Garrigues de
todos os ângulos
do direito
empresarial

A nossa proposta de valor:
Estar ao lado de cada cliente
para que tome as melhores decisões
A Garrigues é uma referência no setor jurídico, uma firma internacional e inovadora,
com uma proposta de valor clara: estar cada dia ao lado dos seus clientes,
antecipando-se às suas necessidades e ajudando-os a tomarem as melhores
decisões de todos os ângulos do direito empresarial.
Esta forma de entender a advocacia apoia-se em três valores fundamentais que
nos definem e diferenciam:
Qualidade profissional em todas as áreas do direito dos negócios.

Os mais elevados padrões éticos e a máxima atenção aos
princípios fundamentais da profissão.
Atitude inovadora para nos anteciparmos ao mercado e criarmos
padrões.

A nossa força
O talento da equipa, um serviço transversal que ultrapassa fronteiras,
uma dupla abordagem multilocal e multinacional e uma cultura partilhada
focada em prestar um serviço com a máxima qualidade.

O nosso aval
A liderança em cada uma das áreas estratégicas do direito dos negócios,
a confiança dos nossos clientes e a solidez de uma grande firma.

O nosso compromisso
Contribuir para gerar um ambiente de segurança e confiança que promova o
desenvolvimento das empresas numa sociedade mais justa, mais ética,
responsável e sustentável.

“Não temos a capacidade de prever o futuro, mas sim
de nos prepararmos para todos os futuros possíveis.
Sempre fiéis aos nossos valores, colocando a ética e
a qualidade em primeiro lugar”
Fernando Vives,
presidente da Garrigues
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Avalizados
pela liderança,
confiança e solidez
Somos uma firma líder, com profissionais líderes em
cada uma das áreas estratégicas do direito dos
negócios. Esta versatilidade representa uma clara
vantagem para os nossos clientes, que beneficiam do
enfoque transversal proporcionado pelas equipas
especializadas, perfeitamente coordenadas para
operarem no âmbito local, regional e internacional sob
os mesmos padrões éticos e de qualidade.

Temos a confiança de mais de 3.770 clientes
de 85 países de todos os setores económicos, das
startups até grandes companhias locais e
multinacionais.

Um crescimento rentável, subordinado à
produtividade, que nos torna um escritório sólido: o
primeiro da UE por receitas, com um crescimento
sustentável na América Latina.

“De nada serve crescer sem bases sólidas”
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Com o melhor
talento do mercado
A força da Garrigues reside nas pessoas: mais de 2.000
profissionais de 25 nacionalidades diferentes que formam uma
equipa global e diversificada, fortemente unida, sempre
disposta a escutar e compreender para propor novas ideias
que estejam ao serviço dos nossos clientes.
O que nos caracteriza é a nossa aposta num crescimento
orgânico baseado na contratação e formação de talento local
e no desenvolvimento de uma cultura empresarial partilhada
para garantir o melhor serviço em cada um dos 12 países
em que estamos presentes.
Esta ampla presença geográfica é, claramente, um fator
diferenciador que nos liga ao o mundo e aos nossos clientes.
Temos a maior rede do mercado jurídico ibérico e uma das
redes regionais mais extensas da América Latina.

“Muitos advogados conhecem a resposta, porém
apenas os bons advogados sabem escutar”
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Para oferecer um serviço
transversal e excelente
que atravessa fronteiras
As nossas equipas são transversais e internacionais, especializadas
em setores consolidados e emergentes, capazes de oferecer uma
visão de 360º. Hoje é impensável abordar qualquer desafio de forma
isolada: por isso formamos os nossos profissionais não só
tecnicamente, mas também para que entendam o negócio do seu
cliente e as particularidades económicas, sociais e até mesmo
culturais de cada operação e assunto. O nosso trabalho é tão variado
como os nossos clientes.

Os nossos serviços
Transações e contratos
Sustentabilidade, governo e responsabilidade corporativa
Riscos legais: estratégia de prevenção e resposta às alterações regulatórias
Assessoria na gestão estratégica das pessoas
Gestão da reputação e proteção de intangíveis
Transformação digital e novos modelos de negócio

Assistência técnico-jurídica em procedimentos administrativos
Diagnóstico, defesa e resolução de conflitos judiciais e arbitrais
Estratégia e representação em matéria penal
Soluções legaltech
Assessoria jurídica específica e periódica em mais de trinta especialidades

“Nós, advogados, devemos permanecer atentos ao mundo
sempre com as portas abertas ao nosso meio envolvente”
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De todos os ângulos
do direito e no mundo inteiro
Equipas em mais de trinta
áreas de atuação

Em setores
consolidados e emergentes

Contratação comercial
e direito societário

Agribusiness
Automóvel

Direito administrativo

Capital de risco
(private equity / venture capital)

