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A Garrigues é uma sociedade de advogados
internacional, independente e inovadora.
Com escritórios em 13 países da Europa,
África, Ásia e América, a sociedade
presta assessoria nos principais cenários
económicos do mercado global, no qual
sempre se destacou pelo seu espírito
pioneiro, o que a tornou líder no mercado
espanhol e a levou a ter uma forte presença
na Europa e na América Latina.

3.285

clientes
que trabalham
connosco,
continuamente,
há 5 anos

Os dados que resumem a atividade do
escritório em 2017, são os seguintes:

2.042
pessoas

de 23 nacionalidades e
285 novas contratações
no exercício

Programa pro bono:

64

entidades
beneficiárias

32

escritórios
distribuídos por
13 países de
4 continentes

53%
47%

distribuição
por sexo
(mulheres/homens)

357

milhões
de euros

de volume de negócios .
2,2% de
crescimento anual

298

sócios
13 novos sócios
no exercício

Admissões em 2017:
58% / 42%

511

publicações

547

eventos
dirigidos a clientes

A Garrigues presta
assessoria a clientes de

85

países
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América - Bogotá – Lima - Cidade do México - Nova Iorque - Santiago do Chile - São Paulo
África - Casablanca - Ásia - Pequim - Xangai
Europa - Bruxelas – Lisboa -Londres – Porto – Varsóvia - Espanha
A Corunha – Alicante – Barcelona – Bilbau - Las Palmas De Gran Canaria – Madrid - Málaga –
Múrcia – Oviedo – Palma – Pamplona - San Sebastián - Santa Cruz de Tenerife – Sevilha –
Valência – Valladolid – Vigo - Saragoça

Serviço ao cliente
Áreas de especialização

A nossa
estratégia
Valor acrescentado para os
nossos clientes
Liderança na América Latina
Inovação e tecnologia
Atração e retenção do
melhor talento
Mais informação

Contratação Comercial e
Direito Societário
Direito Administrativo
Direito Bancário e Financeiro
Direito Contabilístico
Direito do Mercado de 		
Valores Mobiliários
Direito Europeu e da Concorrência
Direito Tributário
Direito Imobiliário
Direito Laboral
Direito Penal
Direito Urbanístico
Fusões e Aquisições
Human Capital Services
Litigação e Arbitragem
Ambiente
Propriedade Industrial e Intelectual
Restruturações e insolvências

Mais informação

Setores
Automóvel
Instituições Financeiras
Capital de Risco
Empresa Familiar
Energia
Farmácia, Saúde e Biotecnologia
Governo Corporativo e
Responsabilidade Corporativa
Tecnologia & Outsourcing
Real Estate
Seguros
Smart Cities
Sports & Entertainment
Telecomunicações & Media
Transporte e Marítimo
Turismo e Hotéis
Moda e Direito

Desks
Asia-Pacific
French
German
Indian
Italian
US

Relatório Integrado 2017
Carta do presidente

Carta do presidente

P·6

Relatório Integrado 2017
Carta do presidente

P·7

Carta do presidente

T

enho a satisfação de apresentar o
Relatório Integrado da Garrigues,
que reflete, de forma equilibrada, o
desempenho do escritório durante 2017,
expõe os aspetos mais relevantes que afetam
a sua evolução e apresenta as linhas de
trabalho para os próximos anos.
Inovação, talento e sustentabilidade são as
palavras que melhor definem o momento
atual da Garrigues, um momento de desafios
em que o setor da advocacia está a passar por
uma transformação sem precedentes, devido,
entre outras questões, à digitalização.
A inovação está presente em tudo o que
fazemos neste escritório para criar valor
acrescentado para os nossos clientes.
O processo de inovação na Garrigues
encontra-se no seu auge, impulsionado pela
digitalização, pelas necessidades dos nossos
clientes, pela transformação da sociedade,
assim como pelo espírito inovador ao qual os
profissionais da firma fizeram jus ao longo de
toda a sua história. E isso fica demonstrado

através de iniciativas tais como a nossa aposta
em pensar e trabalhar de forma diferente
(Innovation Think Tank) ou na inteligência
artificial (Proces@), que irão descobrindo ao
longo destas páginas.

positivamente para o progresso económico e
social, e servir o interesse público nos países
em que desenvolvemos a nossa atividade de
assessoria jurídica e fiscal, contribuindo com o
nosso conhecimento no âmbito do Direito.

Tudo isto é possível graças ao talento dos
nossos profissionais. Numa empresa jurídica
como a nossa, a atração e fidelização do
talento sempre foram e serão protagonistas.
Contamos com uma equipa global, com uma
cultura única, de mais de 2.000 pessoas de
23 nacionalidades diferentes. Promovemos a
igualdade de oportunidades, a objetividade
nas promoções e impulsionamos a formação
e a aprendizagem contínua. Temos a melhor
equipa, e continuaremos a consolidá-la nos
próximos anos com mais diversidade, recursos
digitais e novas formas de trabalhar.

Com o cliente sempre no centro da sua
estratégia, a Garrigues aposta na renovação
constante da sua vocação de liderança nas
principais áreas da advocacia dos negócios,
através de uma equipa focada no valor
acrescentado para o cliente e nas soluções
mais inovadoras num mundo em constante
transformação. Graças a isso e à confiança
de muitas das principais empresas dos
mercados em que hoje operamos, somos
uma referência em Espanha, Europa e
América Latina. O nosso objetivo é não nos
resignarmos e avançarmos, dia após dia, em
busca da excelência.

Neste contexto, o compromisso com a
sustentabilidade, no seu sentido mais amplo,
é uma obrigação. Estamos muito conscientes
do que, como empresa, recebemos da
sociedade, e a nossa vontade é contribuir

Esperamos que este Relatório Integrado 2017
lhe seja útil para conhecer melhor a Garrigues,
Receba os meus melhores cumprimentos,

Fernando Vives
Presidente executivo
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Sobre este relatório
Pelo décimo-segundo ano consecutivo, a Garrigues publica o seu Relatório Integrado (até
há quatro anos denominado Memória de Responsabilidade Social). O presente relatório
corresponde ao exercício fiscal de 2017 da Garrigues (de 1 de janeiro de 2017 a 31 de
dezembro de 2017).
No ano de 2017, continuámos a considerar as diretrizes e recomendações no quadro do
relatório integrado, publicado pelo International Integrated Reporting Council (IIRC) em
dezembro de 2013, adaptando-as ao grau de avanço da questão e à atividade e realidade
da Garrigues. Em particular, nas páginas 34-81, encontra-se detalhada a informação sobre
os nossos principais ativos: os capitais humano, intelectual, social e relacional, natural
e financeiro. Além disso, foram considerados, pela segunda vez, os GRI Standards de
outubro de 2016.
A Garrigues assinou a sua adesão ao Pacto Mundial das Nações Unidas no ano de
2002. Este relatório é a nossa Comunicação de Progresso para a implementação dos 10
princípios nas áreas dos direitos humanos, laboral, ambiental e anticorrupção.
A Garrigues avaliou e definiu a sua contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), aprovados pelas Nações Unidas. Trata-se de um conjunto de
17 objetivos e 169 metas, que visam resolver os problemas sociais, económicos e
ambientais que afligem o mundo, cobrindo o período 2016-2030. Na página 55,
apresentamos a contribuição do nosso programa pro bono para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
Adicionalmente e para um melhor esclarecimento, nas páginas 87-92 do índice do GRI
Standards são relacionadas as exigências de GRI Standards com cada um dos princípios
do Pacto Mundial e dos ODS das Nações Unidas.
O presente relatório foi elaborado e verificado, conforme a opção essencial do GRI
Standards, por uma entidade externa independente.
Para mais detalhes, pode ser consultada a carta de verificação na página 100 deste relatório.

Para mais informações sobre as atividades da Garrigues:
www.garrigues.com
Para consultas:
comunicaciones@garrigues.com
Rubrica “Contacte-nos” de www.garrigues.com
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InnovaTALENTbility
Na Garrigues colocamos a inovação, o talento e a
sustentabilidade no centro da nossa estratégia de negócios:
•

Queremos prestar o melhor serviço aos nossos clientes em
todo o mundo, concedendo uma especial atenção à ética
profissional e à inovação.

•

Consideramos que todas as pessoas que trabalham no
escritório são o nosso principal ativo.

•

A Garrigues é uma sociedade de advogados responsável
e comprometida com os desafios sociais, ambientais e de
governo globais. Mantemos um estreito compromisso com
todos os mercados em que operamos.

Foi por isso que criámos o termo InnovaTALENTbility:
a combinação de inovação, talento e sustentabilidade.
O nosso compromisso nestes três vetores está a receber
numerosos reconhecimentos e distinções internacionais:
•

Firma europeia do ano: a publicação inglesa Legal Week
concedeu ao escritório o reconhecimento máximo
europeu pela sua estratégia de expansão, pelo seu
compromisso com o talento e pelos seus progressos no
âmbito da inovação.

•

Melhor serviço ao cliente: a Chambers reconheceu
duplamente, na América Latina e em Espanha, a
qualidade do nosso serviço.

•

Distintivo de Igualdade na Empresa: reconhecimento dos
procedimentos e políticas que a sociedade desenvolve
em prol da igualdade de oportunidades.

•

Pacto Mundial das Nações Unidas: a Garrigues renovou o
compromisso que mantém desde 2002.
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Inovação
A Garrigues trabalha constantemente
para a melhoria e modernização
da relação com os seus clientes, na
procura de novas opções para a gestão
interna do escritório e na aplicação de
soluções inovadoras na prática jurídica
com as quais dá resposta a problemas
cada vez mais complexos.

Inovação da forma de pensar 		
e trabalhar
A Garrigues implementou o Innovation Think
Tank, um projeto estratégico para o escritório.
Com a sociedade em plena transformação
digital, este laboratório de ideias interno surge
para canalizar o esforço inovador dos nossos
profissionais, impulsionar a troca de ideias e
soluções focadas no cliente, e contribuir para
novas formas de pensar e de trabalhar.
Dados-chave
• 112 pessoas fazem parte do Innovation
Thinhk Tank.
• Os grupos de trabalho propuseram
50 iniciativas.

Inovação da forma
de pensar e trabalhar
·
Inovação para o cliente
·
Inovação das
ferramentas tecnológicas
·
Inovação dos espaços
de trabalho

Inovação para o cliente
Crescimento e desenvolvimento do negócio
Na Garrigues contamos com áreas e
departamentos adaptados às novas
necessidades dos clientes. Trabalhamos
para o desenvolvimento da economia e da
sociedade digital desde as suas primeiras
etapas, prestando assessoria aos protagonistas
que lideram os projetos e as transações deste
híper setor. Este ano, procurámos espaços
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para estar em contacto com o ecossistema
empreendedor, como o fórum South Summit
(a cimeira dos empreendedores do sul da
Europa), onde promovemos a primeira
competição para startups ligadas ao legaltech.
Dados-chave
• O vencedor desta competição foi uma
plataforma digital para a sociedade de smart
contracts através da tecnologia blockchain.
• A competição recebeu cerca de 		
100 candidaturas.
Cultura de cumprimento
A Garrigues está a ajudar a instaurar externamente
a cultura de compliance através de um programa
feito à medida do cliente, com elementos
inovadores de deteção e acompanhamento
em matéria de cumprimento normativo. Para
alcançar esse objetivo, desenvolvemos uma
aplicação informática que, além de contribuir para
a prevenção de delitos, permite a gestão de um
sistema de cumprimento normativo integral.
Dados-chave
• Esta iniciativa obteve o reconhecimento
‘highly commended’ na categoria de
tecnologia dos Financial Times
Innovative Lawyer.
• Esta ferramenta já foi adquirida por
36 empresas.
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Inovação dos espaços
de trabalho

Inovação das ferramentas tecnológicas
Com o objetivo de gerar eficiência nos processos de trabalho dos advogados, a Garrigues implementou
ferramentas e tecnologias avançadas dirigidas ao setor jurídico:

Desenhámos um espaço de inovação focado,
expressamente, em incentivar a geração de
ideias e o trabalho em equipa.
Dados-chave

Machine Learning

Collaborate 4.0

Contamos com software que analisa contratos
e outros documentos jurídicos, extrai
automaticamente informação estruturada
das suas cláusulas e identifica anomalias. Está
pensado especialmente para operações de
fusões e aquisições.

Este software permite automatizar a geração
e revisão de um volume considerável de
documentos em que intervêm diversas equipas
(relatórios de due diligence, atas de secretarias de
conselho, recursos em massa, etc.). A Garrigues
Collaborate e os seus módulos de Isheet e
Document Automation aumentam a eficiência
destes processos e permitem criar espaços de
colaboração entre a nossa equipa e os clientes.

x

x

Proces@

Legal Proofreading

É um desenvolvimento próprio com o Instituto
de Ingeniería del Conocimiento (Universidade
Autónoma de Madrid), que faculta a localização
de informação não estruturada de documentos
eletrónicos, gravações de áudio, vídeo, etc. É
a primeira ferramenta do mundo com estas
caraterísticas em espanhol.

Esses sistemas agilizam o tempo empregado
na revisão de qualquer tipo de documento
(contratos, acordos e outros documentos
escritos), proporcionando qualidade e
mitigando riscos. Entre outras funções, detetam
e assinalam, de forma automática, os possíveis
erros e inconsistências nos documentos.

O novo espaço de inovação dispõe de
diversas secções:
• Zona aberta para reuniões informais, nas
quais se destaca um espaço que funciona
como ágora.
• Salas de trabalho e pontos de estudo
equipados com as últimas tecnologias.
• Sala de aula formativa que serviu de sede
para o Inovação Think Tank.
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Talento
Os nossos principais ativos são
as pessoas. Por isso trabalhamos
para atrair e reter o melhor
talento, oferecendo formação e
desenvolvimento profissional num
ambiente que promove a igualdade
de oportunidades.

Talento ao serviço do cliente
Os nossos traços de identidade foram
sempre a proximidade ao cliente e a
preocupação constante por compreender
as suas necessidades. Visamos proporcionar
valor aos nossos clientes, prestando um
serviço de qualidade, tanto na assessoria
técnica como na exigência de uma atuação
e conduta íntegras e respeitadoras dos
princípios e valores éticos da nossa profissão.
Dados-chave
• 3.285 clientes confiam em nós, de forma
contínua, há 5 anos.

Ao serviço dos clientes
·
Em constante aprendizagem
·
Diverso
·
Inovador e digital
·
Responsável e solidário

• 2.042 pessoas que trabalham em 		
32 escritórios.
• 298 sócios.

Talento em
constante aprendizagem
Colocamos à disposição dos nossos
profissionais todos os meios e oportunidades
que lhes permitam desfrutar de uma carreira

plena e satisfatória na nossa sociedade e
de proporcionar aos nossos empregados
verdadeiras oportunidades de aprendizagem.
Fazemos uma aposta firme na formação
permanente, especializada, colaborativa
e adaptada ao cenário global dos nossos
profissionais. Além disso, estabelecemos
programas de estágio para alunos de
universidades de diversos países, com especial
atenção na América Latina. Por outro lado,
continuaremos com os programas de formação
de caráter global para os nossos profissionais.
Dados-chave
• Novas contratações: 168 jovens
profissionais a nível global, provenientes
de 54 universidades das mais
prestigiadas do mundo.
• Promoções: 12 promoções a sócio; 56
promoções a associado sénior
• 88% do nosso pessoal participou no
programa de formação
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Talento diverso

Talento inovador e digital

Continuamos a apostar na contratação de
profissionais e a manter o nosso compromisso
com a não discriminação, a igualdade de
oportunidades, a integração de pessoas com
capacidades diferentes e o respeito 		
pela diversidade.

Continuamos a esforçar-nos para propiciar
um ambiente inovador em que o nosso
pessoal contribua para a transformação
digital do escritório, com vista a favorecer um
negócio mais dinâmico e melhorar o modelo
de relação com os clientes.

A Garrigues pretende continuar a avançar
na igualdade entre homens e mulheres,
como o demonstra com a preparação do
Segundo Plano de Igualdade, que entrou em
vigor em 2017 e que inclui novas medidas
que conduzem a uma maior fidelização e
desenvolvimento profissional do talento.

Dados-chave

Além disso, propusemo-nos a avançar no
desafio da diversidade, e reforçámos o nosso
compromisso com as pessoas portadoras
de deficiência.
Dados-chave
• Distribuição por sexo (m/h) 53%/47%.
• Distribuição por sexo (m/h) admissões
do exercício: 58%/42%.
• Diversas nacionalidades: 23.
• Obtenção do Distintivo Igualdade 		
na Empresa.

• Criação de um laboratório de ideias
denominado Garrigues Innovación
Think Tank.
• Road show pelos principais escritórios,
para explicar os projetos de inovação e as
ferramentas tecnológicas do escritório.
• Formação de 640 pessoas nas áreas de
tecnologia e gestão do conhecimento.
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Talento responsável e solidário
Assumimos o compromisso de proteger e
reforçar os direitos laborais e humanos, e de
promover a segurança e a saúde no trabalho.
Temos o compromisso de informar sobre as
nossas políticas, objetivos e progressos em
matéria de sustentabilidade, e de manter
contactos com os nossos grupos de interesse
para continuar a melhorar o desempenho
nesta área.
Há já doze anos que começámos a
publicar anualmente o nosso relatório de
sustentabilidade, numa tentativa pioneira
de mostrar, de forma detalhada, o nosso
compromisso com todos os grupos de
interesse. Também fomos pioneiros no setor
legal na elaboração de um relatório integrado,
na utilização da versão G4 de GRI e, agora, na
dos novos GRI Standards 2016.
Dados-chave
• 144 pessoas participaram no programa
pro bono.
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Sustentabilidade
A Garrigues é uma sociedade jurídica
responsável e comprometida com
os desafios sociais, ambientais e
de governo globais. Mantemos um
estreito compromisso com todas as
sociedades em que operamos.

Sustentabilidade
Social: modelo colaborativo
e de alianças
·
Ambiental. Espaços de trabalho
sustentáveis e saudáveis
·
Económica:
solidez financeira

Como escritório de advogados internacional,
assumimos o compromisso de exercer a nossa
atividade contribuindo para o cumprimento
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas (ODS). Nesse contexto,
pretendemos fomentar a conservação e
melhoria dos ativos económicos, sociais e
ambientais. O guia do nosso trabalho é o
Pacto Mundial das Nações Unidas, do qual a
Garrigues faz parte desde 2002.
Neste âmbito, damos prioridade aos nossos
esforços na promoção do Estado de Direito
(Objetivo 16) e no impulso de alianças
(Objetivo 17).
Além disso, a Garrigues promove oportunidades
de aprendizagem (Objetivo 4), contribui para a
consecução da igualdade de género (Objetivo
5) e do crescimento económico (Objetivo 8),
incentiva a inovação (Objetivo 9), garante a
igualdade de oportunidades (Objetivo 10) e
adota práticas sustentáveis (Objetivo 12).

•

No Centro de Estudos Garrigues,
oferecemos uma formação de qualidade
nas áreas relacionadas com a atividade
profissional do escritório.

•

A Fundação Garrigues contribui para
o bem-estar social, assim como para o
desenvolvimento e a promoção da ciência,
educação e cultura jurídica.

•

Com a Coleção Garrigues, pretendemos
participar ativamente no debate jurídico,
ajudar a repensar as instituições e conceitos
do Direito tradicional e contribuir para a
definição das novas ideias jurídicas.

•

As cátedras Garrigues fomentam a
atividade de investigação e de divulgação
do conhecimento do Direito.

•

Com o Prémio Jovens Juristas,
incentivamos a excelência do
conhecimento e do exercício do Direito
de empresa.

•

Contribuímos para apoiar a formação
dos jovens e a sua entrada no mundo
profissional, através da assinatura de
acordos de cooperação educativa
(130 convénios vigentes em 2017) e da
participação dos nossos profissionais,
na qualidade de docentes (mais de
250 profissionais desenvolvem esta
atividade atualmente).

•

Participamos em grupos de especialistas,
conselhos consultivos e associações
relacionados com o Direito.

