Um escritório inovador
Uma equipa internacional

garrigues.com
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“O nosso sucesso é
a confiança dos
nossos clientes.
O nosso objetivo
é ajudá-los a criar valor.
A nossa estratégia:
reconhecer, atrair
e gerir o talento”.
Fernando Vives
Presidente Executivo

3

Que área
do Direito
te interessa?
Na Garrigues prestamos serviços de assessoria
em todas as áreas do Direito empresarial,
buscando sempre a excelência e o valor
acrescentado para cada um dos nossos clientes.
Prestamos serviços de assessoria em mais
de vinte áreas e indústrias, desde as práticas
tradicionais até aos novos ramos jurídicos:

Áreas de atividade

• Direito Societário e Contratação Comercial
• Fusões e Aquisições
• Direito do Mercado de Capitais
• Direito Bancário e Financeiro
• Direito Fiscal
• Contencioso e Arbitragem
• Direito Laboral
• Direito Imobiliário
• Direito Europeu e da Concorrência
• Direito do Urbanismo
• Direito Público
• Direito do Ambiente
• Propriedade Industrial e Intelectual
• Reestruturações de Empresas e Insolvências
• Direito Penal
• Startups & Open Innovation

Indústrias

• Automóvel
• Bancos e Instituições de Crédito
• Capital de Risco
• Desporto e Entretenimento
• Energia
• Farmacêutico e da Biotecnologia
• Governo Corporativo
• Imobiliária
• Marítimo e Transportes
• Tecnologias da Informação
• Telecomunicações
• Turismo e Hotelaria
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O talento:
a base da nossa
excelência
O talento é a capacidade humana que nos permite avançar e sobressair. É por isso que a gestão do
talento dos nossos profissionais é uma prioridade para a Garrigues.
Com mais de 75 anos de tradição jurídica, a nossa equipa é composta por mais de 1.500 profissionais
que anseiam desenvolver a sua carreira profissional num ambiente internacional, dinâmico e inovador,
em que a excelência é a única via para alcançar as metas a que nos propomos. Esta visão estratégica
permitiu-nos participar nas transações mais relevantes e complexas do mercado e ser uma referência
no mundo da advocacia.

32

Escritórios próprios
en todo o mundo

13

Países

4

Continentes
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Conhece-nos durante o teu
o percurso académico...
Os nossos programas de estágios, dirigidos aos estudantes de Direito, oferecem a oportunidade de melhorar a
tua formação e assim obter uma visão real do exercício da profissão e do trabalho desenvolvido na Garrigues. O
objetivo é que, desde o primeiro dia, te sintas parte de nossa equipa. Para isso, contarás sempre com o apoio e a
orientação de um tutor.

Estágio
Profissional
Programas
de estágios
Shadowing
Program

s
mo
últi ura
s
o
t
d
ncia
nos
Alu de Lice
o)
s
º an
.
ano
4
e

(3.º

s
eiro
rim ura
p
s
do
iat
enc
nos
Alu de Lic
s
ano
Tipos de programas que oferecemos:

Estágios curriculares/
extracurriculares
E se fosses sócio
de um escritório
durante uma semana...

Como seria?
Poderás

• Acompanhar um advogado de

prestígio no seu dia a dia
• Assistir a reuniões e negociações
• Conhecer a Garrigues, a sua
equipa e a sua cultura
• Conhecer alunos com as
mesmas preocupações e
interesses e começar a criar a
tua rede de networking
• Resolver todas as tuas dúvidas,
quer académicas, quer
profissionais
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Summer Program
Terás a oportunidade de:

• Participar em projetos internacionais
• Assistir a reuniões e negociações
• Saber como são conduzidas

investigações jurisprudenciais e
doutrinárias
• Aprender a redigir documentos legais
• Assistir a julgamentos
• Receber sessões de formação projetadas
especificamente para este programa
• Saber como funciona o nosso programa
Pro Bono
• Assistir aos nossos eventos de networking

Podes começar a formar-te na
prática da advocacia sempre
sob a tutela de advogados
com mais experiência, fazendo
parte das equipas de trabalho
que assessoram os clientes.
Normalmente estes estágios
começam em setembro.