Bancário e financeiro

Economia digital

Direito contabilístico

Empresa familiar

Mercado de valores

Energia

Direito europeu
e da concorrência

Entidades financeiras
Farmácia, saúde e biotecnologia

Direito imobiliário

Governo corporativo e
responsabilidade corporativa

Direito laboral
Direito penal

Infraestruturas
Mineração

Direito tributário

Moda

Direito urbanístico

Real estate

Fusões e aquisições

Seguros

Human capital services

Sports & Entertainment

Litígio e arbitragem Direito do ambiente
Propriedade industrial e intelectual

Tecnologia & outsourcing
Telecomunicações & media

Reestruturações e insolvências

Transporte e marítimo

Startups & open innovation

Rede própria de escritórios em 12 países
Europa
Espanha (18 escritórios), Bruxelas (direito
europeu), Lisboa, Londres, Porto, Varsóvia
América
Bogotá, Cidade do México, Lima,
Nova Iorque, Santigo do Chile
África
Casablanca
Ásia
Pequim e Xangai

Turismo e hotelaria

Com conexões em todo o mundo
Asia-Pacific Desk
Brazilian Desk
French Desk
German Desk
Italian Desk
Indian Desk
US Desk
Contacto permanente com escritórios
estrangeiros em mais de 130 países

“A nossa vantagem: uma forte diversificação
em áreas de atuação e presença geográfica”
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Somos, e sempre
fomos, internacionais
e inovadores
A Garrigues é o resultado de mais de 80 anos de
história na vanguarda do setor jurídico. Em cada
etapa, evoluímos e antecipámo-nos às mudanças
que estavam a chegar, mantendo sempre a essência
da profissão e da firma: estar ao lado de cada cliente,
conseguir identificar e interpretar as suas
necessidades, assim como comprometermo-nos para
oferecer o melhor serviço.

A nossa história
Contribuímos para a modernização da advocacia
espanhola importando o modelo de gestão dos
escritórios anglo-saxões e tornando-nos uma referência
para os primeiros escritórios estrangeiros que
chegavam a Espanha.

Fomos o primeiro escritório espanhol a ter sede
própria em Nova Iorque, Bruxelas e Xangai.

Identificámos a América Latina como a região do
futuro e apostámos num modelo de crescimento
orgânico, baseado na abertura de escritórios
próprios com equipas locais e a cultura Garrigues.

Marcámos tendência na transformação tecnológica
do setor: gestão integrada e eficiente, colaboração
4.0, estratégia big data, implementação de RPA,
inteligência artificial e novos modelos de inovação e
empreendimento interno.

“Continuamos a evoluir para nos adaptarmos
às novas formas de pensar e trabalhar”
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Acreditamos no direito como resposta
aos grandes desafios da sociedade
Como referentes da advocacia internacional, comprometemo-nos com os grandes desafios da
sociedade e contribuímos para gerar um ambiente de segurança e confiança que impulsione o
desenvolvimento de uma sociedade mais justa, ética, responsável e sustentável.

Comprometemo-nos
Com o desenvolvimento empresarial
 Na via da sustentabilidade, contribuindo
com o nosso conhecimento e experiência
para orientar as organizações na sua
aposta no desenvolvimento sustentável.

Com a diversidade de talentos, através das
nossas políticas, planos e comissões internas
que promovam diversas formas de pensar e
trabalhar, para evoluirmos e enriquecermos
como organização.

 na transformação digital de empresas e
organizações, através de equipas
transversais e internacionais com um
elevado grau de compreensão tecnológica
e dos modelos de negócio disruptivos.

Com o trabalho pro bono e a ação social,
com um duplo benefício profissional e pessoal,
ao permitir-nos ampliar a nossa cultura de
diversidade e inclusão.

Com a educação e a investigação, através
de cátedras, observatórios e projetos de
colaboração com universidades de todo
o mundo.

Com a luta contra as alterações climáticas
e a defesa do planeta, através do Plano de
Ecoeficiência da Garrigues, que promove a
eficiência, o consumo responsável e a
sensibilização ambiental.

“Os nossos três eixos estratégicos são a internacionalização,
a digitalização e a sustentabilidade”
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Reconhecidos no
mercado internacional
Gostamos de fazer bem o nosso trabalho, e agradecemos que o setor e os
nossos clientes valorizem isso.
A Garrigues foi reconhecida como a firma ibérica mais inovadora
no relatório europeu 'Financial Times Innovative Lawyers', 2021.

z

•

Best Real Estate Firm;

•

Best Deal: merger of Bankia and Caixabank;

•

Best legal work in the judicial review jurisdiction;

•

Best Pro Bono Initiative: medicalized hotels; and

•

Best Diversity and Inclusion Project: Spur Innovation Program (SIP)

5th Expansión Legal Awards 2021
Infrastructure Law Firm of the Year: southern cone, Latin Finance 2021
Among the top 100 Spanish companies with the best reputation, Merco Companies 2021
Latam Local Legal Adviser of the year, IJ Global 2020
Leading law firm in the EU, The Lawyer's European 100, 2021
Only law firm among the European companies driving the fight against climate change,
Financial Times, Europe’s Climate Leaders 2021
Among the 100 most socially responsible enterprises,
Merco Responsibility and Corporate Governance 2021
Ranked #1 law firm by university students, Universum Most Attractive Employers 2021
European Finance Team of the Year, The Lawyer European Awards 2020
Most innovative Law Firm in Continental Europe, Financial Times Innovative Lawyers
Awards 2020
Law Firm of the Year: Spain, IFLR 2020
Law Firm of the Year: Andes, Latin Finance 2020
Recommended Firm in Chile, Colombia, Mexico and Peru, Latin Lawyer 250 2020