Sustentabilidade social:
modelo colaborativo e de alianças
Temos o compromisso de colaborar e constituir
alianças eficazes na sociedade civil:
•

Com o programa pro bono, prestamos
serviços jurídicos a 64 instituições sem
fins lucrativos.
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•

•

Colaboramos com associações,
agrupamentos profissionais e entidades
semelhantes nas jurisdições em 		
que operamos.
Participamos em campanhas solidárias.

Dados-chave
• Instituições beneficiárias do programa
pro bono: 64.

Sustentabilidade ambiental:
espaços de trabalho sustentáveis
e saudáveis
Trabalhamos na implementação de escritórios
sustentáveis, saudáveis, acessíveis, eficientes e
que respeitem o ambiente. Nos últimos anos,
o esforço centrou-se na implementação de
espaços de trabalho sustentáveis, no uso de
equipamentos mais eficientes, na redução de
consumos de energia e de água, na utilização
de materiais que respeitem o ambiente, na
reciclagem, assim como na comunicação e
sensibilização do pessoal do escritório quanto à
importância de preservar o ambiente.
Atualmente, os edifícios onde se encontram os
nossos escritórios de Lima, Londres, a nossa sede
social de Madrid e do México contam com o
certificado Leed (Líder em Eficiência Energética

e Design sustentável), sistema de avaliação
e padrão internacional desenvolvido pelo
U.S. Green Building Council, para fomentar o
desenvolvimento de edificações baseadas em
critérios sustentáveis e de elevada eficiência.
Além disso, o escritório de Bogotá possui
um reconhecimento de sustentabilidade, e
o escritório do México obteve o distintivo de
Empresa Socialmente Responsável.
Comprometemo-nos a dar impulso à
transição para uma economia circular,
através da implementação das linhas de
ação previstas no Programa de Ecoeficiência:
Dados-chave

Alguns aspetos em que se demonstra essa
solidez financeira são:
•

O fundo de maneio é positivo e nos
últimos exercícios tem-se situado à volta
dos 65/70 milhões de euros.

•

As contribuições dos sócios para o
financiamento do escritório representam,
aproximadamente, 50% do balanço.
Recorremos ao financiamento externo
apenas em situações muito pontuais e para
montantes muito reduzidos, em função do
volume de negócios do escritório.

•

O escritório tem uma base de clientes
muito significativa e representativa
em cada um dos setores de atividade,
e existe uma observância estrita dos
princípios deontológicos fundamentais
na nossa relação (integridade,
independência e segredo profissional).

•

O caráter multidisciplinar do escritório e
a sua presença internacional conferemlhe uma estabilidade muito importante
em todos os ciclos económicos.

•

A Garrigues mantém a sua posição de
liderança entre as sociedades de assessoria
jurídica e fiscal, nos principais mercados
em que opera.

• Consumo de papel: -7,4% em relação ao
ano de 2016.
• Espaços com distintivo Leed ou
semelhante: 43,5% da superfície total.

Sostenibilidad económica:
solidez financiera
O escritório apresenta um elevado grau de solidez
do ponto de vista financeiro. A Garrigues utiliza
os seus recursos financeiros fundamentalmente
para garantir a continuidade e sustentabilidade
do negócio, investir em inovação e no talento
dos profissionais, abrir novos escritórios, manter
e criar emprego da melhor qualidade possível
e contribuir para as sociedades em que opera.
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Dados-chave
• Volume de negócios: 357 milhões de euros.
•

2,2% de aumento em relação ao
ano anterior
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Valor diferencial no mundo global dos negócios
Liderança

A sua atividade e presença no mundo
fizeram da Garrigues uma sociedade
global que oferece assessoria a um
cliente cada vez mais exigente.
Destacamo-nos pela nossa ampla
experiência como assessores jurídicos e
fiscais de clientes de todo o mundo, um
fator que nos obriga a ter um profundo
conhecimento do Direito dos diversos
países e uma forte presença regional,
no caso da Europa continental e da
América Latina.

Líderes na Europa continental
Primeiro escritório em volume de faturação
(The Euro 100, The Lawyer 2017)
Líderes na Península Ibérica
Primeira sociedade em volume de faturação
(Expansão 2017)

Atividade financeira
Global
Volume de
negócios

Crescimento

milhões
de euros

em relação ao
ano passado

357,1

Mercados fora de Espanha
Volume de
negócios

Crescimento

milhões
de euros

em relação ao
ano passado

45,1

32

escritórios

2.042
pessoas

23

Nacionalidades
diferentes

13

países

2,2%

4

9,1%

continentes

Clientes
internacionais

19% dos clientes da
Garrigues provêm de
fora de Espanha e
Portugal, mais 26,2%
do que no último ano.

Operações
transfronteiriças

O Departamento de
M&A está presente
nos 32 escritórios
da Garrigues.
Prestamos assessoria
a clientes de mais de
85 países.
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América Latina, uma
região privilegiada para
ligar o mundo
Em 2013, a Garrigues assumiu o desafio de
estabelecer uma rede própria de escritórios,
totalmente integrada e formada por advogados
locais. A partir de então, temos demonstrado o
nosso firme compromisso com a estratégia e,
após apenas cinco anos, já cobrimos os países
que integram a Aliança do Pacífico (Chile,
Colômbia, México e Peru), além de contarmos
com um escritório de direito estrangeiro em São
Paulo, o que faz de nós a sociedade ibérica com
maior presença na região. A nossa rede latinoamericana oferece-nos um lugar privilegiado
para ligarmos o mundo global dos negócios,
reforçados pelas nossas sedes na Europa e Ásia
(Xangai e Pequim), com equipas de especialistas
que prestam assessoria em direito local, com o
apoio dos escritórios de Londres e Nova Iorque.

Por que razão a Garrigues é uma sociedade única na região
Construímos uma forte identidade baseada na liderança e na excelência
Temos uma longa trajetória como pioneiros
Somos uma sociedade independente com uma das redes de escritórios mais extensas
Sempre fomos claros quanto à nossa estratégia
Acreditamos numa única sociedade com uma única equipa e uma mesma cultura empresarial
Não nos assusta quebrar regras

Atividade financeira
2014

Cidade do México
Bogotá
Equipa

172

• 7,2% dos clientes da Garrigues
provêm da América Latina.

• O número de clientes na região

aumentou 60,3% nos últimos doze
meses, e 775% na última década.

22%

Crescimento

milhões
de euros

relativamente ao
ano passado em
moeda local

30%

Liderança

pessoas

crescimento
de

Volume de
negócios

23,5

2013

Client Service Award: Latin America
Chambers Latin America Awards

2014

Clientes
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Lima
2016

Santiago
do Chile

2011

São Paulo

Best Infrastructure Law Firm
of the Year: Andes
LatinFinance Project & Infrastructure Awards
Recommended Firm in Chile,
Colombia, Mexico and Peru
Latin Lawyer 250
Law Firm of the Year: Andes
LatinFinance Deals of the Year Awards
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O valor da reputação
A Garrigues foi novamente a referência no setor
jurídico em Espanha (Expansión, 16 de maio de
2017) e, além disso, obteve o reconhecimento
das principais publicações internacionais.
Este ano, como já aconteceu no exercício
passado, destacam-se os galardões alcançados
pelo nosso trabalho a nível internacional,
especialmente na América Latina.
The British Legal Awards
Novembro de 2017
European Law Firm of the Year
·
Chambers Latin America Awards
Novembro de 2017
Client Service Award: Latin America
·
LatinFinance Project & Infrastructure Awards
Setembro de 2017
Best Infrastructure Law Firm of the Year: Andes
·
II Premios Expansión Jurídico a la Excelencia en
la Práctica del Derecho de los Negocios, 2017
Junho de 2017
Mejor Despacho Fiscal
·
Chambers Europe Awards
Abril de 2017
Client Service Award: Spain
·
LatinFinance Deals of the Year Awards
Janeiro de 2017
Law Firm of the Year: Andes

Além destes prestigiantes prémios, concedidos por publicações especializadas no setor jurídico, a
Garrigues também foi galardoada e reconhecida pelo seu trabalho noutras áreas como:

Inovação
Financial Times Innovative Lawyer Awards Europe
Outubro de 2017
•

Innovation in technology: highly commended firm

«Developed by the firm’s G-Advisory consulting team, Core is a new application to manage
company compliance for corporate crime, data privacy, environment quality assurance and
security risks».
•

Innovation in enabling business growth: commended firm

«The firm designed new corporate vehicles to incorporate Prosegur Cash’s business lines
across multiple jurisdictions into a single restructuring, enabling it to list on the Spanish
stock exchange».
•

Innovation in driving value: commended firm

«Lawyers navigated Spanish legal and regulatory restrictions to allow Enel Green Power, a
renewable energies company dual-listed in Italy and Spain, to delist from the Spanish stock
exchange following a demerger».
•

Innovation in collaboration: commended firm

«A programme that helps immigrants prepare for the Spanish government’s new
citizenship test».
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Talento

Sustentabilidade

Merco Talento Universitario
Dezembro de 2017

Ranking de Atualidade Económica
Setembro de 2017

Merco Empresas
Março de 2017

•

•

•

A Garrigues foi a única sociedade de
advogados presente neste monitor.
Ocupou o 70º lugar.

Merco Talento
Outubro de 2017
•

No ranking geral, a Garrigues ocupou
o 35º lugar e foi a única sociedade de
advogados presente na classificação.

Distintivo Igualdade na Empresa
Setembro de 2017
•

O Ministério da Saúde, Serviços Sociais
e Igualdade concedeu à Garrigues o
distintivo Igualdade na Empresa, uma
marca de excelência que reconhece as
entidades “que se destacam de forma
relevante e especialmente significativa
na aplicação de políticas de igualdade de
tratamento e de oportunidades”, através
de medidas ou planos de igualdade.
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A Garrigues situou-se nos cinco
primeiros lugares, na categoria de
“Formação”, do ranking anual de
Atualidade Económica “As melhores
Empresa para Trabalhar” e no lugar
número 8 do ranking geral.

Universum Awards
Maio de 2017
•

O único escritório de advogados incluído
no índice das 100 empresas com melhor
reputação corporativa de todos os setores
de atividade (57º lugar).

Merco Responsabilidade 			
e Governo Corporativo
Dezembro de 2017
•

Spain: Most Attractive Employers.

O único escritório de advogados incluído
no índice (52º lugar).

Certificação Isso/IEC 27001:2013. Sistema de
gestão da segurança da informação
Dezembro de 2017
Distintivo ESR
Dezembro de 2016
•

O Centro Mexicano para a Filantropia,
A. C. e a Aliança pela Responsabilidade
Social Empresarial no México (AliaRSE)
reconheceram a Garrigues México, S.
C. com o Distintivo ESR® 2017, como
resultado do seu compromisso público e
voluntário de implementar uma gestão
socialmente responsável.

Relatório Integrado 2017
O valor da reputação

P·24

No ano de 2017, as áreas de prática da Garrigues ocuparam as primeiras posições dos principais
diretórios internacionais nos seus respetivos capítulos sobre Espanha:
Chambers Global 2017

Chambers Europe 2017

Legal 500 2017

Grupo 1
Corporate/M&A
Dispute Resolution
Energy & Natural Resources
Project Finance

IFLR1000 2018

Grupo 1
Competition/European Law
Corporate/M&A
Corporate Compliance
Dispute Resolution
Employment
Energy & Natural Resources
Investment Funds
Planning; Private Equity
Project Finance
Public Law
Real Estate
Restructuring/Insolvency: Restructuring
Tax
TMT: Information Technology

Grupo 1
Banking
Project Finance
Capital Markets: Equity
Capital Markets: Structured Finance 		
and Securitisation
Capital Markets: Debt
M&A
Restructuring and Insolvency
Project Development

Grupo 2
Banking & Finance
Capital Markets
Dispute Resolution: Corporate Crime
Environment
Insurance
Intellectual Property
Restructuring/Restructuring: Restructuring
Sport
TMT: Telecommunications

Grupo 1
Banking and Finance: bank regulatory
Banking & Finance: borrower side
Banking and Finance: lender or arranger side
Capital Markets: debt
Capital Markets: equity
Commercial, Corporate and M&A
Dispute Resolution
EU and Competition
Employment
Environment
Insurance
Private Equity
Projects and Energy
Public Law
Real Estate and Construction
Restructuring and Insolvency
Tax
Industry Focus: Food
Industry Focus: Manufacturing
Industry Focus: Retail
Industry Focus: TMT

Grupo 2
Banking & Finance
Capital Markets
Intellectual Property

Quanto aos diretórios especializados, a prática fiscal da Garrigues situou-se na faixa 1 do ranking
elaborado pelo World Tax 2018 (International Tax Review).

Grupo 2
Industry Focus: Health Care and Life Sciences
Intellectual Property: Patents
Intellectual Property: Copyright
Intellectual Property: Trade Marks
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Confiança, credibilidade e satisfação do cliente
Um dos nossos principais objetivos é contar
com a confiança dos nossos clientes e
conseguir que fiquem satisfeitos com os
serviços que lhes prestamos.
Estamos conscientes da importância de
escutar os nossos clientes, de conhecer a fundo
os seus negócios e a sua atividade, assim como
entender as suas necessidades e objetivos, a
fim de lhes poder oferecer soluções que se
adaptem às suas necessidades.
É por isso que a Garrigues avalia
periodicamente o nível de satisfação dos
seus clientes através do programa Client
Satisfaction, no qual participa uma amostra
representativa de clientes de toda a Espanha
ligados às diversas áreas da prática. Esse
programa permite conhecer a sua opinião,
pelo que lhes colocamos um total de onze
perguntas básicas (se bem que em duas delas
são avaliados até dez aspetos diferentes da
nossa atividade), reunidas num questionário
que os nossos clientes preenchem e
comentam com os nossos profissionais numa
entrevista ou reunião posterior.
No processo de Client Satisfaction terminado
em abril de 2018, a nossa sociedade recebeu
uma avaliação global final (considerando
todas as perguntas colocadas) de 8,68 (numa
escala de 0 a 10), semelhante à obtida nos
anos anteriores.

Importa realçar que, à pergunta direta sobre
o grau de satisfação da sua empresa com
a Garrigues, numa escala de 1 a 10, foi-lhe
atribuído o nível 9, que é ligeiramente superior
ao obtido no último processo efetuado.
No momento de nos escolherem, os critérios
mais valorizados pelos nossos clientes são a
reputação da firma, a qualidade do serviço, o
talento dos profissionais, a reputação dos nossos
advogados, o conhecimento e a experiência
comprovada no setor e a confiança.
E em relação à qualidade do serviço
prestado, o aspeto mais valorizado é
o tratamento e a dedicação durante a
prestação do serviço, os conhecimentos
técnicos dos nossos profissionais, a empatia
e capacidade de adaptação, o cumprimento
dos prazos estabelecidos e a capacidade
para resolver contratempos.
Do processo resulta também uma série de
áreas que necessitam de melhoria, nas quais
nos devemos focar e que dizem respeito a
questões tais como os nossos honorários e
o sistema de faturação, o envio de boletins,
newsletters ou alertas ou, ainda, a continuação
do potenciamento da nossa rede internacional.
Além de serem obtidas através do processo de
Client Satisfaction, as eventuais sugestões dos
clientes são canalizadas através da direção de
Cumprimento e Prática Profissional.

Proveniência geográfica 		
e setorial dos clientes
A localização da nossa rede de escritórios
exerce uma clara influência na proveniência
dos nossos clientes. Atualmente dispomos
de uma ampla rede de escritórios próprios
fora da Península Ibérica e contamos com a
confiança de um grande número de clientes
internacionais. Durante o ano de 2017, 18,9%
dos clientes da Garrigues tinha a sua sede
fora de Espanha ou Portugal.
A distribuição geográfica dos clientes que
não são da Península Ibérica é apresentada
a seguir:
Distribuição geográfica de clientes
na península ibérica
Proveniência geográfica

%

África

3,9

Ásia

4,6

América Central e Caraíbas

5,9

Europa

43,3

América do Norte

9,8

Oceania

0,3

América do Sul

32,3

Total

100
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Esta diversidade, no que respeita à origem
dos nossos clientes, corresponde, em
primeiro lugar, à vocação e experiência dos
nossos profissionais, acostumados a trabalhar
em projetos internacionais e, em segundo
lugar, ao facto de dispormos de uma ampla
rede de escritórios.
De igual modo, a Garrigues é membro
fundador da «Taxand», a maior organização
fiscal independente do mundo, que está
presente em mais de 40 países. É integrada
por mais de 400 sócios especialistas na área
tributária e mais de 2.000 assessores fiscais
(mais informação em www.taxand.com).
A distribuição setorial dos clientes que
compõem a nossa carteira é apresentada no
gráfico seguinte:

Distribuição setorial de clientes
Proveniência setorial
Procedência setorial

%

Serviços

28,2

Construção e infraestruturas

10,7

Pessoas singulares

16,1

Fabricação industrial

9,7

Consumo e distribuição

8,8

Energia

4,5

Serviços financeiros

6,5

Turismo

2,5

Tecnologia
telecomunicações e meios

2,8

Administrações públicas

		
1,1

Transporte

1,8

Farmacêutico e sanitário

1,7

Outros

5,8

Total

100

P·27

Tipologia dos nossos clientes
Os nossos clientes são, em geral, empresas
do setor privado, tanto de média como de
grande dimensão.
Assim, 82,9% das empresas que, em 31 de
dezembro de 2017, integravam o IBEX-35,
foram clientes da Garrigues durante este
exercício, bem como 57,6% das empresas
que estavam cotadas no Mercado Contínuo
da Bolsa de Madrid na mesma data. Por
outro lado, 25,7% das empresas que, em 31
de dezembro de 2017, integravam o Mercado
Alternativo Bolsista foram nossas clientes
durante o mesmo exercício fiscal. Quanto a
Portugal, 38,9% das empresas que, em 31 de
dezembro de 2017, integravam o PSI-20 da
Bolsa de Lisboa, foram clientes do escritório
no último ano fiscal.
Estes dados confirmam a elevada qualidade
dos nossos serviços, à disposição das mais
exigentes companhias dos países 		
onde operamos.
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Ética e governo

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Oferecer a melhor assessoria aos
nossos clientes no local onde
estes estejam a desenvolver a sua
atividade empresarial, sendo um
dos líderes mundiais na prestação
de serviços jurídicos e fiscais.

Para ser um escritório líder na
assessoria jurídica e fiscal de âmbito
internacional, necessitamos de:

Valores irrenunciáveis:

•

•

O Código de Ética
da Garrigues está
publicado no sítio
da Garrigues

•

•

oferecer aos nossos clientes um
serviço que se caraterize pelos
mais altos padrões éticos e
de qualidade;

Compromisso de serviço 		
ao cliente

•

Compromisso com a qualidade

•

Compromisso com o escritório
e com os seus colaboradores

contar com os melhores
profissionais, capazes de
inovarem constantemente e
de se adaptarem às mudanças;
todas as pessoas que trabalham
na Garrigues constituem a
nossa principal mais-valia;

•

Compromisso de atuação ética

e estar conscientes da
necessidade de nos
comprometermos com a
sociedade e contribuirmos
para o seu desenvolvimento
sustentável.