...e começa a tua
carreira connosco
Júnior

Rita
Gomes

“A bagagem que trazemos após uma
experiência internacional é imensa”

“Depois do estágio de verão no ano de 2015, durante o meu percurso da Licenciatura em Direito, percebi, não só
o departamento no qual gostaria de trabalhar no futuro, mas que a Garrigues seria a minha aposta na rampa de
lançamento para o mundo profissional. O trabalho, a exigência e o rigor, aliados à transparência e à objetividade dos
padrões internos, bem como ao espírito de equipa e ao ambiente de interajuda que se sente dentro do departamento
e mesmo a nível interdepartamental, é algo que faz a diferença.
Também é certo que é cada vez mais importante que o advogado, no exercício da sua profissão, tenha um maior
conhecimento de outras realidades, uma perspetiva global do Direito para poder enquadrar melhor os problemas e
satisfazer os seus clientes com a provisão de soluções mais adequadas às suas necessidades, perspetiva essa para a qual
a Garrigues contribui. A valorização profunda destes aspetos incentivou-me a embarcar numa aventura para Londres
durante um ano, para a realização de um LL.M. nas áreas de IP e IT. O enriquecimento, não só a nível intelectual, mas
também a nível pessoal e cultural, é fundamental para o início da atividade profissional, para a compreensão dos
diferentes cenários internacionais e para a gestão de responsabilidades em geral. A bagagem que trazemos após uma
experiência internacional é imensa”.

Universitários escolhem
a Garrigues, pelo sexto
ano consecutivo, como
o melhor escritório
para trabalhar
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Formação interna
A formação é uma prioridade na Garrigues. Todos os profissionais,
independentemente da sua categoria, têm acesso ao programa
de formação contínua da firma, o qual é desenvolvido
presencialmente e/ou através da plataforma e-learning.

Atualização técnica permanente. Todos os anos, é concebido
um plano de formação específico por cada uma das áreas
de especialidade, cujo objetivo é acompanhar os nossos
advogados no seu crescimento profissional. Assim, de forma
contínua e periódica, o escritório promove a organização de
cursos e seminários de formação, atualização e especialização,
e divulga todas as novidades normativas, científicas e
jurisprudenciais relevantes.
Capacidades diretivas. Faculta-se aos profissionais um itinerário
de ações formativas de desenvolvimento de capacidades diretivas.
Idiomas. A nossa vocação internacional exige-nos um elevado
conhecimento de idiomas. Por isso, o escritório coloca à
disposição a todos os seus membros os meios necessários para
manter esse alto nível.
Tecnologia. Abrange todos os programas informáticos e
ferramentas de gestão necessários para atuarem com agilidade
na atividade do dia a dia.
Gestão do conhecimento e bases de dados jurídicas. O plano
de formação em gestão do conhecimento é formado por
dois eixos. O primeiro centra-se na formação específica em
ferramentas próprias da gestão do conhecimento Garrigues e
o segundo na formação em bases de dados jurídicas e noutros
recursos da informação.
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Programa
de formação
por categorias
6

SóCIO

5

COUNSEL

4

ASsOCIADO
PRINCIPAL

3

2

NEW PARTNERS’ MEETING
Aborda assuntos relacionados com a promoção à
categoria de sócio.

ENCONTROS GLOBAIS
DE DEPARTAMENTO
Poder-se-á
assistir
a
Encontros
Globais
de
Departamento, com vários
dias de duração, cujo
principal objetivo é a troca
e a partilha de temas que
afetam
diretamente
o
departamento, bem como
facilitar
e
incrementar
a relação profissional e
pessoal entre as equipas dos
diversos escritórios.