“Queremos ser líderes em ser os melhores”
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A Garrigues em números
2.125 pessoas

Mais de

(de forma contínua nos
30 áreas 3.770 clientes
últimos 5 anos) de 85 países

Centrados no cliente

E no nosso pessoal

75% dos nossos clientes recebem
assessoria em duas ou mais áreas

Uma equipa e diversificada:

Entre as 100 empresas espanholas mais
conceituadas e com melhor governos corporativo

Firma de advocacia número 1 de Espanha
em atração e retenção de talento

Merco Empresas / Merco Responsabilidade 2021

Merco Talento 2021

25 nacionalidades 53% mulheres

386,9 milhões de volume de negócio
Líderes no setor

Em contínua evolução
Inovação: 55,1 milhões investidos

1ª firma de la UE por faturação

nos últimos 5 anos

11% de crescimento nos últimos 5 anos

Mais de 15 años en el top 50 das firmas
europeias mais inovadoras (Financial Times)

12 países 4 continentes: Asia, América, África e Europa
Multinacionais e multilocais

31 cidades

Grande projeção na América Latina

A maior rede ibérica com 18

escritórios
em Espanha e 2 em Portugal

4 escritorios próprios que cobrem
toda a região: Chile, Colômbia, México e Peru

Presença direta em 5 centros
financeiros mundiais: Londres, Nova

No top 10 dos escritórios de advocacia mais
populares LACCA 2021 – Who Represents Latin
America’s Biggest Companies

Iorque, Bruxelas, Xangai e Pequim

Comprometidos com:
os

10 princípios do Pacto Mundial

Através do programa pro bono
127 entidades beneficiárias no Chile,
Colômbia, Espanha, México, Portugal e Peru
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a agenda

2030

e os

ODS

E o desenvolvimento sustentável
100% dos nossos escritórios na UE consome
energia com garantia de origem renovável;
87,5% a nível global

Dados de 2020 / 2021

Escritórios da Garrigues
Escritórios internacionais
AMÉRICA

ÁFRICA

EUROPA

Bogotá

Casablanca

Bruxelas

T +57 601 326 69 99
bogota@garrigues.com

T +212 522 77 72 40
casablanca@garrigues.com

T +32 2 545 37 00
brussels@garrigues.com

Lima
T +51 1 399 2600
lima@garrigues.com

Ciudad de México
T +52 55 1102 3570
mexico@garrigues.com

Nova Iorque
T +1 212 751 92 33
newyork@garrigues.com

Lisboa

ASIA
Pekim
T +86 10 8572 0000
beijing@garrigues.com

Xangai
T +86 2 152 281 122
shanghai@garrigues.com

T +351 21 382 12 00
lisboa@garrigues.com

Londres
T +44 207 796 1940
london@garrigues.com

Oporto
T +351 22 615 88 60
porto@garrigues.com

Santiago de Chile

Varsovia

T +56 2 29419000
santiagodechile@garrigues.com

T +48 22 540 6100
warszawa@garrigues.com

Escritórios nacionais
A Corunha

Málaga

T +34 981 12 46 30
acoruna@garrigues.com

T +34 95 207 55 25
malaga@garrigues.com

Alicante

Murcia

T +34 96 598 22 01
alicante@garrigues.com

T +34 968 27 47 27
murcia@garrigues.com

Barcelona

Oviedo

T +34 93 253 37 00
barcelona@garrigues.com

T +34 98 520 86 00
oviedo@garrigues.com

Bilbao

Palma

T +34 94 470 06 99
bilbao@garrigues.com

T +34 971 21 34 84
mallorca@garrigues.com

As Palmeiras
de Gran Canaria
T +34 928 22 94 79
laspalmas@garrigues.com

Madrid
T +34 91 514 52 00
madrid@garrigues.com

Pamplona
T +34 948 17 59 37
pamplona@garrigues.com

Sao Sebastiao
T +34 943 26 78 20
sansebastian@garrigues.com

Santa Cruz
de Tenerife
T +34 922 20 55 67
tenerife@garrigues.com

Sevilha
T +34 95 448 93 48
sevilla@garrigues.com

València
T +34 96 353 66 11
valencia@garrigues.com

Valladolid
T +34 983 36 14 75
valladolid@garrigues.com

Vigo
T +34 986 81 55 25
vigo@garrigues.com

Zaragoza
T +34 976 46 89 46
zaragoza@garrigues.com
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Hermosilla, 3
28001 Madrid
T +34 91 514 52 00
info@garrigues.com
Siga-nos em

garrigues.com
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