Princípios deontológicos
fundamentais:
•

Integridade

•

Lealdade

•

Independência

•

Formação permanente

•

Dignidade e respeito

•

Sigilo profissional
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Ética
A Garrigues tem alguns traços de identidade
claros e solidamente estabelecidos, que se
concretizam, de uma maneira muito especial,
na prestação de um serviço da mais elevada
qualidade ao cliente, tanto na assessoria
técnica como na exigência de uma atuação
e uma conduta íntegras e respeitadoras dos
princípios e valores éticos da nossa profissão,
como integridade, lealdade, independência,
formação permanente, dignidade, respeito e
sigilo profissional.
Dado o firme compromisso que a Garrigues
tem com a atuação ética na prestação dos
seus serviços, os profissionais da sociedade, no
exercício da sua atividade, não só devem atuar
cumprindo estritamente a legalidade, mas
também devem abster-se de realizar qualquer
ato ou assessoria que, mesmo respeitando
a referida legalidade, possa – devido às
circunstâncias do caso concreto – considerar-se
reprovável ou questionável do ponto de vista
ético ou deontológico.
Os valores e princípios que inspiram estes
traços de identidade da Garrigues, em conjunto
com as normas e modelos de conduta exigíveis
a todos os colaboradores da sociedade, estão
registados no Sistema Normativo Interno da
Garrigues, integrado pelo Código de Ética,
pela Normativa interna sobre prevenção

do branqueamento de capitais e do
financiamento do terrorismo, pelo Programa
para a Prevenção de Delitos e pelas Políticas
Internas. O Código de Ética da Garrigues
é o elemento essencial desse Sistema
Normativo Interno, e contém o modelo ético
de comportamento que deve inspirar e
presidir, sempre, a atuação dos colaboradores
da sociedade, orientado para impulsionar
o comportamento ético e responsável de
todos eles, assim como o compromisso
da Garrigues com os princípios da ética
empresarial e da transparência em todos os
âmbitos da sua atuação. O cumprimento deste
Código entende-se sem prejuízo da estrita
observância das normas aplicáveis, das normas
deontológicas e das restantes disposições do
Sistema Normativo Interno da Garrigues que
forem aplicáveis.
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denominado Canal de Ética, através do
qual todos os colaboradores da Garrigues
podem comunicar, sujeitando-se aos limites
estabelecidos pela regulamentação em
vigor em cada país, condutas manifestadas
por qualquer membro do escritório que
possam envolver eventuais irregularidades
ou atos contrários à legalidade, às normas
deontológicas ou de atuação previstas no
Código Ético ou às restantes disposições do
Sistema Normativo Interno da Garrigues.
Por outro lado, é ministrado aos novos
colaboradores, através da plataforma de
e-learning, um curso específico sobre o Código
de Ética, sendo-lhes solicitada a confirmação
do seu compromisso em o cumprirem.

Dada a importância que o Código de Ética tem
para a sociedade, o mesmo está publicado
no sítio da Garrigues para que possa ser
consultado por terceiros.

Em dezembro de 2017, o Código de Ética da
Garrigues foi atualizado com o objetivo de
reforçar e clarificar o regime aplicável, no caso
de violação do disposto no referido Código
ou em qualquer outra disposição do Sistema
Normativo Interno da sociedade.

Com o propósito de reforçar o seu adequado
conhecimento e cumprimento por parte
de todos os que integram a sociedade,
devem estes anualmente confirmar o seu
compromisso de conhecer e cumprir o
disposto no referido Código. Além disso,
existe um canal interno de comunicação, de
caráter reservado e estritamente confidencial,

Além disso, nessa nova versão do Código de
Ética, foram introduzidas diversas menções
expressas à segurança da informação em
consequência do processo de implementação
do denominado Sistema de Gestão da
Segurança da Informação (SGSI), que se
concluiu com sucesso em 2017 e cuja
finalidade é alinhar as medidas de segurança
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existentes com as exigências de segurança da
norma de reconhecimento internacional ISO
27.001.
Dada a atividade da Garrigues, outro dos
elementos essenciais do Sistema Normativo
Interno da sociedade é a norma interna sobre
prevenção do branqueamento de capitais e
do financiamento do terrorismo, que reúne
as obrigações, procedimentos e medidas
de controlo estabelecidas na Garrigues para
cumprir a regulamentação vigente em matéria
de prevenção do branqueamento de capitais
e do financiamento do terrorismo. Nessa
norma interna incluem-se, especificamente, os
procedimentos estabelecidos em matéria de
diligência devida, informação, conservação de
documentos, controlo interno e cumprimento
das obrigações de informação e comunicação.
Neste exercício, também foi efetuada uma
atualização do Documento de análise
interna do risco genérico de exposição
ao branqueamento de capitais ou ao
financiamento do terrorismo do grupo
Garrigues e foi levada a cabo uma nova revisão
do Manual de Prevenção do Branqueamento
de Capitais e do Financiamento do Terrorismo
da Garrigues, com o objetivo fundamental de
atualizar alguns dos seus anexos e introduzir
outros novos que esclarecessem diversas
questões relativamente ao cumprimento das
obrigações de diligência devida.

Além disso, no ano de 2017, foi reforçada a
equipa de profissionais com funções nesta
matéria, já que foi incluído um novo membro
no órgão de controlo interno e foi designada
uma equipa de apoio da denominada
Unidade Técnica de Tratamento e Análise da
Informação (UTTAI), integrada por profissionais
de diversas áreas geográficas em que a
Garrigues desenvolve a sua atividade.
Por outro lado, foram intensificadas as ações
de formação dirigidas aos profissionais da
Garrigues sobre as obrigações de que estão
incumbidos em matéria de prevenção do
branqueamento de capitais e do financiamento
do terrorismo, com o principal objetivo de
os informar sobre as novidades e insistir em
questões práticas fundamentais que devem
ser consideradas no desenvolvimento da sua
atividade. Essas ações de formação consistiram
na realização de sessões, tanto presenciais
como por videoconferência, assim como na
implementação de um novo curso e-learning,
eminentemente prático, sobre as obrigações
dos profissionais do escritório constantes nas
normas sobre prevenção do branqueamento de
capitais e do financiamento do terrorismo.
Também importa realçar que, em 2017, foi
reforçado o sistema utilizado para a avaliação
dos conhecimentos adquiridos nas diversas
sessões de formação levadas a cabo sobre
esta matéria.
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Juntamente com o Código de Ética e
com a norma interna sobre prevenção
do branqueamento de capitais e do
financiamento do terrorismo, o Programa para
a Prevenção de Delitos do escritório também
constitui um elemento importante do Sistema
Normativo Interno da Garrigues.
O objetivo principal desse Programa é
identificar e monitorizar os eventuais riscos
penais para a sociedade, e adotar medidas
com a capacidade de os mitigar e de reduzir a
exposição global aos mesmos.
O referido Programa de prevenção é constituído
por elementos de gestão da prevenção
(baseados numa análise e avaliação de riscos
penais) e elementos de execução (como as
medidas preventivas, tanto de caráter geral como
específico, estabelecidas com o intuito de tentar
prevenir a materialização dos referidos riscos).
Neste exercício, foi feita uma auditoria interna
do mencionado Programa de prevenção e
foi efetuada uma atualização do mesmo.
Em particular, importa salientar que foram
atualizados os documentos de medidas
específicas de prevenção dos respetivos
departamentos envolvidos na ação, adaptados
às particularidades concretas de cada área, e foi
atualizado o mapa de riscos dos departamentos
internos, com revisão das medidas específicas
de prevenção existentes nos mesmos.
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Por outro lado, foram introduzidas melhorias na
ferramenta informática de gestão do programa
de prevenção e a formação continuou a
merecer uma especial relevância no Programa
para a Prevenção de Delitos da Garrigues.
O último dos elementos que integram o
Sistema Normativo Interno da Garrigues é o
das Políticas Internas.
Entre tais políticas, destaca-se a Política sobre
conflitos de interesses, já que, dado o elevado
número de clientes do escritório, a diversidade
das suas áreas de especialização e os vários
escritórios e países nos quais a Garrigues
desenvolve a sua atividade profissional, é de
especial importância a adequada identificação,
prevenção, gestão e resolução das situações
de conflito de interesses que possam ser
suscitadas e que, de facto, e cada vez com
maior frequência, se apresentam na nossa
prática profissional.
Esta é uma questão de grande relevância,
não só no plano deontológico, mas também
por ser especialmente sensível na relação
com os clientes. Por isso, sob a supervisão e
coordenação 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
possível, tanto as que possam ocorrer devido
à chegada de um novo cliente ou caso à

sociedade, como as que possam surgir, mais
tarde, durante a realização de um trabalho já
em curso.
Entre as Políticas Internas da Garrigues, cabe
destacar ainda a política sobre medidas contra a
corrupção, o suborno e o tráfico de influências,
que reflete o firme compromisso da Garrigues
com o estrito cumprimento da legalidade e do
comportamento ético na prestação dos seus
serviços, assim como com a transparência em
todos os âmbitos da sua atuação.
A Garrigues rejeita qualquer comportamento
reprovável ou questionável, tanto da perspetiva
legal, como ética ou deontológica. Em especial,
e entre outras condutas, a Garrigues rejeita
qualquer forma de corrupção, suborno ou
tráfico de influências, e defende a necessidade
de proteger a concorrência livre e leal dentro
do mercado, assim como de garantir que os
serviços públicos funcionem com o máximo
nível de objetividade e imparcialidade.
Por isso, e no sentido de desenvolver os
valores, princípios e regras de atuação
reunidas a esse respeito no Código de
Ética da Garrigues, na referida política
são estabelecidas determinadas medidas
específicas destinadas a prevenir e, se for
caso disso, detetar e reagir perante qualquer
forma de corrupção, suborno ou tráfico de
influências. Essas medidas constituem o
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modelo ético de conduta que deve inspirar
e presidir, sempre, o comportamento dos
colaboradores da Garrigues, destinado a
impulsionar o comportamento ético, íntegro e
responsável de todos.
Além das referidas Políticas, existem outras
Políticas internas que regulamentam diversas
questões que afetam o desenvolvimento da
atividade profissional da Garrigues.
Neste exercício, foram atualizadas algumas
dessas Políticas com o objetivo de melhorar os
procedimentos de gestão e controlo existentes
em áreas ou âmbitos específicos, sendo
aprovadas duas novas.
Assim, foi aprovada a nova Política Interna
sobre a gestão da documentação em papel,
que reúne os critérios e regras de atuação
aplicáveis na Garrigues em relação à gestão da
documentação que utilizamos em suporte
de papel.
E, no âmbito do processo atrás referido de
implementação do Sistema de Gestão de
Segurança da Informação, foi aprovada a
Política Interna de Segurança da Informação,
cujo conteúdo foi desenvolvido segundo
a norma ISO/IEC 27001:2013 que reúne os
Princípios Fundamentais de Segurança da
Informação, princípios que se concretizam
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nas medidas e procedimentos sobre o uso
e a segurança da informação pertencente
ao escritório e/ou aos seus clientes e que
constam no Sistema Normativo Interno
da Garrigues. Dada a sua importância, os
Princípios Fundamentais de Segurança da
Informação, incluídos na referida Política
Interna, encontram-se publicados no sítio
da Garrigues.
É também de salientar que, neste exercício, foi
criado o Comité de Segurança dos Sistema da
Informação, no qual ficou integrado o antigo
Comité LOPD.
O referido Comité de Segurança é o órgão
responsável na Garrigues pela revisão e o
bom funcionamento do SGSI, o qual, neste
exercício, impulsionou o projeto de adaptação
da Garrigues ao novo regulamento europeu de
proteção de dados.
Com o propósito de continuar a promover e
incentivar o comportamento responsável de
todos os que fazem parte da Garrigues, foram
implementadas diversas medidas informativas
e formativas dirigidas aos colaboradores da
sociedade, para apresentar as novidades
introduzidas neste exercício, em consequência
do processo de revisão e atualização levado
a cabo em relação ao Sistema Normativo
Interno da Garrigues.

O número de pessoas formadas em
cumprimento normativo e deontológico, em
2017, foi de 1.425.
No próximo exercício, a Garrigues continuará a
trabalhar na revisão, melhoria e, quando for o
caso, atualização dos elementos que integram
o seu Sistema Normativo Interno, dando
especial atenção à implementação de novas
ações que visem completar a informação,
formação e sensibilização de todo o pessoal,
relativamente ao seu conteúdo.
Pilares da cultura de
cumprimento da Garrigues
Código de ética
Programa para a
prevenção de delitos
Normas internas
sobre prevenção
do branqueamento de capitais
e do financiamento do terrorismo
Políticas internas
Formação e sensibilização
do pessoal
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Governo
A forma jurídica da Garrigues é a de sociedade
limitada profissional, cuja propriedade
pertence a todos os sócios, os quais exercem
a sua atividade na sociedade. A gestão,
administração e representação da sociedade
compete ao presidente executivo, Fernando
Vives, em virtude do acordo adotado pela
Assembleia-geral de sócios. No exercício da sua
atividade, o presidente executivo conta com o
apoio do senior partner, do Conselho de Sócios
e do Comité de Prática Profissional, assim como
de outros comités consultivos, cada um deles
com as suas funções respetivas de supervisão,
controlo e assessoria.
Para mais informação
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A nossa estratégia de gestão de pessoas visa a consecução de
sete grandes desafios:

MARCOS DO EXERCÍCIO DE 2017
•

Lançamento do segundo Plano de Igualdade.

Atração do talento. Manter o nosso compromisso ineludível
com os jovens recém-licenciados, oferecendo-lhes a
oportunidade de desenvolverem uma atrativa carreira
profissional, num insuperável ambiente de trabalho.

•

Consolidação do programa de mentoring feminino.

•

Consolidação dos programas de formação de caráter internacional:
Introdução à Prática Internacional da Advocacia dos Negócios e International
Training Program.

Gestão do talento. Estar próximos de todos os profissionais,
incentivando a tomada de decisões e a participação ativa de
todos os que integram a equipa, e permitir-lhes a consecução
dos seus objetivos pessoais e profissionais, o que envolve
também continuar a melhorar como organização.

•

Implementação da nova plataforma de formação e-learning Fórmat-e.

•

Atualização dos conteúdos da secção «Trabalha connosco» do site.

•

Conclusão da digitalização das provas do processo de seleção.

•

Atualização da brochure para dar a conhecer o escritório no 		
meio universitário.

•

Consolidação da formação dirigida a tutores de novas admissões, com o
objetivo de atrair e reter o talento.

•

Início de reuniões individuais com alunos estagiários para a obtenção 		
de feedback.

•

Consolidação das equipas nos escritórios da Ásia e da América Latina.

•

Lançamento de um processo piloto de upward feedback 			
(avaliação ascendente).

•

Redefinição do processo de avaliação do desempenho das áreas de
Administração e Apoio.

•

Implementação da modalidade online do programa de vales para creche,
no sentido de agilizar e tornar mais cómoda a gestão por parte dos
próprios empregados.

Formação e desenvolvimento. Colocar à disposição do
nosso pessoal um plano de formação contínua e favorecer
o seu desenvolvimento, promovendo, desse modo, as suas
capacidades e competências.
Compensação e benefícios. Manter um sistema de
compensação, vinculado ao desempenho profissional, equitativo
e competitivo.
Cultura. Conseguir que toda a sociedade partilhe uma cultura
comum focada no trabalho bem feito, no respeito pelos mais
rigorosos critérios éticos, na vocação de serviço e no valor da equipa.
Diversidade e igualdade de oportunidades. Aumentar o nosso
compromisso em criar um ambiente de trabalho que respeite e
integre esta diversidade no seu sentido mais amplo.
Inovação. Aproveitar os recursos tecnológicos para levar a cabo
uma gestão de pessoas mais eficaz e eficiente.
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Comprometidos com o talento
O desenvolvimento e o futuro da Garrigues
passam por reconhecer, atrair e reter o
talento. Por isso, a sua adequada gestão é
uma prioridade para a Garrigues.

Equipa humana
Os nossos profissionais, homens e mulheres,
provêm de diversas nacionalidades, o que
permite que contribuam com diferentes
perspetivas que enriquecem a nossa cultura
e melhoram o nosso trabalho, convertendonos numa sociedade mais forte e mais sábia.
Somos mais de 2.042 pessoas em 32
escritórios de várias partes do mundo.

13

países

2.042
pessoas

4

continentes

23

como em outros escritórios de reconhecido
prestígio e solvência, com os quais a nossa
sociedade mantém uma estreita relação.
A Garrigues cumpre, no que diz respeito
a todo o seu pessoal, as normas legais e
convencionais suscetíveis de aplicação nos
âmbitos geográficos em que desenvolve a
sua atividade.

Desenvolvimento profissional
Todos os profissionais da Garrigues conhecem,
desde o momento da sua admissão, o plano
de carreira profissional do escritório, um
percurso definido com altas expetativas de
crescimento pessoal e profissional.
As denominações das diversas categorias
profissionais, que são a seguir indicadas,
refletem a experiência de cada profissional,
tornando-as reconhecíveis no mercado, em
geral, e entre os profissionais do setor dos
serviços jurídicos e fiscais, em particular.

nacionalidades

Os nossos profissionais têm a oportunidade
de trabalhar em destinos internacionais, tanto
nos escritórios da própria rede Garrigues

As promoções internas sustentam-se
num rigoroso processo de avaliação do
desempenho baseado em competências, que
é efetuado com uma periodicidade anual. No
processo de avaliação, analisa-se e comentase o desempenho e o potencial de carreira,
motiva-se, pessoal e profissionalmente,
o avaliado, e as suas observações ou
comentários são recebidos e analisados. É um
sistema completamente baseado no mérito.
O nosso processo de avaliação inclui uma
«autoavaliação» como elemento prévio de
reflexão do próprio avaliado sobre o seu
desempenho. Além disso, e para se conseguir
a maior objetividade e rigor na análise da
informação e da avaliação que os responsáveis
fazem dos seus avaliados, existem equipas
de avaliadores «externos», compostas
por profissionais com ampla experiência
profissional (Sócios e Counsel), cuja missão
é analisar o processo acompanhados por
departamentos de especialidades diferentes
da própria, levando a cabo uma avaliação
do processo e fazendo, se pertinente, as
observações e comentários sobre os resultados
dos avaliados em cada departamento.

12

JÚNIOR · ASSOCIADO· ASSOCIADO · ASSOCIADO · COUNSEL · SÓCIO
SÉNIOR
PRINCIPAL
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promoções
a sócio

56

promoções a
associado sénior
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Compromisso com a diversidade
e a igualdade de oportunidades

Ao interesse do escritório pela gestão
personalizada do talento e pela procura
de uma liderança responsável, responde
o programa piloto de upward feedback
(avaliação ascendente), através do qual
os nossos profissionais podem avaliar o
desempenho como “gestores de talento”
daqueles pelos quais são supervisionados,
incluindo os sócios. Avaliando até 28
questões relacionadas com a gestão do
trabalho, das pessoas, e das qualidades
profissionais, este programa ajuda-nos a
melhorar a liderança, a eficácia das nossas
equipas, e a continuar a crescer como
profissionais e como organização.

A resposta aos desafios surgidos na
sociedade passa por contar com a
diversidade de talentos, ideias e perspetivas.
Na Garrigues assumimos, desde o
começo da nossa atividade profissional, o
compromisso com a não discriminação, a
igualdade de oportunidades, a integração
de pessoas com capacidades diferentes e o
respeito pela diversidade.
Este ano, o Ministério da Saúde, Serviços
Sociais e Igualdade concedeu à Garrigues o
distintivo Igualdade na Empresa, uma marca
de excelência que reconhece as entidades
“que se destacam de forma relevante e
especialmente significativa na aplicação
de políticas de igualdade de tratamento e
de oportunidades”, através de medidas ou
planos de igualdade.

Distribuição de pessoas da Garrigues
por categorias em 2017
Sócio

Counsel

2%

Associado
principal
Associado
sénior

15%

Associado
Júnior

Administração 		
e apoio

19%

Total:

2.042

13%

pessoas

Trainee
Other
professional
services (OPS)

7%

24%

14%
4% 3%
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A Garrigues implementou, em 2008, o
seu primeiro Plano de Igualdade, pioneiro
no setor. Ano após ano, foram sendo
implementadas novas medidas e, hoje em dia,
os resultados são mensuráveis. Este ano, foi
lançado o segundo Plano de Igualdade, com
o objetivo de manter as medidas adotadas
durante o primeiro Plano e de incluir outras
novas que resultem numa maior retenção e
desenvolvimento profissional do nosso pessoal.
Entre as medidas recentemente lançadas
pela Garrigues, destacam-se:
•

Plano Garrigues Optimum, que permite
às pessoas que prestam serviço no
escritório, na altura da maternidade ou
paternidade e a fim de se adaptarem às
necessidades do seu filho, usufruírem de
uma redução da jornada durante um ano
após o termo da licença de maternidade/
paternidade, sem prejuízo ou diminuição
da sua remuneração.

