsaw Financial Center
Emilii Plater, 53
00113 Warsawa (Poland)
Tel. +48 22 540 6100

+48 22 463 6100
Fax +48 22 540 6101

+48 22 463 610

Rede Affinitas

BRUCHOU, FERNÁNDEZ MADERO & LOMBARDI
Ing. Enrique Butty 275 -12º
C1001AFA - Buenos Aires - Argentina
Tel. +54 11 5288 2300 - Fax +54 11 5288 2301

GÓMEZ-PINZÓN ZULETA
Bogota
Calle 67, No. 7-35 7-35 - Oficina 1204 - Edificio Caracol
Bogota D.C. - Colombia
Tel. +57 1 319 2900 - Fax: +57 1 321 0295

Medellín
Carrera 43A No. 9 Sur - 91 - Of. 504 Torre Norte
Medellín (Colombia)
Tel. +57 4 313 22 11 - Fax +57 4 313 58 51

MIJARES, ANGOITIA, CORTÉS Y FUENTES, S.C.
Montes Urales 505 - 3º
Lomas de Chapultepec - 11000 Mexico DF - Mexico
Tel. +52 55 5201 7400 - Fax +52 55 5520 1065

MIRANDA & AMADO ABOGADOS
Av. Pres. Juscelino Larco 1301 - 20º
Torre Parque Mar - Miraflores, Lima 18, - Peru
Tel. +51 1 610 - 4747 - Fax +51 1 610 - 4748

BARROS & ERRÁZURIZ
Isidora Goyenechea 2939 - 11º 
Las Condes - Santiago de Chile - Chile
Tel. +56 2 378 89 00 - Fax +56 2 362 03 86
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Hermosilla, 3 - 28001 Madrid 
Tel. +34 91 514 52 00 - Fax +34 91 399 24 08

www.garrigues.com

http://www.garrigues.com