ASSOCIADO
SÉNIOR

ESCOLA DE NOVOS ASSOCIADOS SÉNIOR
Esta escola tem vários dias de duração e o seu
conteúdo está focado em orientar o profissional
nas suas novas responsabilidades, em especial em
questões de management, financeiras e de clientes.

ASSOCIADO

ESCOLA DE ASSOCIADOS
Permite adquirir e consolidar os conhecimentos técnicos necessários para continuar a
proporcionar o melhor serviço ao cliente, a troca dos mesmos entre participantes de
diferentes departamentos e escritórios, a fim de se obter uma visão global da prática
profissional e poder fortalecer vínculos entre colegas. O programa da escola, com vários
dias de duração, baseia-se num caso prático multidisciplinar de caráter internacional.

INTERNATIONAL TRAINING PROGRAM
Proporciona uma oportunidade única de desenvolvimento, permitindo adquirir
experiência em escritórios e empresas jurídicas situadas noutros países ou
continuar a formação académica no âmbito internacional através de uma das
seguintes fórmulas:
1. F
 requentar um LL.M. in International Transactions, ministrado pelo Centro
de Estudos Garrigues, em colaboração com a Universidade de Fordham,
desenvolvido em Espanha e Estados Unidos.
2. Frequentar um LL.M. numa das universidades internacionais de maior prestígio.
3. F
 azer um secondment num dos escritórios estrangeiros com que a Garrigues
trabalha regularmente ou pedir uma transferência temporária para um dos
nossos escritórios internacionais.

1 JÚNIOR

INTRODUÇÃO À PRÁTICA INTERNACIONAL DA ADVOCACIA DOS NEGÓCIOS
Capacita o advogado a prestar assessoria jurídica internacional. O programa, que
é bilingue em espanhol e inglês, detalha a metodologia a seguir na assessoria em
operações e a clientes internacionais, e combina a transmissão de conhecimentos
técnicos com o desenvolvimento de um caso prático real que diga respeito a diversas
disciplinas do Direito, com o objetivo de os profissionais poderem construir soluções
globais independentemente do ordenamento jurídico local aplicável. O programa
inclui as matérias de management necessárias para o desempenho da advocacia
num ambiente global. Tem uma duração de 140 horas e reúne em Madrid todos os
advogados que estão há um ano na empresa, qualquer que seja o escritório.
FORMAÇÃO INICIAL
Combina sessões presenciais e online sobre os programas e ferramentas de gestão
do escritório. É composta por um módulo de formação em tecnologia e outro
de formação em gestão do conhecimento. Também inclui uma série de cursos
e-learning, cuja finalidade é consolidar o conhecimento dos modelos do escritório
em determinadas matérias.
DIA DE BOAS-VINDAS
Proporciona uma visão global do escritório, dos seus valores e da sua cultura corporativa.

9

Terás formação e
aprenderás o exercício da
advocacia ao mais alto nível
Associada
sénior

Jenifer
Santiago

Formação no estrangeiro
“É uma experiência, tanto profissional como pessoal, que eu,
sem dúvida, recomendo”
“O Master of Laws (LL.M. in International Transactions) é uma excelente oportunidade
de formação oferecida pela empresa para responder às exigências do mercado num
ambiente cada vez mais globalizado e competitivo. Começa com duas semanas
de aulas presenciais na Universidade de Fordham (NY), continua com duas aulas
online e termina, de forma presencial, no Centro de Estudios Garrigues, permitindo
que seja combinado com o horário de trabalho e contando com profissionais de
reconhecido prestígio e experiência em diversas áreas do Direito. “É uma experiência,
tanto profissional como pessoal, que eu, sem dúvida, recomendo.”

Associado
sénior

Juan
González
Ortega

A tua carreira desenvolver-se-á dentro e fora do país
“Participei em diversas operações com equipas
multidisciplinares que me permitiram aprofundar e
consolidar as minhas áreas de especialização”
“Através do International Training Program da Garrigues, pude usufruir em Londres de um secondment de 6
meses no Ropes & Gray, um dos escritórios mais prestigiados dos Estados Unidos e que tem uma presença
muito relevante nesta cidade. Estive concentrado em várias operações com equipas multidisciplinares que
me permitiram conhecer melhor o funcionamento e as particularidades das operações sujeitas ao Direito
inglês. Foi uma oportunidade magnífica de desenvolvimento profissional e uma experiência enriquecedora
no âmbito pessoal”.