•

Programa de Mentoring, que tem
a finalidade de apoiar mulheres
profissionais e dar-lhes um espaço
de relações de valor, assim como
proporcionar-lhes as ferramentas e
metodologias que favoreçam o seu
desenvolvimento na sociedade.
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Outras capacidades

Além disso, na Garrigues convivem
várias gerações, conforme figura no
gráfico seguinte, as quais mantêm uma
relação fluida, natural, de respeito e de
aprendizagem mútua:
Homens e mulheres por geração
Grupo idade (%)

H

M

Total

Baby boomers 		
(nascidos até 1964)

4%

3%

7%

Generación X 		
(nascidos entre 1965 e 1979)

18%

19%

37%

Generación Y 		
(nascidos entre 1980 e 1984)

8%

11%

19%

Millennials 		
(nascidos a partir de 1985)

17%

20%

37%

Total

47%

53%

100%

(H) homens, (M) mulheres

Assumimos o compromisso de criar um
ambiente de trabalho que respeite e englobe
esta diversidade no seu sentido mais amplo.

53%
mulheres

47%
homens

A Garrigues colabora ativamente em diversos
âmbitos relacionados com a deficiência.
Entre as ações desenvolvidas em 2017, o
escritório assinou com a Fundação ONCE o
“Compromisso Integra” para a promoção da
inserção laboral direta através da admissão
no quadro de pessoal de trabalhadores
portadores de deficiência. Além disso,
promove a formação e a integração laboral
através do fomento das compras responsáveis
por meio dos Centros Especiais de Emprego,
assim como a promoção de ações de
divulgação social, e o impulso e patrocínio
de projetos de inovação que visam apoiar a
contratação de jovens e mulheres portadores
de deficiência e outros grupos com
dificuldades para aceder ao mercado laboral.
Por outro lado, a Garrigues foi um dos
principais colaboradores do I Congresso
Nacional de Direito e Deficiência convocado
pela Fundação Direito e Deficiência e o
Comité Espanhol de Representantes de
Pessoas com Deficiência (CERMI), que teve
lugar em novembro de 2017.
Cabe ainda mencionar as ações pro bono,
a formação e o voluntariado corporativo,
a acessibilidade nos escritórios, a
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colaboração com entidades, a publicação
de obras jurídicas na matéria, etc. Tudo
isso com o objetivo de conseguir uma
maior sensibilização e potenciar a referida
diversidade, assim como colaborar na
inovação jurídica que permita gerar o
contexto necessário para alcançar o objetivo
da inclusão social das pessoas portadoras
de deficiência.

O talento: a base da
nossa excelência
Para a Garrigues, a atração do talento,
entendido como a capacidade humana que
nos permite avançar e destacar, é um aspetochave na seleção de todas e cada uma das
candidaturas recebidas no escritório.
Ao longo de 2017, aproximadamente 5.400
pessoas enviaram o seu CV para os diversos
escritórios da Garrigues. Após uma avaliação
minuciosa de todos eles na procura do melhor
talento, materializado em mais de 1.400
processos de seleção, foram admitidos 168 jovens
profissionais a nível global, provenientes de 54
universidades das mais prestigiadas do mundo.
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Na captação do melhor talento, o escritório,
ano após ano, toma diversas medidas
vinculadas ao âmbito universitário, sendo
a mais bem-sucedida o seu programa de
estágios para estudantes de Direito, e sobre
o qual já forneceu informação detalhada
nos 93 fóruns de emprego e apresentações
que a sociedade levou a cabo em Espanha
e em outros países onde tem escritório.
Nesse sentido, o escritório concebeu,
em 2017, uma brochure com conteúdo
específico dirigido a estudantes interessados
em começar a sua experiência no escritório.
Em resultado desse esforço, podemos
dizer que uma elevada percentagem das
novas admissões de jovens profissionais
tinha estagiado anteriormente nos nossos
escritórios, através de algum dos nossos 130
acordos com universidades para esse fim.
O sucesso na deteção do talento dos
estudantes que fazem estágios connosco,
para depois avaliar a sua futura admissão
como empregados, é resultado do
trabalho efetuado por toda a equipa
humana envolvida no desenvolvimento
dos programas de estágios, os quais estão
em melhoria contínua para se adaptarem

ao cenário profissional global de cada
momento, destacando-se o valor da inovação
e das novas tecnologias na profissão. A
referida equipa é composta por advogados
do escritório envolvidos nos processos
de seleção nas suas diversas fases, por
todo o pessoal de Recursos Humanos da
sociedade e pelos tutores dos alunos, que

fazem um acompanhamento exaustivo do
desenvolvimento dos estágios, no sentido
de avaliarem o seu desempenho. Em
2017, foram ministrados cursos aos tutores
destes alunos para lhes proporcionarem
as ferramentas necessárias à gestão desse
talento tão valorizado na Garrigues.
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Em 2017, somos
eleitos pelos
universitários,
mais uma vez,
como o melhor
escritório de
advocacia 		
para trabalhar

Modalidades de estágios oferecidos
pelo escritório:

Estágios de Mestrado
de Acesso à Advocacia

O escritório oferece estágios aos
estudantes de Mestrado de Acesso à
Advocacia, envolvendo-os em casos
profissionais que ajudam na sua
preparação como futuros advogados.

•

Estágios para alunos licenciados
•
•

Estágios de verão
Estágios durante o ano letivo

O escritório oferece estágios aos alunos
com licenciatura em Direito (ou com
duplas habilitações que incluam Direito)
durante os seus últimos anos do curso.
As menções que o escritório mereceu em
2017, estreitamente relacionadas com a
atração do talento, foram:
•

Pelo quarto ano consecutivo, a Garrigues
foi eleita pelos universitários como o
melhor escritório para trabalhar, o que é
comprovado pelo estudo “Most Attractive
Employers”, realizado pela Universum.

•

Além disso, a sociedade posicionou-se
como o primeiro e único escritório no
ranking elaborado pelo Merco Talento
Universitário, conclusão extraída de
9.000 inquéritos feitos a alunos do
último ano do curso, nos quais foram
questionados sobre as suas prioridades
em relação ao trabalho e sobre outros
aspetos relativos à procura de emprego.
Por outro lado, a Forética, associação
de empresas e de profissionais na RSE,
entregou ao escritório um diploma
de reconhecimento pela iniciativa
“Programa de estágios para a formação
de futuros advogados”, no âmbito da
campanha 2016-2020 da Forética.

Em resposta à preocupação por uma
maior inovação e uso das novas tecnologias
que corresponde a uma sociedade
global como a Garrigues, em 2017 foi
efetuada a digitalização do processo de
seleção dirigido a jovens profissionais e a
estudantes estagiários.
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Formação

A Garrigues dá uma importância extrema
à formação permanente dos seus
colaboradores, não apenas como um
pré-requisito para alcançar a qualidade
técnica exigida para que os nossos
profissionais possam prestar a melhor
assessoria jurídica e fiscal, mas também
como um instrumento necessário ao seu
desenvolvimento profissional.
Nesta perspetiva, a formação é um
princípio básico na gestão e organização
do escritório, no qual os nossos profissionais
desempenham um papel decisivo. O
departamento de RH trabalha para
contribuir para a consecução dos objetivos
da empresa e melhorar a eficiência da
organização, proporcionando aos seus
profissionais um ambiente de crescimento
e desenvolvimento que os ajude a alcançar
os seus objetivos de carreira no escritório e
que garanta a excelência dos nossos serviços
ao cliente, oferecendo-lhes oportunidades
de formação contínua adequadas a cada
nível de experiência e responsabilidade,
e preparando-os para que possam
desempenhar eficazmente o seu trabalho e
assumir maiores responsabilidades e desafios
num ambiente em permanente mudança.
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Nesse sentido, o objetivo último do
escritório é que todos os que dele fazem
parte sejam considerados pelos clientes
como “profissionais de referência”, pessoas
capazes de procurar e/ou fornecer soluções
integradas que respondam e excedam as
suas expetativas.
Para facilitar esse objetivo, a Garrigues
promove, contínua e periodicamente, a
organização de cursos e seminários de
formação, atualização e especialização,
divulga todas as novidades normativas,
científicas e jurisprudenciais de destaque
que são publicadas, e disponibiliza aos seus
colaboradores os instrumentos tecnológicos
mais avançados nas diversas áreas da
sua atividade.
No ano de 2017, demos uma ênfase especial
à realização de diversos cursos/encontros
residenciais, com vários dias de duração,
dirigidos aos nossos profissionais, em função
do seu nível de experiência e categoria
profissional e que, entre outros, facilitam e
aumentam o relacionamento profissional e
pessoal entre os participantes, e permitem
aproveitar a experiência de cada um deles
em diferentes áreas, assim como fomentar
o intercâmbio de conhecimentos entre
participantes de diferentes departamentos
e escritórios para obter uma visão global da
prática profissional.

Mais de 800 participantes nos diversos
cursos “residenciais”

682

de Espanha

47

de Portugal

66

da América Latina

16

restantes de escritórios
internacionais

Queremos destacar a consolidação do
nosso International Training Program:
programa que disponibiliza aos nossos
profissionais uma oportunidade única de
desenvolvimento ao permitir-lhes adquirirem
experiência em escritórios e empresas de
advocacia localizadas em outros países,
ou ampliarem a sua formação académica
no âmbito internacional. O programa
permite-lhes fazer um secondment num
dos escritórios estrangeiros com os quais a
sociedade trabalha regularmente, ou serem
transferidos temporariamente para um
dos nossos escritórios internacionais. Além
disso, se preferirem ampliar a sua formação
académica no âmbito internacional, o
escritório pode dar-lhes a possibilidade de
fazerem um Master of Laws (LL.M.) numa das
universidades mais prestigiosas do mundo,

P·42

ou o LL.M. in International Transactions,
que proporciona um título oficial de pósgraduação, ministrado pelo Centro de
Estudos Garrigues em colaboração com a
Universidade de Fordham.
Por outro lado, e com o objetivo de
continuar a incentivar a gestão correta
dos riscos inerentes à nossa profissão, este
ano continuámos a dar formação sobre o
Programa para a Prevenção de Delitos do
escritório e as medidas específicas a serem
tomadas em cada departamento, bem como
sobre Prevenção do Branqueamento de
Capitais e do Financiamento do Terrorismo.
É importante indicar que os planos de
formação são dirigidos a todo o pessoal,
sem distinção de sexo, e personalizados
conforme o nível de experiência de 		
cada profissional.
Em 2017, 88% dos nossos colaboradores
participaram no programa de formação
do escritório.

915

mulheres

874

homens
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Participantes no programa de formação
por área geográfica

102

Portugal

1.489

Espanha

Por tudo o que foi exposto, este ano a
Garrigues situou-se entre os cinco primeiros
lugares, na categoria de “Formação”, do
ranking anual de Atualidade Económica “As
Melhores Empresas para Trabalhar”, e no
lugar número 8 do ranking geral.

157

América Latina

Como complemento ao acima referido,
consideramos que a melhor aprendizagem
provém da formação on job, isto é, da
experiência e formação adquiridas pela
participação dos nossos profissionais em
operações e questões jurídicas complexas e
de alto nível, o que representa uma grande
oportunidade para desenvolver todas as
suas capacidades.

41
Internacional

Principais indicadores do nosso plano de
formação (número de pessoas formadas):
Planos de formação

Sistema de compensação

Pessoas

Formação técnica 		
(cursos e reuniões técnicas
efetuadas nos diversos
departamentos/ escritórios)

1.295

Cumprimento das normas e deontologia

1.425

Competências diretivas

969

Idiomas

666

Tecnologia

240

Gestão do Conhecimento

400

Formação externa

310

A Garrigues reconhece os êxitos da sua
equipa humana através de um sistema de
compensação associado ao desempenho
profissional. Esta política de compensação
é aplicada de forma consistente e
homogénea a todo o pessoal da sociedade,
e baseia-se em:
•

Retribuição fixa: consiste num sistema
de faixas salariais associadas aos níveis
da organização interna e à
categoria profissional.

•
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Retribuição variável: é determinada,
com caráter geral, com base nos
resultados da Garrigues no seu conjunto
e em combinação com os resultados das
diferentes áreas geográficas. A sociedade
procurou o melhor alinhamento da
retribuição variável dos seus profissionais
com os objetivos de uma gestão rentável.

Os nossos esquemas de compensação são
revistos periodicamente para cada nível de
experiência, considerando as tendências
salariais dos diferentes mercados nacionais
e as práticas em que prestamos serviços
profissionais, de forma que a nossa oferta
retributiva continue na vanguarda em
termos de equidade e competitividade.
A compensação dos nossos empregados é
revista anualmente, tanto no que diz respeito
à componente fixa como à parte variável (nos
perfis que têm essa componente variável no
seu esquema de retribuição).
A gestão da retribuição, como política geral
de RH, é efetuada com absoluta equidade do
ponto de vista de género, e com total garantia
de não discriminação por esse motivo.
Além da retribuição salarial, existe um
amplo leque de benefícios sociais, tais
como o pagamento de 100% do prémio
do seguro de acidentes a todas as pessoas
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da sociedade, 50% do prémio do seguro
de vida a todas as pessoas que o desejem
e 50% do prémio do seguro médico
particular, tanto para o pessoal como para
as suas famílias, no caso de terem aderido a
esta opção.
A Garrigues oferece aos empregados dos
escritórios em Espanha a possibilidade
de adesão a programas de retribuição
flexível, que otimizem a retribuição líquida
através de determinados produtos: vales de
refeição, vales de creche, vales de transporte,
cursos de formação e seguro médico (50%
do prémio do empregado e da sua família).
O escritório dá aos seus empregados um
complemento, desde o primeiro dia e
até 100% do seu salário real, em caso de
absentismo por incapacidade temporária,
licença de maternidade e paternidade,
pagando o complemento que for necessário
(inclusive se o salário for superior à base da
contribuição máxima para a Segurança Social).

Outros benefícios sociais
O departamento de RH tenta, de
forma contínua, chegar a acordos com
companhias que ofereçam serviços que

possam beneficiar o pessoal do escritório
durante as suas férias, tempo de lazer e de
descanso (cadeias de hotéis, prendas, moda,
aluguer de automóveis, etc.). Estes descontos
são comunicados ao nosso pessoal através da
intranet, na secção «e-Bazar».

Medicina do trabalho e
prevenção de riscos laborais
No âmbito das Políticas Internas da Garrigues,
existe a Política sobre Qualidade, Prevenção
de Riscos, Ambiente e Responsabilidade
Social Corporativa, que garante o
cumprimento das normas de prevenção de
riscos laborais, segurança e saúde em todos os
países onde o escritório opera.
Com este propósito, o escritório dispõe
de um Serviço de Medicina do Trabalho e
Prevenção de Riscos Laborais (PRL) próprio,
mancomunado desde 1997, formado
por médicos de medicina do trabalho,
enfermeiros de empresa e técnicos
superiores em prevenção.
O Serviço tem como objetivo conseguir
o melhor nível possível de bem-estar dos
empregados e sócios da Garrigues, através
da gestão integral da sua saúde. Além disso,
impulsiona o desenvolvimento da cultura
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preventiva, tanto junto dos empregados
da Garrigues como dos das empresas
subcontratadas. Neste sentido, trabalhase de forma coordenada com os diversos
componentes que o integram, assim como em
colaboração com os restantes departamentos
ligados à prevenção de riscos laborais do
escritório e dos principais fornecedores.
Em 2017, continuou-se a ministrar a
formação em prevenção de riscos laborais
aos colaboradores do escritório através
da plataforma de formação online. Além
disso, foi ministrada formação sobre as
outras matérias de PRL para alguns postos
de trabalho que, ao terem caraterísticas
específicas, necessitavam de uma formação
e informação mais concretas e específicas.
O Serviço de Medicina do Trabalho e
Prevenção de Riscos Laborais assessora
em matérias da sua competência todos
os que fazem parte do escritório, exerce
e desempenha um papel relevante nas
campanhas de sensibilização e prevenção
primária e secundária das patologias mais
importantes. Além disso, é pioneiro na prática
da medicina preditiva, através da aplicação do
estudo de variáveis no ADN que condicionam
a resposta a determinados medicamentos,
o que se aplica em doentes com tumores e
problemas cardiovasculares. A tudo isso se
junta um importante trabalho na vigilância da
saúde e medicina assistencial.
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Durante 2017, não foi registada qualquer
doença profissional no escritório. Além
disso, também em 2017 se reduziu a
acidentalidade dos anos anteriores, que já
era baixa.
Em 2018, vai ter lugar um estudo para
prevenir a doença vascular em mulheres
que utilizam medicamentos que podem dar
origem a essa patologia.
Também será dada novamente a formação
recebida pelo quadro de pessoal em
matéria de prevenção de riscos laborais,
acrescentando-se um item específico sobre
saúde e segurança em viagens internacionais.
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DESAFIOS DOS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS
•

Implementar novas medidas de
conciliação.

•

Fomentar o compromisso da Garrigues
com outras capacidades.

•

Utilizar e promover elementos de
gamificação na plataforma de formação
e-learning Fórmat-e.

•

Estudar e elaborar um protocolo de
Segurança e Saúde para viagens de
trabalho, o que inclui criar e divulgar um
curso e-learning sobre esta matéria.

•

Consolidar a realização de Encontros
Globais por Departamento iniciados
em 2017.

•

Melhorar o processo de estabelecer e
avaliar os objetivos para sócio, que se
encontra no Portal Garrigues.

•

Melhorar o processo de estabelecer e
avaliar os objetivos para counsel através
do Portal Garrigues.

•

Continuar a analisar as tendências
salariais dos diversos mercados nos quais
operamos, para manter a nossa oferta

retributiva em termos de equidade e
competitividade, designadamente para
atrair e reter o talento jovem.
•

Potencializar, entre o pessoal da
sociedade, a divulgação dos conteúdos
do espaço «E-bazar», localizado na
intranet.

•

Modernização dos nossos programas
de estágios.

•

Implementação do Summer Programs.

•

Atualizar o formulário que se aplica no
processo de seleção da Garrigues e que
se encontra no item “Trabalhe connosco”
da rede corporativa.

•

Incrementar a nossa atividade em redes
sociais para conseguir atrair mais talento.

•

Consolidar as reuniões individuais com
estudantes estagiários para a obtenção
de feedback.
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MARCOS DO EXERCÍCIO DE 2017
•

Criação do Garrigues Innovation Think Tank.

•

Realização da primeira Legaltech Garrigues
Startup Competition, no âmbito da South
Summit 2017.

Informação), juntamente com a criação de um
Comité de Segurança e um Gabinete Técnico
de Segurança da Informação.
•

Implementação de mais dois níveis de
proteção antimalware: novo firewall de
perímetro e ativação de uma ferramenta
avançada de deteção rápida de qualquer vírus
informático.

•

Continuação da expansão do sistema de
telefonia IP nos escritórios de Bruxelas, Lima
e São Paulo; além da ampliação do caudal
de largura de banda em todos os nossos
escritórios de América Latina.

•

Seleção de uma ferramenta de document
assembly, a instalar em 2018.

•

Agilização dos processos de due diligence
sobre a tecnologia HighQ Collaborate.

•

Disponibilização aos advogados das primeiras
ferramentas de machine learning para a
revisão de acordos e contratos.

•

Alertas diários especializados para os
escritórios da América Latina.

•

•

Criação de novos suportes para a divulgação
interna de novidades sobre Gestão do
Conhecimento: Informat-e Polska, China e
América Latina.

Transferência do nosso segundo Centro de
Processamento de Dados (CPD de apoio) para
uma nova localização.

•

Melhorar a experiência dos utilizadores
através da simplificação do acesso remoto às
ferramentas informáticas, da nova plataforma
de e-learning e da nova ferramenta web para
a acessibilidade do parque de equipamentos
multifuncionais por qualquer utilizador e de
todos os escritórios.

•

Realização de workshops de formação sobre
a ferramenta Garrigues Collaborate para os
escritórios internacionais.

•

Obtenção da certificação ISO/IEC 27001:2013
(Sistema de Gestão de Segurança da
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Durante este exercício, a Garrigues
continuou a apostar fortemente na
tecnologia como forma de se diferenciar
e criar valor acrescentado para os nossos
clientes e profissionais. A seguir, encontram-se
detalhadas as principais iniciativas
desenvolvidas durante 2017 nesta área.

Garrigues Innovation Think Tank,
South Summit e a I Legaltech
Garrigues Startup Competition
A Garrigues é um dos escritórios europeus
que mudou as regras do jogo do setor jurídico
na última década, segundo a publicação
britânica Financial Times. Desde as suas
primeiras etapas, o escritório presta assessoria
no desenvolvimento da economia digital e
lidera em Espanha a assessoria a companhias,
projetos e transações deste grande setor,
apoiando tanto grandes operadores
globais como companhias emergentes
e os seus investidores. Também está
presente nos principais fóruns de inovação e
empreendimento, como o South Summit.
Durante 2017, a Garrigues implementou
o Innovation Think Tank, um laboratório
de ideias interno que tem por objetivo
impulsionar a colaboração entre profissionais
de diferentes departamentos e escritórios
para alcançar iniciativas de inovação que
possam oferecer valor acrescentado aos

clientes. No total, estão envolvidas 112 pessoas
do escritório, divididas em sete grupos de
trabalho, que se apresentaram de forma
voluntária assim que conheceram a iniciativa.
Quanto à metodologia, o Think Tank é
estruturado através de diferentes desafios, que
deverão ser superados pelos grupos. Deste
modo, já surgiram meia centena de iniciativas
diferentes relacionadas com a inovação
no desenvolvimento de negócios, com o
contacto com clientes e potenciais clientes,
ou com a realização do trabalho a eles
destinado. Entre os benefícios destes projetos,
incluem-se a criação de novas soluções para
a melhoria dos processos, mecanismos para
automatizar tarefas rotineiras, estratégias
para melhorar o serviço ao cliente ou o
estabelecimento de novos serviços.
A sociedade está a trabalhar na
implementação de alguns desses projetos
que serão postos em prática durante o ano
de 2018. Das 50 iniciativas foram selecionadas
13, que se encontram em diferentes fases de
estudo e desenvolvimento. Algumas destas
propostas, que tentam melhorar os processos
de trabalho e potencializar determinados
serviços, exigem desenvolvimento
tecnológico, ao passo que outras procuram
formas de trabalhar suscetíveis de melhoria,
tanto internamente como com o cliente.
Em 2017, a Garrigues e a Spain Startup,
organizadora do South Summit, chegaram
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a um acordo para lançar um projeto de
seleção e promoção de novas iniciativas no
âmbito do Direito e das novas tecnologias.
Graças a este acordo, a South Summit
organizou, pela primeira vez, uma Legaltech
Competition, em conjunto com a Garrigues.
Com a implementação desta iniciativa,
a Garrigues aposta no fortalecimento do
ecossistema empreendedor e em impulsionar
o empreendimento entre projetos que
surgiram no mundo do direito e da tecnologia.
A startup Finboot, uma plataforma digital de
smart contracts para a sociedade, ganhou a
primeira Legaltech Competition da Garrigues
no South Summit. Segundo o júri, todas as
candidaturas pré-selecionadas estiveram em
consonância com as grandes tendências que
imperam na legaltech em Silicon Valley. Tratavase de iniciativas que podem ter um impacto
disruptivo no mercado, que propõem modelos
mais eficientes de agregação e matching
online de oferta e procura, que implicam o
desaparecimento de intermediários ou que
procuram a automatização de processos ou a
análise de big data, entre outras coisas.

Inteligência artificial e
automatização de processos
Durante 2017, os departamentos de
Gestão do Conhecimento e de Tecnologia
trabalharam intensamente com os
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profissionais do escritório para aplicar a
inteligência artificial e as novas tecnologias
a processos legais tradicionais, em busca de
economia de tempo, maior eficiência no
modo de trabalhar, bem como da melhoria
da qualidade do serviço ao cliente.
No âmbito da revisão de documentos, foi
instalado no escritório um software que,
através da aplicação da inteligência artificial,
analisa automaticamente contratos e outros
documentos, deteta erros e incongruências,
e facilita aos advogados a sua correção. Com
esta ferramenta, os advogados aumentam
a sua eficiência na realização destas tarefas
e garantem que os seus documentos
correspondem aos níveis de qualidade
exigidos na Garrigues.
Também no âmbito da revisão de documentos,
durante 2017 foram levados a cabo testes
de ferramentas de machine learning, que

automatizam as revisões manuais de contratos
e de outros documentos, normalmente no
contexto de processos de revisão jurídica.
Estas soluções analisam automaticamente
documentos e extraem cláusulas e outra
informação crucial dos mesmos. Assim, desde
que foram disponibilizadas na Garrigues,
estas ferramentas economizam tempo aos
advogados no processo de revisão e facilitam
a deteção de riscos em processos de due
diligence, por exemplo.
Dentro deste processo contínuo de inovação
e otimização de processos e durante este
exercício, o departamento de Gestão do
Conhecimento implementou dois novos
módulos de HighQ Collaborate (ferramenta
de colaboração interna e com clientes), para
a agilização dos processos de due diligence.
Estes módulos ajudam a coordenar e gerir o
trabalho das equipas envolvidas no processo
da due diligence, possibilitando o trabalho
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simultâneo das equipas, a visão global do
estado de revisão dos documentos, e a gerar
avisos automáticos de contingências de risco
muito alto (ou outras condições). Além da
coordenação de todo o processo, é possível
gerar, automaticamente, os relatórios da
due diligence, graças à funcionalidade de
document automation. O uso destes módulos
permite aumentar a eficiência, a rapidez e a
segurança nestes processos delicados.

Consolidação do Proces@
Entre os projetos e processos que visam
a automatização e melhoria da eficácia,
destaca-se o Proces@. O ano de 2017 viu a
consolidação deste robô, concebido pela
Garrigues e o Instituto de Ingeniera del
Conocimiento, para gerir e analisar com mais
rapidez e total fiabilidade a documentação
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jurídica que é recebida e analisada no
escritório. É a primeira vez, no nosso país,
que um escritório cria e implementa um
sistema deste tipo em espanhol, já que até
agora todas estas iniciativas eram feitas
principalmente em inglês. Uma das grandes
vantagens do Proces@ é a capacidade para
transformar arquivos de áudio e documentos
multimédia em texto indexável.

Internacionalização
Durante 2017, a Garrigues desenvolveu, em
consonância com a internacionalização
do escritório, as seguintes iniciativas: o
desenvolvimento de alertas personalizados
para os escritórios da América latina, a
inclusão do fundo bibliográfico online na
Virtual Library para estes escritórios e a
organização de workshops para divulgar o
uso da plataforma Collaborate. Além disso,
continuou-se a desenvolver o plano de
formação para escritórios internacionais.
Serviço especial de alertas diários na
América Latina
Todos os advogados da Garrigues recebem
diariamente, por correio eletrónico, os alertas
de informação (serviço geral de divulgação
de conteúdos personalizados por áreas).
Durante 2017, foi implementado um serviço

especial para os escritórios da América
Latina. Trata-se de um sistema de Alertas,
feito à medida, de divulgação diária de
recursos jurídicos para cada uma das sedes
da Garrigues na América Latina: Brasil, Chile,
Colômbia, México e Peru. Os advogados
recebem links que dão acesso aos diários
oficiais nacionais, bem como a uma seleção
de artigos sobre legislação, jurisprudência,
resoluções e normas administrativas,
doutrina e bibliografia, boletins de editoras
e outras informações sobre os seus países,
sendo tudo isso catalogado pelas diversas
áreas de atividade dos escritórios. O
Departamento de Gestão do Conhecimento
localiza, revê, seleciona e classifica toda essa
informação jurídica proveniente de cerca de
40 fontes locais diferentes.
Biblioteca Virtual
Em 2017, foi incluído no Catálogo Latam
da Biblioteca Virtual Garrigues um grande
número de livros em formato eletrónico,
com conteúdos de especial interesse para os
escritórios do Brasil, Chile, Colômbia, México
e Peru.
Além disso, para localizar, de forma rápida,
material de interesse (livros, revistas e
doutrina científica) para os Desks do
escritório, foi criado um novo Catálogo Desks
na Biblioteca Virtual.
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Difusão do uso da plataforma
Garrigues Collaborate
Durante este exercício, foram realizados
workshops específicos para os escritórios
internacionais sobre a ferramenta Garrigues
Collaborate (ferramenta que serve para
partilhar informação e conhecimento,
tanto internamente como com os
clientes). Mais especificamente, foram
realizados workshops para os escritórios
de Lima, Bogotá, México, Varsóvia, Londres,
Bruxelas, Casablanca, Xangai e Pequim.
Durante estes workshops, explica-se
aos utilizadores a ferramenta e os seus
possíveis usos e aplicações nos processos
de trabalho, tanto internos como nas
suas relações com os clientes (através
de portais internos, processos de due
diligence, processos judiciais, secretarias de
conselho, arbitragens, auditorias jurídicas e
ambientais, compliance, procedimentos de
insolvência, etc.).
Plano de formação para 		
escritórios internacionais
Para manter atualizados os advogados
e o pessoal de apoio dos escritórios
internacionais, aumentou-se o número e a
frequência de envio dos boletins InFórmate.
Esses boletins incluem formação sobre
bases de dados, novidades de livros e revistas
específicas para os seus escritórios, pílulas
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de informação e truques de pesquisa em
bases de dados. Este ano foram enviados
18 boletins InFórmate internacionais,
distribuídos entre os escritórios da China,
Polónia, Brasil, Chile, Colômbia, México e
Peru. Também foi dada formação ad hoc a
105 pessoas admitidas nestes escritórios.

Obtenção da certificação ISO/IEC
27001:2013 (Sistema de Gestão de
Segurança da Informação)
A sociedade reviu os seus processos com
o objetivo de garantir o cumprimento da
norma e otimizar a segurança nos seus
sistemas de gestão e documentação,
para que estivessem de acordo com os
requisitos de segurança da referida norma de
reconhecimento internacional.
Como parte desse processo, foi criado o
Comité de Segurança dos Sistemas da
Informação e um Gabinete Técnico de
Segurança, órgãos responsáveis pela revisão
e bom funcionamento do sistema de gestão.

Além disso, foi levada a cabo a instalação do
TRAPS, um software antimalware avançado
em todos os PC da companhia, e de um
duplo firewall, que oferecem um grau
superior de segurança dentro do perímetro
da rede interna da Garrigues.

Comunicações unificadas
Continuamos a avançar na implementação
de Telefonia IP. Ao longo do ano de 2017,
foi levada a cabo a instalação deste sistema
nos escritórios de São Paulo, México, Lima,
Varsóvia e Bruxelas.
Também foi ampliado o caudal de largura
de banda em todos os escritórios da América
Latina e efetuada a mudança de localização
do nosso segundo Centro de Processamento
de Dados (CPD), que é o nosso Centro de
Apoio, para umas instalações mais modernas
e bem preparadas. A principal função deste
segundo CPD é munir-se de infraestruturas
para ser ativado em caso de contingência.
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Melhoria da experiência 		
de utilizador
Durante 2017, simplificámos o acesso a
todas as aplicações informáticas em modo
remoto, de forma que o nosso pessoal
possa aceder de forma muito simples e de
qualquer lugar que tenha ligação à Internet,
às mesmas ferramentas, como se estivesse
fisicamente no escritório.
Também foi implementada uma nova
plataforma de e-learning com mais
funcionalidades e como veículo para dar
formação aos nossos profissionais.
E por último, dentro desta categoria,
mencionaremos a implementação de
uma ferramenta web que melhora a
acessibilidade de todo o nosso parque de
equipamentos multifuncionais, permitindo
a localização e configuração de qualquer
equipamento por qualquer utilizador.
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DESAFIOS DOS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS
•

Implementar a ferramenta document assembly na Garrigues.

•

Fazer um inquérito de satisfação dos serviços do departamento
de Gestão do Conhecimento a nível global.

•

Estudar e propor um plano de melhoria e/ou substituição das
plataformas de comunicação interna e gestão do conhecimento
do escritório (a intranet, entre outras).

•

Agilizar com os fornecedores os processos de compra e
introdução de e-books para escritórios da América Latina 		
e internacionais.

•

Aplicar a tecnologia HighQ Collaborate para automatizar
diferentes processos de gestão do escritório.

•

Inteligência artificial e automatização de processos.

• Obter uma maior maturidade do Sistema de Gestão de
Segurança da Informação.
• Adequação ao novo Regulamento Geral de Proteção de
Dados (RGPD)
•

• Modernizar o posto de trabalho dos nossos utilizadores: (i)
com novas funcionalidades no nosso parque de PC com
equipamento versátil (leve, transformável em tablets), novo
Sistema Operativo; (ii) ampliação de novas funcionalidades
nos nossos equipamentos multifuncionais; (iii) auriculares de
última geração; e (iv) monitor duplo para todo o pessoal que
necessitar, seguindo a tendência geral de exercícios anteriores.
•

• Estudos de novos processos para aplicação de machine
learning e robótica a processos de negócio.
•

Comunicações unificadas

Cibersegurança
• Implementação de uma ferramenta de análise de
comportamentos anómalos na rede interna, para aumentar a
segurança das nossas infraestruturas.

Continuação da transformação digital
O escritório continua com o projeto iniciado em anos anteriores
para melhorar e dar continuidade às iniciativas de transformação
digital para:
• Melhorar o modelo de relação com os nossos clientes

• Novo CPD na América Latina para responder ao aumento de
utilizadores nesses escritórios.
•

Desktop empowerment

• Inovar para obter vantagens competitivas.
•

Dinamizar o negócio através do uso de novos instrumentos 		
e tecnologias.
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Capital social e relacional
Programa Pro Bono
MARCOS DO
EXERCÍCIO DE 2017
■■ Prestação de serviços pro bono,
jurídicos e fiscais, a 64 (58 em
2016) instituições.
■■ Participação de 144 (106 em
2016) advogados da Garrigues
no programa pro bono nas suas
diversas modalidades.
■■ 27 projetos novos iniciados ao
longo do exercício de 2017.
■■ Criação de um novo canal de
comunicação para todos os
colaboradores da sociedade, com
vista à apresentação de propostas
de trabalhos pro bono.

A Garrigues sempre demonstrou um firme
compromisso com a responsabilidade
social e, dentro deste âmbito, a prestação
de serviços pro bono adquire uma especial
dimensão. Neste contexto, o escritório dispõe
de um programa pro bono que reúne as
principais caraterísticas dos serviços de
assessoria jurídica e fiscal pro bono que o
escritório presta, a título gratuito, a instituições
sem fins lucrativos, que sirvam o interesse
público e que se dediquem a atividades de
beneficência, assistenciais, culturais, cívicas, de
investimento ou educativas.
O programa pro bono nasce no ano de 2012
com o objetivo de formalizar a atividade pro
bono que a sociedade já realizava há anos, e
de disponibilizar a todos os profissionais as
ferramentas para levar a cabo esta iniciativa.
A coordenação geral do programa pro bono
é da responsabilidade do Comité Pro Bono,
constituído por profissionais de diversos
escritórios e departamentos. As funções do
comité abrangem a aprovação de novos
projetos, bem como o cumprimento dos
mecanismos estabelecidos que garantam a
qualidade dos serviços prestados.

Em 2017, prestou-se assessoria jurídica pro
bono a 64 instituições sem fins lucrativos (o que
representa um aumento de mais de dez por
cento em relação ao número de instituições
que beneficiaram do programa durante o ano
de 2016), em projetos que cobrem áreas tão
diversas como: proteção de dados, compliance,
constituição de entidades, alteração de
estatutos, assessoria em matéria de contratação,
assessoria, tanto pontual como recorrente em
matéria comercial, fiscal e laboral, assessoria
em matéria de subvenções de instituições
públicas, assessoria em temas imobiliários,
assessoria integral a entidades que apoiam o
empreendimento e assessoria a instituições
sem fins lucrativos nacionais e internacionais,
em caso de defesa de direitos humanos. No
programa pro bono participaram 144 advogados
da Garrigues (mais 38 advogados do que os que
participaram no ano de 2016).
É de salientar que, em 2017, o escritório criou
um novo canal de comunicação (denominado
“Canalpro bono”) para todos os colaboradores
da sociedade, visando facilitar a apresentação
de pedidos de trabalho pro bono. Também se
procedeu à adaptação do manual pro bono
para impulsionar a aplicação internacional
do programa.
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Além disso, avaliámos em que medida o programa pro bono contribui para o cumprimento dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS). Como se pode observar no
gráfico seguinte, a contribuição da Garrigues, em função das horas dedicadas a cada instituição
beneficiária do Programa, recaiu, ao longo de 2017, principalmente, nos seguintes ODS: crescimento
económico e geração de emprego para pessoas mais vulneráveis (Objetivo 8); bem-estar de todos,
incluindo as pessoas com capacidades diferentes (Objetivo 3); e luta contra a fome (Objetivo 2).

Contribuição para os ODS em
função das horas dedicadas
pela Garrigues a cada
instituição beneficiária do
programa pro bono

ODS para o qual contribuem as instituições
beneficiárias do nosso programa pro bono

Clínicas Jurídicas
Na colaboração com as Clínicas Jurídicas,
durante este exercício continuámos a
ajudar a Universidade Pontificia Comillas e
a IE University, supervisionando e tutelando
estudantes que vinculam a sua formação
prática específica ao seu compromisso social e
prestam assistência jurídica a instituições sem
fins lucrativos que solicitem o seu apoio.

DESAFIOS DOS
PRÓXIMOS EXERCÍCIOS

ODS

8

28%

3

25%

2

18%

16

10%

10

9%

1

6%

4

3%

11+15

1%

40%

7%

20%

5%

17%

5%

■■ Aumentar o número de
instituições beneficiárias de
serviços pro bono.
■■ Aumentar o número de
advogados participantes no
programa pro bono.
■■ Potencializar o desenvolvimento
do programa nos escritórios
internacionais.
■■

2%

2%

2%
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Potencializar as nossas colaborações
no âmbito dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
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Fundação Garrigues:
ação social
MARCOS DO
EXERCÍCIO DE 2017
■■ Promoção e divulgação de
notícias relacionadas com a ação
social, através do espaço «Canto
Social» da intranet.
■■ Realização da XVII edição dos
Prémios Jovens Juristas.

As nossas iniciativas em matéria social estão
plenamente alinhadas com os objetivos
estratégicos da sociedade e são levadas a cabo
com a participação da Fundação Garrigues
e do Departamento de Recursos Humanos.
A Fundação Garrigues, fundada no dia 1 de
abril de 1997 e inteiramente patrocinada
pela sociedade, foi constituída, como peçachave na implementação da política de
responsabilidade social da sociedade.
A ação social da sociedade é realizada
através da convocação de prémios e bolsas,
voluntariado, campanhas e eventos, bem como
da contínua difusão de ações solidárias, tal
como se especifica a seguir.
Prémio Jovens Juristas
Para incentivar a excelência no conhecimento e
no exercício do Direito de Empresa, a Fundação
Garrigues, em conjunto com a Editora Thomson
Reuters Aranzadi e o Centro de Estudos
Garrigues, realizaram a XVII edição dos prémios,
em ato presidido pelo Ministro da Justiça.
Programa de bolsas
Tal como em anos anteriores, foram atribuídas
bolsas destinadas ao mundo universitário e,
mais concretamente, ao do Direito, a favor de
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jovens que se encontram nas etapas finais da
sua formação, em diversas universidades de
várias cidades onde a Garrigues está presente.
«Canto Social»
Através do nosso canal interno de comunicação
«Canto Social», inserido na nossa intranet,
impulsionamos e difundimos experiências
pessoais de colegas comprometidos com
organizações e causas solidárias, propomos
iniciativas de participação e explicamos os
projetos em que o escritório colabora.
«Diálogos Ciência e Direito»
A Fundação Garrigues e a Fundação para a
Investigação sobre o Direito e a Empresa (FIDE)
organizaram, durante o ano de 2017, diversas
sessões denominadas «Diálogos Ciência e
Direito», nas quais se analisa o papel do Direito
e do jurista na sociedade atual, no que diz
respeito, especialmente, aos avanços científicos
e tecnológicos. Entre as matérias abordadas,
ou que serão abordadas ao longo de 2018,
encontram-se: os avanços na neurociência e no
estudo do cérebro, a genómica, os desafios da
demografia e a aplicação das novas tecnologias.
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Ações solidárias mais relevantes
Voluntariado corporativo
•

•

Participação no projeto Escola de
Fortalecimento, levado a cabo pela
Fundação Integra, que colabora com os
grupos em risco de exclusão social. Vinte
voluntários da Garrigues participaram,
durante o ano de 2017, em 40 workshops
de formação dirigidos a grupos mais
desfavorecidos, para os quais a integração
no mercado de trabalho é muito
complicada. Com esta formação, os
candidatos conseguem enfrentar com
mais sucesso a sua procura de emprego.
Foram dadas mais de 80 horas de
formação, o que ajudou a integração de
114 pessoas no mercado de trabalho.
Participação no programa de formação
em valores constitucionais para
imigrantes, dos Centros de Participação
e Integração de Imigrantes (CEPI) da
Comunidade de Madrid. Ao longo do
ano de 2017, participaram 24 voluntários.
Participação na 7.ª edição da Semana
Internacional do Voluntariado Corporativo.