A Garrigues ocupa o
primeiro lugar do ranking
2018 de “As melhores
empresas para trabalhar”
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Terás uma carreira
profissional atrativa

Conhecerás, desde o primeiro dia, o plano de carreira que o escritório te oferece: um trajeto definido com
altas expetativas de desenvolvimento pessoal e profissional, em que as promoções internas assentam num
rigoroso processo de avaliação de competências, baseado nos teus próprios méritos, com o objetivo de chegar
a ser sócio da firma. Não só prevalece o nível técnico que demonstres, mas também a qualidade humana e a
capacidade de formar e gerir uma equipa.

Rafael
Calvo

Sócio

“Se és advogado
e gostas do
teu trabalho,
não há nada
que não
possas fazer na
Garrigues”

“Iniciei a minha carreira profissional no escritório, e as minhas expetativas, que eram muito altas, nunca
foram defraudadas. Desde logo percebi que nos é pedido um grande compromisso com os colegas, com
os clientes, mas que, em troca, nos são oferecidas imensas coisas: uma marca imbatível, uma carreira
definida, transparente e em constante progressão e, o que é mais importante, as maiores oportunidades para
desenvolver a criatividade e iniciativa pessoal. Se és advogado e gostas do teu trabalho, não há nada que não
possas fazer na Garrigues”.
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Farás parte de uma
equipa unida
onde a tua opinião conta
O ambiente de trabalho do escritório faz com que nos sintamos orgulhosos da Garrigues. Estar perto de todos os
profissionais contribuindo para a tomada de decisões e a participação ativa de todos os que integram a equipa
permite alcançar os objetivos pessoais e profissionais a que cada um se propõe.
O respeito pelos mais estritos critérios éticos e deontológicos, o espírito de colaboração, a honestidade, a capacidade
de diálogo, a vocação de serviço e o trabalho em equipa são valores fundamentais para o nosso escritório.

Pedro Lemos
Carvalho

Associado
principal

Garrigues Innovation Think Tank
“Somos uma equipa jovem, dinâmica e comprometida,
e gostamos verdadeiramente de trabalhar juntos”
“Quando integramos uma sociedade de advogados como a Garrigues, reconhecida no mercado pelos seus
elevados padrões de qualidade e por uma equipa que se dedica a 100% e 24 horas por dia aos seus clientes, e
conscientes da exigência e dedicação que serão necessárias da nossa parte, nunca imaginamos a proximidade
dos sócios, o apoio dos nossos colegas de equipa e, em geral, a qualidade humana de todas as pessoas que
integram uma estrutura como a Garrigues.
Tal como eu, a maioria dos profissionais da Garrigues iniciaram a sua carreira profissional na sociedade e isso
faz com que partilhemos experiências e nos ajudemos mutuamente a evoluir, quer no plano pessoal, quer
no plano profissional. É para mim um orgulho fazer parte de uma equipa jovem, dinâmica e comprometida,
com a qual se gosta verdadeiramente de trabalhar”.

‘Best strategy implementation’: Garrigues Innovation Think Tank
Managing Partners’ Forum Awards 2019
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Participarás em projetos
internacionais que
requerem inovação e
uma mentalidade global

A Garrigues é uma firma internacional e inovadora. Estamos presentes nos principais cenários económicos
mundiais com sedes próprias na Europa, América, Ásia e África.
Além da oportunidade de trabalhar em destinos internacionais, seja em escritórios que integram a rede própria
Garrigues, seja em escritórios de reconhecido prestígio e solvência com os quais o nosso escritório mantém
uma estreita relação, poderás participar em projetos que exigem uma mentalidade global e conhecimento
dos padrões internacionais do Direito empresarial.