•

Participação na 5.ª edição do curso "A
advocacia no século XXI, o advogado
solidário - Noções básicas sobre
responsabilidade social" da Universidade
Autónoma de Madrid.

•

Colaboração na 3.ª edição do Programa
Empresa da Fundação Prodis. A

Garrigues recebeu um reconhecimento
pela sua colaboração e compromisso.
•

Colaboração com o programa educativo
da Fundação Bakuva.

•

Sessões de formação nos programas
educativos da Fundação Carmen Pardo
Valcarce, no seu «Programa Campus».

Eventos solidários
•

Rock & Law Lisboa. Outubro de 2017.
Participação do grupo The Walkers, do
escritório de Lisboa, na nona edição do
concerto solidário. Nesta edição, apoiouse a Associação AEIPS com o projeto
“Casas Primeiro” e o montante angariado
destinou-se a pessoas sem lar.

•

Rock & Law Barcelona. Julho de 2017. O
grupo JC & The Dealbreakers, do escritório
de Barcelona, participou da sétima edição
em Espanha do concerto solidário. Desta
vez, os fundos destinaram-se à Fundação
Esclerose, cujo objetivo é melhorar a
qualidade de vida das pessoas com
essa doença.

•

Corridas solidárias e eventos desportivos.
O nosso pessoal participou em numerosos
eventos desportivos solidários como as
corridas solidárias, torneios de futebol e de
golfe, coordenados por organizações como
a Associação Espanhola Contra o Cancro, a
Fundação Create, Cooperação Internacional
ONG e Prodean.

P· 57

Campanhas levadas a cabo
•

Tradicional “Operação Kilo de recolha de
alimentos”. O escritório coordena, desde
2012, estas campanhas de recolha de
alimentos para a Federação Espanhola
de Bancos de Alimentos. Além disso,
o escritório contribui com a mesma
quantidade de quilos doados, conseguindo,
assim, uma «dupla» Operação Kilo.

•

Recolha solidária de livros. A empresa
participou mais um ano com grande
sucesso na recolha de livros para apoiar os
projetos de cooperação da Associação AIDA,
Ajuda, Intercâmbio e Desenvolvimento. Este
ano foram recolhidos mais de 550 livros na
campanha levada a cabo em abril.

•

Campanhas de doação de sangue
coordenadas pela Cruz Vermelha Espanhola.

•

Jornada de divulgação dos projetos da
Federação Espanhola de Pais de Crianças
com Cancro, no escritório de Madrid.

•

O escritório do México promoveu várias
campanhas destinadas a instituições sem
fins lucrativos como, por exemplo, compra
de bolachas para consumo nas salas de
reuniões da Associação Pró Pessoas com
Paralisia Cerebral, e também coordenou
campanhas de recolha de tampinhas,
“campanha Tampinhas de Amor”, para
ajudar as crianças com cancro e as
suas famílias.
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Reconhecimentos
Financial Times – outubro de 2017. Este ano, pela primeira vez, houve uma categoria específica
para premiar a colaboração no setor jurídico. Neste item, destacou-se o programa de formação
em valores constitucionais para imigrantes. Colaboraram como voluntários nesta iniciativa 32
profissionais da Garrigues, em conjunto com outros escritórios. Assim, nos prémios Innovative
lawyers 2017, o Financial Times reconhece o trabalho em equipa de várias sociedades num
projeto comum de ação social.

Fundação Prodis – junho de 2017. A Garrigues colabora com a Prodis de diversas formas e,
por isso, a Fundação quis premiar esse esforço concedendo um reconhecimento ao escritório
durante a comemoração da 3.ª promoção do Programa Empresa da Prodis.

Fundação Integra – março de 2017. A Garrigues recebeu uma distinção em sinal de
reconhecimento pelo valioso trabalho dos voluntários, um agradecimento pelo seu esforço e
compromisso. Trata-se da primeira vez em que tem lugar a reunião anual Integra Voluntaria.

DESAFIOS DOS
PRÓXIMOS EXERCÍCIOS
■■ Comemorar a XVIII edição Prémios
Jovens Juristas.
■■ Continuar a apostar no nosso
compromisso com a ação
social e aumentar o número
de campanhas solidárias, em
colaboração com o pessoal
da Garrigues e coordenadas
por organizações solidárias,
dando especial atenção às
entidades ligadas às pessoas
com capacidades diferentes e ao
respeito pela diversidade.
■■ Manter os compromissos de
colaboração através da divulgação
de novos projetos e ações
solidárias no espaço «Canto Social»
da intranet.
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A Garrigues e o mundo da educação:
Centro de Estudos Garrigues
MARCOS DO EXERCÍCIO DE 2017
■■ Introdução, no ano de 2017, de
um novo mestrado (o Mestrado
em Fashion Business & Law)
e de dois novos programas
destinados a profissionais
(o Programa Executive em
Empreendimentos & Startups
e o Programa Executive em
Corporate Compliance).
■■ Manutenção da consolidação do
Mestrado de Acesso à Advocacia,
que passou de 79 alunos (no ano
letivo 2014/2015) para 125 (no
ano letivo 2017/2018).
■■ Consolidação do Programa
Executive de Imersão na Gestão
Desportiva que passou de 14

alunos, no primeiro ano letivo de
2015/2016, para 23, no ano letivo
de 2017/2018.
■■ Realização de uma nova edição
do programa internacional
Formando o Advogado
Global, com alunos do TEC de
Monterrey.
■■ Obtenção, para o ano académico
de 2017/2018, da categoria de
mestrado universitário oficial
para o Mestrado Universitário
em Direito das Transações
Internacionais (Master of Laws in
International Transactions).
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O Centro de Estudos Garrigues (CEG), entidade filial do escritório
Garrigues, nasceu em 1994 com o objetivo de dar uma formação
de qualidade nas áreas relacionadas com a atividade profissional
do escritório.
O vínculo à Garrigues permite que o CEG mantenha um
contacto permanente com o exercício da profissão e
constitui um canal para transmitir, no âmbito da formação,
o conhecimento, os métodos e a experiência da prática
profissional. No entanto, este vínculo não é excludente, pois
o CEG é concebido como um espaço aberto à participação,
no qual colaboram profissionais das mais diversas origens e
âmbitos: administração pública, magistratura, universidades,
empresas e outros escritórios, e consultoras.
Os tipos de programas de formação ministrados são:
•

Programas de Mestrado: exigem dedicação exclusiva e são
dirigidos a recém-licenciados ou graduados.

•

Programas Executive: são compatíveis com a atividade
laboral e dirigidos a profissionais com experiência.

•

Programas de formação in company: respondem às
necessidades de cada empresa e dedicam especial atenção
à formação em competências que exigem a integração dos
conhecimentos técnicos e das capacidades práticas.

•

Programas ad hoc para alunos de universidades estrangeiras
e, especialmente, latino-americanas.

•

Outros cursos e seminários em aberto: referem-se a questões
novas ou de especial interesse no âmbito jurídico-empresarial.
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Durante o ano letivo de 2016/2017 (que começou em outubro de 2016), foram lecionados os seguintes
programas de longa duração:
Alunos do Centro de Estudos Garrigues em programas de longa duração, ano letivo de 2016/2017
Programa
Programas mestrado

Primeiro ano letivo

Total alunos

.

Mestrado em Tributação

1994/1995

Mestrado em Direito Empresarial

1996/1997

Mestrado em Recursos Humanos

1997/1998

Mestrado em Assessoria Jurídico-laboral

1999/2000

Mestrado em Banca e Finanças

2000/2001

Mestrado em Prática Jurídica (Acesso à Advocacia)

2013/2014

Mestrado em Direito das Transações Internacionais 		
(Master of Laws in International Transactions)

2016/2017

211

Programas executive
Mestrado Executive em Recursos Humanos 		
(e módulos de especialização)

2004/2005

Programa Executive em Relações Laborais

2004/2005

Mestrado Executive em Assessoria Fiscal

2007/2008

Mestrado Executive em Fiscalidade Internacional

2009/2010

Mestrado Executive em Prática Jurídico-empresarial

2013/2014

Programa Executive Imersão na Gestão Desportiva

2015/2016

Programa Executive em Fashion & Law

2016

Programa Executive em Empreendimento & Startups

2017

Programa Internacional de Honras 			
«Formando o Advogado Global»

2012

Total alunos 2016/2017

189

400
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1º

A evolução do número total de alunos nos últimos três anos letivos foi a seguinte:

A evolução
do número
de alunos

2014/2015

2015/2016

389

2016/2017

371

Em outubro de 2017, o número total de alunos
já inscritos em Programas de Mestrado do
ano letivo de 2017/2018 é de 223. No caso dos
Programas Executive, não se dispõe dos dados
definitivos, já que o período de inscrição está
aberto até abril de 2018.

400

O sucesso alcançado pelos nossos programas
de Mestrado é comprovado por vários índices e
dados, tais como os que se apresentam
a seguir:
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Lugar no ranking de
Mestrados do jornal
El Mundo, segundo
a especialidade

Nos nossos programas 2017/2018 de:
Mestrado em Tributação
Mestrado em Prática Jurídico-empresarial
Mestrado em Assessoria Jurídico-laboral
Mestrado em Banca e Finanças
Mestrado em Recursos Humanos

Percentagem de alunos com ocupação profissional, uma vez terminado o ano letivo do mestrado (*)
Programa

% de colocação
2014/2015
(outubro de 2015)

2015/2016
(outubro de 2016)

2016/2017
(outubro de 2017)

Mestrado em Tributação

97,2%

97,0%

100%

Mestrado em Direito Empresarial

88,6%

97,3%

100%

Mestrado em Recursos Humanos

94,6%

100%

97%

Mestrado em Assessoria Jurídico-laboral

92,9%

96,9%

100%

Mestrado em Banca e Finanças

62,5%

85,7%

92%

Mestrado em Direito Internacional

93,8%

100%

100%

Percentagem média de colocação

90,1%

97,2%

99%

(*) Inclui alunos contratados e estudantes em regime de estágio profissional.

O CEG tem acordos de colaboração subscritos
com a maior parte dos principais escritórios e
empresas para a gestão dos estágios profissionais,
assim como acordos com fundações e outras
instituições académicas para promover o estudo
e a investigação na área jurídica e fiscal.
A este respeito, importa realçar os acordos que
o Centro subscreveu com a Fundação Universia
para a atribuição de bolsas a alunos portadores
de deficiência, em virtude dos quais foram
concedidas bolsas, no ano letivo de 2016/2017,
a 3 alunos, em que as taxas dos respetivos
programas tiveram uma redução de 25% em
relação ao preço normal.
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Na Ibero-América, o Centro tem acordos
de colaboração subscritos com o Instituto
Tecnológico de Monterrey (México), a
Universidade Austral (Argentina), a Universidade
dos Andes (Chile), a Universidade Javeriana de
Cali (Colômbia), a Universidade San Ignacio
de Loyola (Peru) e a Universidade Montevideo
(Uruguai), assim como com a Fundação
Euroamérica, Fundação Carolina e Funglode
(República Dominicana).
Desde outubro de 2009 que o CEG está
habilitado a ministrar programas de
formação na qualidade de «centro adscrito
à Universidade Antonio de Nebrija», o que
lhe permite organizar mestrados oficiais,
plenamente reconhecidos no âmbito do
Espaço Europeu de Educação Superior.
Além disso, desde 2012, o CEG tem a verificação
administrativa necessária para poder ministrar
o Mestrado Universitário em Prática Jurídica,
que permite o acesso à advocacia e que foi
lecionado pela primeira vez no ano letivo
de 2013/2014, com as seguintes quatro
especialidades: Tributária, Empresarial, Laboral
e de Direito Internacional dos Negócios.
Com este mestrado, a finalidade do CEG
é passar a ser um centro de referência na
formação de máxima qualidade no âmbito do
acesso à advocacia.

Neste ano letivo de mestrados de 2016/2017,
o CEG continuou com o programa de
voluntariado, através do qual se oferece aos
alunos a possibilidade de participarem em
diversas atividades que têm lugar aos sábados.
Para tal, contamos com a colaboração de
quatro ONG (Banco de Alimentos, Desarrollo y
Asistencia, Pueblos Unidos e Accem Madrid).

DESAFIOS DOS
PRÓXIMO EXERCÍCIOS
■■ Continuar com a
internacionalização do Centro de
Estudos Garrigues.

Por outro lado, em conjunto com a Fundação
Garrigues e a editora Thomson Reuters
Aranzadi, o CEG colaborou, por mais um
ano, na organização e divulgação do Prémio
Jovens Juristas que, na sua edição de 2017, foi
atribuído na sede do CEG, com a presença do
Ministro da Justiça.

■■ Continuar a avançar no
reconhecimento do Mestrado
de Acesso à Advocacia como um
mestrado de referência 		
no mercado.

Para mais informações, por favor consulte:
www.centrogarrigues.com

■■

■■ Consolidar os programas
implementados pela primeira vez
em 2017.
Implementar a Summer School
in Law and Business, na qual
professores com elevado prestígio
internacional dão formação,
principalmente dirigida a alunos
estrangeiros, sobre diversas matérias
relacionadas com o Direito dos
negócios, e com um enfoque
comparado e multidisciplinar.
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Coleção Garrigues
O nosso compromisso com uma prática
irrepreensível da advocacia e a profunda
preocupação da sociedade pela formação e
investigação nas matérias jurídicas estão na
origem da «Coleção Garrigues», que nasceu
em 1999 com a publicação de El gobierno
de las sociedades cotizadas. Nela podem ser
encontrados títulos de indubitável interesse
jurídico, como La sociedad cotizada, El Derecho
español en el siglo XX, La licencia de marca ou
Comentarios a la Ley Concursal, entre outros.
Em 2017 foi publicado Derecho práctico de
Reestructuraciones e Insolvencias empresariais.
Esse «espírito Garrigues», entre a tradição e
a reforma, permanece intacto e reflete-se
fielmente na Coleção. Com ela pretendemos
participar ativamente no debate jurídico, ajudar
a repensar as instituições e conceitos do Direito
tradicional e contribuir para a definição das
novas ideias jurídicas.
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Códigos eletrónicos
MARCOS DO
EXERCÍCIO DE 2017
■■ Participação no Código de
Derecho de la Competencia,
editado pelo Boletim Oficial do
Estado (BOE)

DESAFIOS DOS
PRÓXIMOS EXERCÍCIOS
■■ Publicação de duas novas obras da
«Coleção Garrigues»:
•

As normas gerais anti evasão
na jurisprudência tributária
espanhola e europeia.

•

Defesa jurídica das variedades
vegetais protegidas: uma
perspetiva prática.

A Garrigues também colabora com a Agência
Estatal Boletim Oficial do Estado na seleção,
ordenação e revisão das normas que integram
diversos códigos eletrónicos. Estes códigos,
que são uma compilação das principais
normas em vigor do ordenamento jurídico,
mantêm-se permanentemente atualizados e
podem ser descarregados gratuitamente nos
formatos eletrónicos pdf e ePub, que facilitam
o seu armazenamento e leitura em diversos
dispositivos eletrónicos. Durante os últimos
anos foram editados os seguintes códigos:
Derecho Farmacéutico, Derecho Concursal,
Propiedad Intelectual, Derecho Deportivo e
Inversiones Extranjeras en España. Durante o
ano de 2017, foi editado o Código de Derecho
de la Competencia.
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Cátedra Garrigues

•

Cátedra Garrigues de Modernização do
Direito de Sociedades, Universidade Pontifícia
Comillas, ICADE

Seminário «Coerção Pública e Privada
dos Sistemas de Governo Corporativo:
Aproximação do direito comparado dos
Estados Unidos, Reino Unido e Espanha»
(13 de março).

•

A Cátedra continuou durante o ano de 2017
propondo soluções, avançando medidas e
apresentando propostas a partir da introspeção
tranquila, do diálogo com os operadores e
da produção investigadora, concretizada em
forma de seminários especializados sobre
matéria societária e associativa, por um lado,
e, por outro, em publicações cujos resultados
serão transferidos, na devida altura, para as
comunidades profissional, universitária
e científica.

Seminário «Questões atuais em torno da
independência dos auditores» (29 de maio).

•

III Seminário «Direito Comercial e
Tributário», organizado em colaboração
com a Associação Espanhola de
Assessores Fiscais (AEDAF) e a
Universidade Complutense de Madrid
(UCM) (10 de outubro).

Quanto aos seminários em questões societárias,
os mais relevantes levados a cabo durante o
ano de 2017 foram os seguintes:

•

Restruturando a responsabilidade
dos administradores (i). Fundamento
dogmático e classificação da
responsabilidade no sistema judicial
espanhol. Autor: Daniel Prades Cutillas.

•

Restruturando a Responsabilidade
dos Administradores (II). Exigência de
Responsabilidade e Relação entre a Lei
das Sociedades de Capital e a Lei de

•

•

Seminário «Responsabilidade dos
Administradores: Restruturação
dogmática e problemática
interdisciplinar» (13 de fevereiro).
Seminário «Spoiling Law: O Direito através
do Cinema» (2 de março).

Por outro lado, em 2017 foram publicados
os volumes 9.º e 10.º dos Cuadernos de la
Cátedra, que incluem, entre outros materiais,
os seguintes artigos:
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Insolvência; Progresso das Ações Social
e Individual em Situações de Insolvência
e Segurança Jurídica. Autor: Juana María
Pardo Pardo.
•

Administração desleal, com especial
referência a hipóteses de fraude contabilística:
a perspetiva da profissão notarial. Autor:
Segismundo Álvarez-Royo Villanova.

•

Debate sobre questões comparadas de
governo corporativo: coerção do sistema de
governo, comunicação com o acionista e
proteção do investidor. Autor: Patrick O’Malley.

Em 2018, a Cátedra Garrigues de Modernização
do Direito de Sociedades continuará a
impulsionar a investigação em direito
societário, para continuar a avançar no
conhecimento deste importante ramo do
direito e, sobretudo, para benefício dos
empresários e da sociedade no seu conjunto.
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Cátedra Garrigues de Direito e Empresa da
Universidade de Saragoça
Durante o ano de 2017, a Cátedra, através
de diversas iniciativas, tornou efetivo o seu
compromisso de servir de instrumento para
a realização de atividades e estágios para os
estudantes da Universidade de Saragoça, e
a organização de seminários, conferências,
jornadas e cursos, visando incentivar a
transferência de conhecimentos para a
sociedade aragonesa no seu conjunto.
No que diz respeito ao primeiro grupo
de atividades, a Cátedra tem vindo a
participar ativamente na planificação e
desenvolvimento de atividades orientadas
para o desenvolvimento das capacidades e
competências dos estudantes da Universidade
de Saragoça. Para isso envolve-se em
iniciativas como A Liga de Debate Universitário
organizada pela Delegação de Estudantes da
Faculdade de Economia e Empresa. Nesta
atividade, colaboram outras instituições,
como o Colégio de Economistas de Aragão
e a Câmara de Comércio. Em consonância
com a atividade anterior, a Cátedra patrocina
a Olimpíada da Economia da Comunidade
Autónoma de Aragão. Esta iniciativa, já na
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sua nona edição, fomenta os vínculos com os
estudantes interessados no empreendimento e
nos estudos de Economia e Empresa.

transferência, ética e crescimento sustentável,
e a contribuição com valor partilhado entre os
diversos grupos de interesse.

A motivação dos estudantes e o
reconhecimento da excelência justificam
o envolvimento do escritório Garrigues na
organização dos Prémios Garrigues para os
melhores estudantes da Universidade de
Saragoça e do Seminário Direito e Empresa.
Uma visão a partir da prática profissional. Estas
atividades já estão de certo modo enraizadas
entre os estudantes de licenciatura em Direito,
nomeadamente entre os que frequentam
esses estudos no programa duplo DireitoAdministração e Direção de Empresas, e
permitem um contacto direto entre estudantes
e profissionais. Em 2017, tiveram lugar a terceira
edição do prémio e a quinta edição do seminário.

Com a colaboração do professor Vicente Salas,
catedrático do Departamento de Organização
e de Empresas e conselheiro do Banco de
Espanha, organizou-se a jornada científica
"Os administradores de sociedades de capital.
Questões de regime jurídico e de política
retributiva". Nesta jornada, foram apresentados
e analisados os problemas relativos à
retribuição dos administradores no duplo plano
jurídico-empresarial. Para esta jornada, contouse com oradores de reconhecido prestígio em
cada um desses âmbitos.

A participação de oradores de alguns módulos
do título exclusivo da Universidade de Saragoça,
Especialista Universitário em Gestão da
Responsabilidade Social, é canalizada através
da Cátedra. Este título exclusivo ocupa-se
da formação de profissionais em matéria de
Responsabilidade Social Corporativa. Procura-se,
deste modo, a evolução do modelo de gestão
da empresa através da inclusão de princípios de

Em 2018, a Cátedra continuará a envolver-se
em ações que incentivem a colaboração do
escritório Garrigues com a Universidade de
Saragoça e com a sociedade aragonesa. Nesse
sentido, já está em marcha o lançamento
de novas edições de algumas das atividades
já referidas. Quanto à transferência de
conhecimentos, está prevista a realização do
seminário Direitos e Falhas de Mercado, no
qual participarão especialistas reconhecidos
no estudo da incidência que o Direito
desempenhará na promoção da concorrência e
da competitividade.
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Atividades de divulgação
Alertas de legislação

Reúnem informação selecionada dos
boletins oficiais e das principais fontes
jurídicas. Os diversos departamentos
da sociedade comentam brevemente
a legislação mais relevante para que os
seus destinatários possam recebê-la de
uma forma ágil. Durante o ano de 2017 foi
publicado um total de 321 alertas.

InHouse

InHouse é o canal de comunicação interna
2.0 da Garrigues. Os colaboradores da
sociedade podem manter-se informados
consultando a home da intranet, na qual
são publicados artigos da atualidade. Desde
a sua criação foram publicadas quase
1250 informações nas seis secções que
a plataforma tem: Notícias, Canto Social,
Credenciais, Gente G, Saúde do Trabalho e
Agenda. Além disso, foram gerados 4670
conteúdos multimédia (entre imagens, pdf e
vídeos) desde a sua criação.
Adicionalmente, todos os colaboradores
recebem por correio eletrónico, às quintasfeiras, uma newsletter com a compilação
das informações mais relevantes publicadas
durante a semana. Ao longo de 2017 foram
enviadas 50 newsletters do InHouse.

Comentários

A Garrigues leva a cabo uma intensa
atividade de divulgação para clientes,
contactos e público-alvo, através da
publicação de newsletters, alertas e
comentários que reúnem as últimas
novidades no âmbito jurídico. São
enviados por correio eletrónico aos
contactos da base de dados do
escritório, em diversos formatos (pdf,
eMag, html, etc.), e encontram-se
acessíveis para serem consultados
livremente em www.garrigues.com.

Ao mesmo tempo, os profissionais da Garrigues
desenvolvem um considerável trabalho de
publicação de artigos na imprensa, revistas e
meios especializados, o que contribuiu para
aumentar todos os anos o fundo documental
sobre a doutrina da Garrigues.

Publicações não periódicas, nas
quais cada departamento faz
uma análise aprofundada das
novidades em matéria de legislação
e jurisprudência publicadas
recentemente e que, em virtude
do seu impacto na empresa e
na sociedade, necessitem de um
desenvolvimento de conteúdo mais
aprofundado. Durante o ano de 2017
foi publicado um total de 		
52 comentários.

Newsletters

Neste formato, departamentos
e escritórios da Garrigues
reúnem novidades legais, de
jurisprudência e doutrina, assim
como notícias setoriais. A sua
principal particularidade consiste
no envio periódico ao público-alvo.
Um instrumento ao serviço dos
clientes e contactos, que recebem
os principais marcos setoriais para a
sua informação e acompanhamento.
Durante o ano de 2017 foi publicado
um total de 138 newsletters.
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Redes sociais e blogue
As redes sociais tornaram-se um elemento
muito importante para a comunicação
corporativa e a reputação de qualquer
instituição, tanto para publicar mensagens
adequadas de divulgação da sua atividade,
como para saber qual é a imagem e a
identidade digital da empresa no ecossistema
dos meios de comunicação social.
Na evolução da atividade da sociedade nas
redes sociais (Twitter, Facebook e Linkedln,
principalmente) verificou-se uma grande
mudança durante os três anos em que essas
redes estão implementas no escritório, através
de uma comunicação objetiva e transparente,
baseada na difusão de informação sobre
doutrina e sobre a atividade dos nossos
profissionais nas suas áreas de prática. O rigor
e a vocação de prestar serviço aos nossos
clientes são uma prioridade, mais importante
do que o aumento do tráfego que não
esteja dentro da evolução orgânica e natural
verificada em cada rede.
No final de 2017 tínhamos 14.327 followers no
Twitter. Na rede profissional por excelência, o
Linkendln, chegámos aos 31.761 seguidores,
mais 6763 do que no ano passado, ao
passo que na rede mais jovem, o Facebook,
estávamos no nível dos 5118, mais 1039 do

que no ano passado. Este é um nível de
partida que nos permite multiplicar a difusão
das nossas mensagens e do qual todos os
profissionais da Garrigues podem tirar partido,
independentemente do país e do escritório
em causa.
A estratégia digital nas redes sociais é
combinada com a atividade do blogue
Garrigues, como um sítio de partilha de artigos
breves (post) e divulgação do conhecimento
mais atualizado do escritório. O número
de subscritores e as visitas continuam em
constante crescimento.
O blogue de direito laboral completou o
primeiro ano de lançamento, com o resultado
de 39.592 visitas e mais de 1000 subscritores.
A essa atividade central do blogue genérico da
Garrigues acrescenta-se a gerada em outros
blogues especializados e em funcionamento,
como o da Nossa Fiscalidade, realizado pelo
Departamento Tributário da Garrigues com o
diário Expansión, o da Fiscalidade Foral (País
Basco e Navarra).
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Rede
Toda a infraestrutura de sistemas e segurança
da rede foi melhorada em 2017.
Maior disponibilidade
Passagem para uma arquitetura de ambiente
Cloud. Diversos servidores juntos distribuem
o conteúdo, e se algum deles falhar o
serviço continua sem interrupções. Por ser
redundante, isso gera uma maior estabilidade
e uma alta disponibilidade do serviço.
Maior velocidade
A rede é distribuída por uma CDN (Content
Delivery Network) que aumenta a velocidade
de carga a nível mundial por não depender da
localização física dos servidores. O conteúdo
está armazenado, simultaneamente, em
diversos países e lugares do mundo para
melhorar a latência de carga. Exemplo: se
alguém aceder do Chile, o conteúdo ser-lhe-á
entregue pelo nó disponível mais próximo da
sua geolocalização.

Maior segurança
Foi implementada a nova tecnologia de firewall
WAF (Web Application Firewall) que paralisa
as ameaças antes de chegarem às aplicações.
Todos os acessos à rede são analisados de
forma independente e, se forem maliciosos,
serão detidos sem passar pela aplicação da
rede, nem pelos servidores da Garrigues,
protegendo-se, assim, os dados.
A camada de firewall hardware que protege a
rede está configurada em alta disponibilidade.
Se uma das máquinas firewall deixar de
funcionar, outra que esteja disponível tomará
o controlo para que não haja um corte da
segurança. Estas máquinas fecham a passagem
aos recursos da rede, que devem permanecer
seguros.
O novo fornecedor de sistemas da rede
conta com a Certificação de Segurança ISSO/
IEC 27001:2013, padrão internacional para a
segurança da informação aprovado e publicado
pela ISO.
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Eventos
A organização de eventos, seminários,
pequenos-almoços de trabalho e jornadas de
formação por parte de cada uma das áreas
de prática do escritório ou no âmbito das suas
relações institucionais, é constante ao longo
do ano. Participam sempre conferencistas
especializados em cada matéria, tanto
pertencentes ao escritório como a outras
instituições e organismos, e cujo propósito é
tratar os temas da forma mais completa e útil
para os clientes ou convidados que participam.
Além dos eventos pontuais em que costumam
ser abordadas questões normativas recentes
de uma forma muito prática, diversos
departamentos organizam seminários anuais
para analisar as novidades em matéria de
legislação, como por exemplo os seminários
de atualização fiscal e legal para a empresa, os
fóruns laborais ou os fóruns de diretores de RH.
Frequentemente, a Garrigues também cede o
seu espaço ou junta-se a diversas fundações,
instituições, empresas e associações, para
organizar eventos importantes. Neste tipo de
ações é significativa a atividade que algumas
vezes se realiza como anfitriões de grandes

organizações jurídicas internacionais de
diversos âmbitos como o fiscal e o comercial.
No total, no ano passado a Garrigues realizou
em todos os seus escritórios 547 eventos, a
maior parte deles foram organizados pelas
diversas áreas de prática, assim como da
Fundação Garrigues e contando com as
cedências de espaço feitas a outras empresas
ou instituições.
Número de jornadas nas quais a Garrigues
participou em 2017
Departamento

Jornadas

Direito Tributário

135

Comercial

95

Litigação & Arbitragem

64

Direito Administrativo

10

IP

15

Laboral

111

Direito Comunitário

12

Geral

84

Cedências em Madrid

21

Total

547

DESAFIOS DOS
PRÓXIMOS EXERCÍCIOS
■■

Continuar a participar e a promover
eventos de interesse geral.
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Prémios Jovens Juristas 2017
I Legaltech Competition da Garrigues e South Summit 2017
Seminário de Atualização Laboral 2017
Seminário de Atualização Fiscal 2017
Desafio do Futuro, 2018
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Colaboração com associações
e outras entidades

Diálogo com os grupos
de interesse

A Garrigues é membro de mais de 90 associações,
agrupamentos profissionais e entidades
semelhantes, tanto nacionais como internacionais,
e do âmbito público ou privado (associações
empresarias, câmaras de comércio, etc.).

A Garrigues define os seus grupos de interesse
como os agentes da sociedade que afetam,
ou que podem contribuir significativamente
para afetar, a sua atividade e as suas decisões,
ou relativamente aos quais as ações e o
desenvolvimento da sua prática profissional
acarretam, ou podem produzir, efeitos
associados significativos.

Em particular, durante este exercício
colaborámos, como empresa participante, no
estudo “SERES, valor social 2017” (Fundação
Sociedade e Empresa Responsável). Do
mesmo modo, continuamos a colaborar
com a Fundação Direito e Deficiência
(também através do Mestrado em Deficiência,
Autonomia Pessoal e Apoio à Dependência,
com a Plataforma do Terceiro Setor, com
a Associação Espanhola de Fundações, o
Clube de Excelência em Sustentabilidade e
a Associação Espanhola de Contabilidade e
Administração de Empresas (AECA).

MARCOS DO
EXERCÍCIO DE 2017
■■ Elaboração de um guia prático
sobre a norma que regula o
cumprimento da quota de
reserva de emprego para pessoas
portadoras de deficiência.

Os grupos de interesse identificados pela
Garrigues constam no seu Código de Ética
e referem-se aos seus clientes, ao pessoal
da sociedade, aos sócios, às suas alianças,
entidades (outros escritórios, fornecedores,
meios de comunicação e outras organizações),
autoridades, organismos reguladores e
administrações públicas, e à sociedade.
Esses grupos de interesse foram identificados,
com caráter geral, na Garrigues, que leva a cabo
um esforço especial para propiciar e garantir
a constante comunicação com os mesmos
e a busca permanente de novos canais de
comunicação, assim como a integração das
suas expetativas e o estabelecimento de linhas
de atuação nesse sentido.
Para isso, a Garrigues revê, periodicamente,
a identificação dos seus grupos de interesse,
e completa essa revisão com uma análise da
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importância e uma análise da materialidade
para identificar os aspetos que possam
ser importantes. A informação pertinente
associada aos aspetos que são materiais é
comunicada aos respetivos grupos de interesse
por diversas vias, geralmente através do
Relatório Integrado.
Na tabela a seguir são apresentados os grupos
de interesse da Garrigues e os principais canais
de comunicação com eles estabelecidos:
Clientes
•

Relatório Integrado

•

Satisfação e experiência do cliente

•

Comentários diretos/ reuniões informais

•

Relatórios de prescritores e de 		
meios especializados

•

Requisitos de clientes e deontológicos

•

Reuniões, comissões e grupos de 		
trabalho externos

Sócios
•

Relatório Integrado

•

Satisfação e experiência do cliente

•

Comentários diretos/ reuniões informais

•

Reuniões formais e comités internos
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Pessoal
•

Relatório Integrado

•

Satisfação e experiência do cliente

•

Comentários diretos/ reuniões informais

Autoridades, reguladores, A. P.
•

Relatório Integrado

•

Relatórios de prescritores e de 		
meios especializados

•

Requisitos de clientes e deontológicos

•

Imprensa e media (incluindo as redes sociais)

•
•

•

Relatórios de prescritores e 		
meios especializados

•

Reuniões, comissões e grupos de 		
trabalho externos

•

Reuniões formais e comités internos

Sociedade
•

Relatório Integrado

•

Relatórios de prescritores e 		
meios especializados

•

Imprensa e media (incluindo as 		
redes sociais)

Reuniões, comissões e grupos de 		
trabalho externos

•

Reuniões, comissões e grupos de 		
trabalho externos

Legislação

•

Legislação

•

Reuniões formais e comités internos

Alianças
•

Relatório Integrado

•

Comentários diretos/ reuniões informais

•

Reuniões, comissões e grupos de 		
trabalho externos

Entidades (fornecedores, 			
meios de comunicação, etc.)
•

Relatório Integrado

•

Comentários diretos/ reuniões informais

Os grupos de interesse que forem mais
importantes para a sociedade serão abordados
através das vias de comunicação mais diretas
(sondagens, reuniões e conversas diretas), além
das indiretas, que são utilizadas para os grupos
de interesse em geral (Relatório Integrado ou
Memória de RSE, relatórios de prescritores
e meios --especializados ou generalistas -requisitos exigidos, coincidência em grupos
de trabalho externos, regulamentação, etc.).
Um dos principais grupos de interesse da
sociedade é o dos empregados. Por isso, a
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Garrigues elabora um inquérito interno sobre
responsabilidade social corporativa, cuja
finalidade é conhecer as suas expetativas
neste âmbito.
Além das apresentadas no quadro anterior,
são utilizadas outras vias de comunicação
com os grupos de interesse, como sessões
formativas e informativas, o sítio e os seus
blogues, e as redes sociais corporativas. Estas
últimas consolidaram-se como um canal
de comunicação institucional que contribui
para potencializar a identidade e a cultura
corporativa da Garrigues.
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Capital natural
Na Garrigues a sustentabilidade ambiental é uma questão
importante e, por isso, envidamos esforços nesse sentido para
melhorar tanto como em qualquer outro aspeto da nossa atividade.
Procuramos que o nosso modelo de negócio seja responsável com
o ambiente, o que nos permite não só garantir o cumprimento das
normas ambientas aplicáveis, mas também eliminar ou atenuar
todos os impactos resultantes da nossa atividade.
Comprometemo-nos a impulsionar a transição para uma
economia circular através das seguintes linhas de atuação que
fazem parte do Programa de Ecoeficiência da Garrigues:

Espaços de trabalho
sustentáveis e saudáveis
·
Consumo responsável
·
Gestão de resíduos
·
Eficiência energética e
alterações climáticas
·
Sensibilização ambiental

MARCOS DO EXERCÍCIO DE 2017
•

Instalação de 2.877 m2 de escritórios sustentáveis (máximo
aproveitamento da luz natural, materiais reciclados e recicláveis, FSC,
LED ou de baixo consumo e sistemas de redução do consumo de água).
Disposição de espaços colaborativos modernos para trabalhar em equipa
na nossa sede, continuando a renovar os refeitórios de vários escritórios.

•

Manutenção da comunicação Garrigues em Verde/Gogreen Garrigues.
Tal como a anterior, estende-se a toda a organização e é apresentada em
espanhol e inglês. O objetivo final é conseguir educar/consciencializar
todo o pessoal da Garrigues.

•

Reforma e ampliação da sede de Santiago (Chile) com a instalação de
iluminação LED em todo o escritório e de torneiras com sensor nas casas
de banho. Ampliação dos escritórios do México e Lima, com a instalação
de consumíveis LED em alguns dos seus espaços. Inclusão parcial de
tecnologia LED nas zonas dos escritórios de Bilbau, Madrid, San Sebastián
e Valência.

•

Substituição, na sede central, de 153 lâmpadas fluorescentes em áreas
comuns e garagens com horário de funcionamento alargado, por
iluminação LED.

•

Substituição de 79 equipamentos multifuncionais.

•

Manutenção e inclusão de novos dados no Portal de Ecoeficiência
na intranet da Garrigues. Dados obtidos por escritórios e relativos ao
consumo de energia elétrica, água, e destruição e reciclagem de papel.
Espaço para a consulta do histórico das comunicações informativas
enviadas ao pessoal do escritório.

•

Em curso, a potencial análise para a instalação de pontos de recarga para
veículos elétricos.
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Espaços de trabalho
sustentáveis e saudáveis
Desde que a sociedade transferiu a sua sede
social, em 2006, uma das decisões mais
importantes tomadas foi a de homogeneizar
as infraestruturas de todos os escritórios,
dando-se prioridade aos aspetos ambientais
que resultem num maior conforto para o seu
pessoal e num consumo menor, tanto de
recursos como económico.
Nos nossos novos escritórios, e nas reformas
dos existentes, procuramos utilizar a
maior quantidade possível de vidro como
separador de espaços, com a finalidade de
aproveitar, da melhor forma, a luz natural. Do
mesmo modo, a maior parte dos painéis dos
nossos escritórios são totalmente de vidro, o
que proporciona grandes melhorias.
Os materiais utilizados nos interiores tendem
a ser o mais ecológicos possível. É o caso do
mobiliário, em que prevalecem as madeiras
provenientes de bosques geridos de forma
sustentável (FSC). Os metais, tanto do referido
mobiliário como das cadeiras, são reciclados
numa percentagem muito elevada. Também
tem a possibilidade de ser reciclado todo o
revestimento vinílico que cobre as paredes.
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Está dividido em três partes diferentes:
Quase 50% da alcatifa que cobre o chão é
composta por materiais reciclados.
Cada vez há mais áreas no escritório com
iluminação que obedece aos critérios de
eficiência energética recomendados pelo
programa europeu Greenlight promovido
pela Comissão Europeia, e as novas
infraestruturas e reformas são dotadas,
dentro do possível, de elementos LED ou de
baixo consumo.

•

Na primeira encontramos um espaço
aberto com diferentes opções e
combinação de usos: sofás, conjuntos de
poltrona e bancadas que conformam
uma ágora; um lugar ótimo para reuniões
informais, não planificadas ou rápidas.

•

Num segundo plano, e separado por uma
parede de vidro com lâminas de madeira
que permitem manter o conceito de
transparência e, ao mesmo tempo, servem
de separador de funções, encontraremos
um amplo refeitório para os empregados.
Este novo ambiente tem uma grande
capacidade e permite um uso polivalente,
em que um serviço de cafetaria externa
convive com a possibilidade de se trazer
“comida de casa” (zona equipada com
micro-ondas, máquinas de vending, etc.).
Além disso, este espaço pode ser utilizado
fora do horário de almoço, como ponto de
reunião e de encontro.