Jose Luis
Ortín

Sócio

“As
oportunidades
que a Garrigues
me ofereceu para
desenvolver a
minha vocação
internacional
são únicas”
“As oportunidades que a Garrigues me ofereceu para desenvolver a minha vocação internacional são únicas. Após
ter trabalhado durante quatro anos em estruturação de financiamentos e fusões e aquisições no escritório de
Madrid, a firma deu-me a possibilidade de aprofundar a prática internacional da advocacia dos negócios, através
de um programa LL.M, na Universidade Columbia, em Nova Iorque, como parte do programa de formação
no estrangeiro que oferece aos seus profissionais. Isso permitiu-me, também, passar no exame de acesso à
prática da advocacia no Estado de Nova Iorque (NY Bar Exam) e completar, assim, o meu perfil de advogado
de transações internacionais. Após concluir o LL.M, continuei a minha carreira em Madrid, participando em
numerosas e interessantes operações desenvolvidas em contacto direto com outros escritórios da firma e de
escritórios estrangeiros de reconhecido prestígio, tudo isso num ambiente inovador e multicultural.
A experiência resultante destas oportunidades, assim como a possibilidade de participarem em intercâmbios
(secondments) dentro e fora da rede Garrigues, além de proporcionar aos advogados evidentes benefícios
profissionais e pessoais, permite ao escritório consolidar-se como uma firma internacional capaz de oferecer aos
seus clientes um serviço de alta qualidade num contexto global”.
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Terás acesso a excelentes
oportunidades de
crescimento pessoal
e profissional
Aída
González

Associada
principal

“Durante estes
anos, participei
em diversas
atividades
promovidas
pelo escritório”
“Iniciei a minha carreira profissional no departamento societário há mais de dez anos, durante os quais
estive rodeada de grandes profissionais e colegas. Desde o primeiro dia estive envolvida em operações
muito interessantes e senti que fazia parte de uma grande equipa, o que ajuda no trabalho diário e no
desenvolvimento como advogada.
Durante este tempo, tive a oportunidade de estar um ano e meio no escritório de Londres, o que para mim foi
uma experiência extraordinária e muito enriquecedora, tanto a nível pessoal como profissional, e de participar
em várias atividades promovidas pelo escritório, como o programa de mentoring dirigido a advogadas, com o
objetivo de potenciar e contribuir para o nosso crescimento dentro da Garrigues, a prática de pro bono ou um
desafio sobre inovação para análise e desenvolvimento de novas iniciativas.
Se o mundo do Direito te atrai, a Garrigues oferece-te a possibilidade de aprenderes entre grandes profissionais,
conduzir assuntos desafiantes e desenvolver uma carreira definida, baseada nos seus próprios méritos”.

O Governo espanhol reconhece o esforço
da Garrigues em questões de igualdade
com a denominação ‘Igualdade na empresa’
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Plan Optimum:
terás todo o nosso apoio
A Garrigues elaborou um plano que permite a todas as pessoas do escritório, no momento da maternidade
ou paternidade e, a fim de se adaptar às necessidades da sua filha, desfrutar de uma redução do tempo nor
malmente dedicado à prestação de serviços no escritório durante dois anos, após o término do descanso maternal/paternal, sem prejudicar a sua remuneração, nem a sua carreira profissional.

Inês
Fialho

Associada
sénior

“É, sem dúvida,
uma medida
muito positiva”

“Fui mãe recentemente, e desde que regressei ao escritório estou inserida no Plano Optimum. Este plano
permite-me conciliar de forma mais flexível a minha vida profissional com as novas exigências pessoais que
são inevitáveis com a chegada de um bebé, beneficiando de um horário de trabalho reduzido que posso
organizar de acordo com as necessidades dos meus clientes e com as minhas próprias necessidades. A
Garrigues é uma sociedade pioneira na adoção de medidas deste género, o que apenas demonstra o quão
empenhado está o escritório em permitir aos advogados a conciliação entre a sua vida pessoal e profissional,
sem colocar em causa os padrões de qualidade pelos quais sempre pautou a sua atividade. É, sem dúvida,
uma medida muito positiva, e um enorme motivo de orgulho na Garrigues que, como sempre, demonstra a
sua preocupação com a satisfação e motivação dos seus profissionais, reconhecendo em última instância a
sua importância na qualidade do trabalho que é prestado aos clientes.”

Standout in managing and developing talent: Plan Optimum
Financial Times Innovative Lawyers Awards 2018

A Comunidade de Madrid reconhece a Garrigues pelo seu esforço no que
concerne à Igualdade destancando o Plan Garrigues Optimum 2019
15

Assessoria de
mais alto nível a serviço
do bem comum
A Garrigues, desde a sua constituição há mais de 75 anos, está ciente do importantíssimo papel que tem o
exercício da advocacia na construção da sociedade civil, lançando diferentes iniciativas para apoiar causas
que requerem o mais alto nível de assessoria jurídica para sua defesa e difusão.
As diferentes atividades pro bono e ação social realizadas pela Garrigues estão ao alcance de todos os seus
profissionais, empenhando-se toda a equipa em contribuir com sua a experiência tanto na assessoria jurídica,
como na formação e difusão da legislação entre os grupos mais desfavorecidos.

Felipe
Ochoa

Associado
sénior

“A equipa pro bono do
escritório representa a
síntese do que motivou
muitos a serem
advogados: fazer parte
de uma equipa de
especialistas que presta
assessoria do mais alto
nível às causas que
mais precisam”

Na minha opinião, se acreditas que a advocacia é uma profissão com vocação social, então é fundamental
que um grande escritório detenha um forte programa de assessoria pro bono.
A equipa pro bono do escritório representa a síntese do que motivou muitos a serem advogados: fazer parte
de uma equipa de especialistas que presta assessoria do mais alto nível às causas que mais precisam.
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Concerto solidário
Rock’n’Law Lisboa

Relatório Integrado
Garrigues 2018
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Processo
de seleção

Se és licenciado em Direito e queres fazer parte da nossa equipa, incentivamos-te a participar no nosso
processo de seleção.
Interessam-nos pessoas altamente motivadas com uma grande capacidade de aprendizagem, um excelente
percurso académico e um elevado nível de inglês. Futuros profissionais orientados para o trabalho em equipa
e um elevado grau de iniciativa, empenho e responsabilidade.
O nosso processo de seleção está permanentemente aberto, tratando-se de um processo de conhecimento
mútuo que permite trocar impressões e expetativas.

Se desejas fazer parte da nossa equipa, visita o menu
‘Talento’ da nossa página web www.garrigues.com
Se quiseres estar a par das últimas notícias da Garrigues e ajudar-nos a partilhar o conhecimento
jurídico, podes seguir-nos em:

garrigues
@garrigues_es
garriguesabogados
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Garrigues escritórios
Escritórios em Portugal

Lisboa
T +351 21 382 12 00

Porto
T +351 22 615 88 60

Escritórios internacionais

Bogotá
T +57 1 326 69 99

Santiago do Chile
T +56 2 29419000

Lima
T +51 1 399 2600

São Paulo
T +55 11 4314 2700

Pequim
T +86 10 8572 0000

Xangai
T +86 2 152 281 122

Londres
T +44 207 796 1940

Madrid
T +34 91 514 52 00

Cidade do México
T +52 55 1102 3570

Casablanca
T +212 522 77 72 40

Nova Iorque
T +1 212 751 92 33

Bruxelas
T + 32 2 545 37 00

Varsóvia
T +48 22 540 6100
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Av. da República, 25, 1º
1050-186 Lisboa (Portugal)
T +351 213 821 200
F +351 213 821 290

Av. da Boavista, 3523,
2.º - Edifício Aviz
4100-139 Porto (Portugal)
T +351 226 158 860
F +351 226 158 888

Siga-nos

in
info@garrigues.com
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