•

Por último, ao fundo do piso, encontramse diversas salas de trabalho, bem como
pontos de estudo e de concentração
individual. Todos os espaços estão
equipados com meios tecnológicos e
audiovisuais de última geração (ecrãs
interativos, táteis, projetores sem fios,
sistema de videoconferência HD, etc.), e
com o máximo conforto acústico

Tanto nas obras novas como nas reformas,
tentamos que nas zonas das casas de banho,
estejam ou não dentro das nossas próprias
instalações, haja torneiras inteligentes e
botão duplo nos autoclismos, contribuindo,
assim, sempre que possível, para a economia
dos recursos naturais.
Um dos principais marcos do ano de 2017 foi
a criação, na sede central da rua Hermosilla,
de um espaço moderno, colaborativo,
inovador e flexível que é muito mais do que
um espaço de trabalho tradicional. Foram
concebidas áreas abertas, acolhedoras e
ordenadas onde se incentiva o trabalho em
equipa, a comunicação e a troca de ideias,
bem como a concentração e a reflexão.
Trata-se, pois, de diferentes espaços para o
trabalho e os momentos de lazer.
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Nesta constante tentativa de avançar
cada vez mais, continuamos a modernizar
os refeitórios dos nossos escritórios,
transformando-os em espaços muito mais
agradáveis, cómodos e alegres, que podem
ser utilizados como ponto de reunião e de
encontro fora do horário de almoço.
É importante destacar neste exercício a
instalação, na sede de Hermosilla, de uma
zona de vestiários toda com iluminação LED
e que inclui duches termostáticos e torneiras
com sensor.
Atualmente esta filosofia de escritório
sustentável, eficiente e que respeita o
ambiente está estabelecida em mais de 69%
do total da superfície ocupada pelas nossas
instalações a nível global.
Por outro lado, importa realçar que,
atualmente, os edifícios onde se encontram
os nossos escritórios de Lima, Londres,
México e o da nossa sede social em
Madrid, os quais representam 29,43% da
superfície total, contam com o certificado
Leed (Líder em Eficiência Energética e
Design Sustentável), sistema de avaliação
e padrão internacional desenvolvido pelo
U.S. Green Building Council para incentivar
o desenvolvimento de edificações baseadas
em critérios sustentáveis e de alta eficiência.
Além disso, o escritório de Bogotá possui um
reconhecimento de sustentabilidade.

Escritórios com certificações
Escritório

Tipo de certidão

Lima

Leed Prata

Londres

Leed Platina

Madrid

Leed Ouro

México

Leed Ouro

Consumo responsável de
recursos e gestão de resíduos

Durante o exercício prosseguiu-se com as
iniciativas destinadas à minimização, tanto
do consumo de recursos naturais como da
geração de resíduos.
Energia
A energia elétrica representa o nosso
principal consumo energético e provém,
na sua totalidade, de fontes externas
à organização.
Nas caldeiras de aquecimento e de água
quente no setor sanitário de alguns
dos nossos escritórios são utilizados
combustíveis fósseis, dos quais não
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dispomos de dados, uma vez que quase
todas as caldeiras se encontram sob o
controlo dos proprietários dos imóveis onde
os nossos escritórios estão instalados.
Graças à combinação das atividades
de sensibilização com a instalação de
sistemas de iluminação eficiente, e de
equipamentos informáticos e de impressão
de baixo consumo, conseguimos reduzir de
forma importante o consumo elétrico nos
nossos escritórios relativamente aos anos
anteriores. O objetivo é claro: continuar
nessa linha e obter de novo ótimos
resultados no próximo ano.
Água
Na Garrigues, desenvolvemos ações que
visam consciencializar o nosso pessoal
sobre a economia e a utilização da água de
forma eficiente, e apostamos em instalar
(ou pedir aos proprietários dos edifícios
onde nos encontramos para que instalem)
mecanismos que, associados a novas
tecnologias, ajudem a reduzir o consumo.
O Departamento de Serviços Gerais,
Logística e Infraestruturas (SGLEI) realiza
um acompanhamento contínuo do
consumo de eletricidade e água, através
de uma plataforma onde cada escritório
inclui, mensalmente, os dados contidos
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kg/pessoa, o que significa uma redução
de 7,4% em relação ao ano anterior. Como
no caso anterior, podem consultar-se,
na intranet da sociedade, os dados, por
escritórios, do papel destruído e reciclado.

2015

Consumo anual de papel por empregado
(kg / pessoa)

Além disso, a maior parte do papel
consumido provém praticamente de
bosques geridos de forma sustentável, e a
destruição e reciclagem do utilizado são
levadas a cabo por gestores autorizados.
Graças a estas iniciativas, o consumo total
de papel nos escritórios da Garrigues em
Espanha, durante 2017, situou-se em 76,26

82,38
-7,4%

2017

Papel
Nos nossos escritórios dispomos de
equipamentos multifuncionais de última
geração que permitem reduzir o consumo de
papel (impressão na frente e verso, bloqueada,
com sistemas de redução de consumo
energético e que enviam e recebem faxes) que,
além disso, estão em constante renovação.

90,79
-10%

2016

nas suas faturas. Este sistema permite não
só obter dados de consumo de forma
global e individualizada, mas também fazer
comparações entre os diversos escritórios,
observar avanços ou retrocessos, detetar
anomalias e estabelecer medidas corretivas.
Qualquer informação relativa a esse assunto
encontra-se no Portal do SGLEI e pode ser
consultada pelos empregados da Garrigues.
O pessoal que se ocupa da sua manutenção
inclui nele os dados, com os quais são
elaborados gráficos comparativos de
consumos por escritórios.

76,26

Nota: papel consumido para uma cobertura de 86,7% em 2015,
84,2% em 2016 e de 83% em 2017 da atividade da Garrigues
(cobertura medida em termos de quadro de funcionários)

O consumo de papel é um dos aspetos
ambientais mais significativos para a Garrigues
ao estar diretamente relacionado com o
desenvolvimento da atividade profissional.
Gestão de resíduos
Os resíduos gerados na Garrigues são,
principalmente, domésticos de tipo não
perigoso. Nos escritórios da Garrigues existem
contentores específicos para a recolha seletiva
de embalagens leves, papel e matéria orgânica.
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Por outro lado, são gerados alguns resíduos
perigosos como lâmpadas fluorescentes,
cartuchos de toner, pilhas e equipamentos
informáticos fora de uso que não podem
ser doados às ONG, sendo armazenados e
entregues a gestores autorizados para o seu
transporte e tratamento adequados.
Eficiência energética e alterações climáticas
A Garrigues quer continuar a avançar em
direção a um mundo mais sustentável,
desenvolvendo iniciativas destinadas a
reduzir as emissões de CO2. A sociedade
participa ativamente em iniciativas de
sensibilização relativas à sustentabilidade
energética e à luta contra as alterações
climáticas. Também prepara um inventário
anual de emissões de gases com efeito
de estufa (GEE), produzidos, direta ou
indiretamente, pela nossa atividade.
As principais emissões produzidas pelo
nosso trabalho são emissões indiretas
de GEE, causadas pelos consumos de
eletricidade nos nossos escritórios e
pelas viagens dos nossos profissionais.
As emissões geradas são quantificadas
segundo o método Greenhouse Gas
Protocol (www.ghgprotocol.org).
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DESAFIOS DOS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS

Sensibilização ambiental
A sensibilização ambiental é uma das
maiores apostas da Garrigues. Acreditamos
que a melhor forma de avançar na
consciencialização ambiental é conseguir
«educar» as pessoas que integram a
sociedade. Explicar o que se faz, porque
se faz, e incentivar todos a colaborarem
e a sentirem-se parte do projeto. Para
isso, desenvolvemos medidas que visam
a formação e a sensibilização ambiental,
tanto interna, materializada na divulgação
de informações sobre procedimentos
nos nossos escritórios (cartazes afixados
sobre boas práticas em locais específicos
e o envio do novo boletim informativo
trimestral Garrigues em Verde/Gogreen
Garrigues para todos os que fazem parte
da sociedade), como externa, através da
organização de jornadas de formação
e sessões informativas gratuitas sobre
novidades nesta matéria, destinadas a
clientes e colaboradores do escritório.
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•

Continuar a impulsionar a introdução de tecnologias avançadas para
a redução de consumos e emissões. Substituir toda a iluminação de
lâmpadas de halogénio convencionais por outra com tecnologia LED.

•

Continuar a melhorar as campanhas de sensibilização para conseguir
diminuir os consumos de energia elétrica, de água ou de papel, e avançar
na gestão adequada dos resíduos.

•

Tentar aumentar a informação incluída no Portal de Ecoeficiência.

•

Decidir sobre a viabilidade de instalar pontos de recarga para veículos
elétricos nas garagens dos escritórios.
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Capital financeiro

MARCOS DO
EXERCÍCIO DE 2017
■■ Crescimento sustentado do
volume de negócios em relação
ao exercício anterior.

As principais grandezas económicas agregadas correspondentes ao grupo de sociedades para os dois
últimos exercícios foram as seguintes:
Principais grandezas económicas do grupo Garrigues agregado
(milhares de euros)

2016

2017

Valor económico direto gerado

351.520

358.671

a) Receitas

351.520

358.671

Volume de negócios

349.445

357.138

1.264

964

811

569

Valor económico distribuído

345.997

355.319

b) Despesas operacionais

76.540

78.333

Neste exercício, a Garrigues ultrapassou os
350 milhões de euros de volume de negócios,
alcançando os 357,1 milhões de euros, o
que representa um aumento de 2,2% em
relação ao valor de 349,4 milhões de euros do
exercício anterior.

Outras receitas operacionais

Dot. Amortizado imobilizado

5.949

5.382

Nesta evolução, importa realçar, como um
fator muito importante, a estratégia que
o escritório implementou em 2013 com
a abertura de escritório próprios na sua
expansão internacional.

Variação de prov. Circulante

115

1.984

70.476

70.967

246.648

245.716

d) Pagamentos a fornecedores de capital

3.600

5.982

Foi isso que nos permitiu manter a nossa
posição de liderança entre as firmas de
assessoria jurídica e fiscal. A Garrigues é, mais
um ano, o escritório com a maior faturação
em Espanha e na Europa Continental, e é
reconhecida como uma das firmas globais mais
prestigiadas de advogados e assessores fiscais.

e) Despesas com administrações públicas

18.904

24.935

IAE e outros impostos

553

777

Imp. Sociedades

2.011

7.779

16.340

16.379

305

353

5.523

3.352

Receitas financeiras

Serv. Externos
c) Despesas com pessoal e profissionais

Seg. Social
f) Doações e outros investimentos na comunidade
Resultado do exercício
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A rubrica correspondente a despesas com
administrações públicas inclui os gastos com a
Segurança Social, Impostos sobre Sociedades,
Impostos de Atividades Económicas e outras
taxas e impostos.
A Garrigues e os seus sócios efetuam outros
pagamentos às administrações públicas, tais
como os efetuados à Segurança Social (a título

de quotas a cargo do pessoal e dos sócios),
as retenções por conta do IRPF, o Imposto
sobre Sociedades e o Imposto sobre o Valor
Acrescentado, correspondente à atividade
das sociedades e dos sócios. A seguir são
apresentados os montantes relativos aos itens
anteriormente referidos de Espanha e Portugal,
por serem os mais significativos.

Montante do IRPF, IVA, Segurança Social das sociedades, dos sócios e do pessoal de escritório
e profissionais, e Imposto sobre sociedades para Espanha e Portugal
Espanha (milhares de euros)

2016

2017

IRPF de sócios, profissionais e pessoal de escritório

79.988

78.090

IVA das sociedades e dos sócios

44.102

45.562

Segurança Social das sociedades, dos sócios e
do pessoal de escritório e profissional

20.839

21.441

2.740

5.425

147.669

150.518

Portugal (milhares de euros)

2016

2017

IRS de sócios, profissionais e pessoal de escritório

2.387

2.590

IVA das sociedades e dos sócios

1.326

1.348

Segurança Social da sociedade e do pessoal de
escritório e profissional

1.104

1.259

99

24

4.916

5.221

Imposto sobre sociedades
Total

Imposto sobre Pessoas Coletivas
Total

DESAFIOS DOS
PRÓXIMOS EXERCÍCIOS
■■ Garantir uma evolução do volume
de negócios e uma melhoria
da produtividade de acordo
com a situação do mercado e o
posicionamento histórico da firma.
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Princípios que regem este relatório
Padrões internacionais 			
de referência
Este relatório, respeitante ao exercício fiscal de
2017 da Garrigues (de 1 de janeiro de 2017 a 31
de dezembro de 2017) foi elaborado tendo em
conta os seguintes padrões internacionais de
referência:

GRI Sustainability Reporting Standards
(Padrões GRI)
A Garrigues elabora o seu Relatório Integrado
2017 conforme os Padrões GRI de 19 de outubro
de 2016. A elaboração do Relatório Integrado
conforme aos Padrões GRI permite obter uma
imagem verdadeira dos casos materiais da
Garrigues, o seu impacto e como são geridos.
Os Padrões GRI representam a prática mundial
mais recente para tornar pública a informação
sobre os impactos económicos, ambientais e
sociais de uma organização.
O quadro para a elaboração de relatórios
integrados do International Integrated
Reporting Council (IIRC)
Neste Relatório, foram consideradas pela
Garrigues as diretrizes e recomendações do
quadro de relatório integrado, publicado
pelo IIRC em dezembro de 2013, adaptandoas ao nível do progresso da questão e à

atividade e realidade da Garrigues. Além de
prestar contas perante os grupos de interesse
sobre o desempenho económico, social e
ambiental, este Relatório identifica e descreve
os seus principais ativos: capital humano,
capital intelectual, capital natural, capital
social e relacional, e capital financeiro. Foram
tidos em conta os princípios de enfoque
estratégico e orientação futura, conectividade
da informação, relação com os grupos de
interesse, materialidade, concisão, fiabilidade e
integridade, e consistência e comparabilidade.
Pacto Mundial das Nações Unidas
A Garrigues assinou a sua adesão ao Pacto
Mundial no ano de 2002. Trata-se de 10
princípios nas áreas de direitos humanos,
laboral, ambiente e anticorrupção.
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas
Em setembro de 2015, as Nações Unidas
aprovaram os objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS). Trata-se de um conjunto de
17 objetivos e 169 metas, que visam resolver os
problemas sociais, económicos e ambientais
que afligem o mundo, cobrindo o período
2016-2030). A Garrigues avaliou e definiu a
sua contribuição direta e indireta para os ODS
e para o Estado de Direito. Para isso, foram
utilizadas diversas ferramentas como o SDS

Compass, desenvolvida por Global Reporting
Iniciative, United Nations Global Compact
e World Business Council for Sustainability
Development. Nomeadamente, em 2017 a
Garrigues analisou a contribuição para os ODS
do seu programa pro bono.

Análise da materialidade
No contexto deste Relatório Integrado,
entende-se por questão material aquela que
pode influenciar, de forma relevante, a opinião
de um grupo de interesse relativamente à
Garrigues e que, além disso, acarrete uma
decisão que possa afetar significativamente os
resultados e os objetivos da Garrigues como
grupo empresarial.
As questões materiais foram identificadas
numa coluna independente na tabela do
índice Padrões GRI 2016, conforme a análise de
materialidade realizada em 2016.

Enfoque da gestão
As questões económicas foram materiais para a
elaboração deste relatório, principalmente pela
expetativa que, em relação a determinados
temas abordados pelos Padrões GRI (o valor
gerado e distribuído, os salários de entrada e
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o trabalho pro bono), o pessoal e os sócios do
escritório têm. Esta informação é desenvolvida
nos itens do relatório dedicados ao pro bono,
ao pessoal e às questões económicas.
Quanto às questões contidas nos subgrupos
“anticorrupção” e “comportamento
anticompetitivo”, a sua inclusão radica na
relevância que têm para a Garrigues, e
praticamente para todos os seus grupos de
interesse, as questões éticas e de cumprimento.
Os indicadores selecionados para essas
questões são aqueles em que os Padrões
GRI registam este tipo de preocupações.
No capítulo dedicado à ética e governo na
Garrigues, informa-se, pormenorizadamente,
sobre a organização e os passos dados pela
sociedade nesta questão, com exceção do
aspeto “etiquetagem de produto / serviço”
cuja inclusão é exclusivamente devida à
importância que tem para o escritório, assim
como para o seu pessoal e os seus clientes, a
satisfação do cliente, assunto abordado pelos
Padrões GRI relacionados com este aspeto.
Trata-se de uma questão relevante para a
sociedade, por isso a nossa estrutura operativa
e organizativa responde de forma a garantir os
mais altos índices de satisfação do cliente.
As questões ambientais identificadas no
relatório refletem a expetativa que existe sobre
a sociedade em relação às mesmas, embora

de uma forma não tão intensa como no caso
das questões anteriores. Estas expetativas têm
níveis de motivação diferentes dependendo
do grupo de interesse, e incluem desde o
cumprimento legal e a redução de custos
de uma gestão ambiental adequada até à
sensibilidade de sócios, clientes, sociedade e
pessoal, relativamente a determinados temas
(por exemplo, emissões de CO2, reciclagem, etc.).
Em suma, na Garrigues a gestão ambiental
é expressamente reconhecida como uma
atividade da responsabilidade de todos,
coordenada por um departamento específico
que periodicamente revê e propõe objetivos
de caráter ambiental, em função dos
resultados alcançados.
Finalmente, quanto ao conjunto de questões
de caráter social acima referidas, a sua
materialidade é sobretudo consequência da
importância do capital humano nas empresas
de serviços profissionais, especialmente no
âmbito jurídico. Assim, todas as questões dos
Padrões GRI que resultam numa melhoria
para o pessoal foram materiais. Na Garrigues,
existe um departamento e uma comissão
específicos para a gestão destas questões. Ao
longo deste relatório, é apresentada, de forma
detalhada, a informação relativa a 		
estas questões.
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Medição e avaliação dos enfoques da gestão
Na Garrigues medimos o desempenho, a
eficácia na gestão e os impactos das questões
económicas, sociais e ambientais através de
uma série de instrumentos, que incluem
os seguintes:
•

Inquérito de satisfação do cliente.

•

Inquérito interno bienal sobre
responsabilidade social corporativa.

•

Consultas com especialista em
responsabilidade social corporativa e
com outros grupos de interesse.

•

Auditorias internas e externas.

•

Mecanismos de avaliação interna e KPI.

•

Orçamentos e prazos do projeto.

•

Comités e órgãos de controlo
especializados em diferentes questões,
como, por exemplo: Comité de Igualdade,
Comité Pro Bono, Comité de Prática
Profissional e Unidade Técnica para o
Tratamento e Análise da Informação.

•

Relatórios anuais e mecanismos internos
de informação.

•

Canal de Ética da Garrigues.
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Periodicidade
A periodicidade da publicação do Relatório
Integrado é anual. Este relatório é o quarto
publicado pela Garrigues que teve em conta
o quadro para a preparação de relatórios
integrados do International Integrated
Reporting Council (IIRC), e é a décima segunda
edição da nossa Memória de RSE. A primeira
Memória, referente ao exercício fiscal de 2006,
foi publicada em 2007.
A informação que se disponibiliza no
Relatório Integrado em relação às questões
materiais inclui as sociedades da Garrigues,
e exclui os impactos na cadeia de valor
upstream e downstream, exceto se indicado
especificamente, em cada aspeto, algo
diferente. Os impactos na cadeia de valor
são referidos (quando necessário, como
resultado da análise da materialidade)
para informar sobre cada aspeto. Também,
salvo indicação em contrário, a informação
facultada é a correspondente ao atual ano
fiscal da Garrigues: 1 de janeiro de 2017 a 31 de
dezembro de 2017.
No item Capital Natural, é incluída a
percentagem de atividade coberta, medida
em número de pessoas. O motivo de não cobrir
100% da atividade em alguns casos resulta da
falta de disponibilidade de dados.

No item Capital Social e Relacional, é registada
a informação qualitativa relevante até à data do
relatório de verificação.

•

J & A Garrigues Perú Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada

•

Garrigues México, S. C.

Sociedades a que se refere o presente relatório:

•

Garrigues Consultores Tributarios Ltda.

•

Garrigues Chile Spa. (*)

•

G-Advisory México S.C.

•

G-Advisory Chile Spa.

•

J & A Garrigues, S. L. P.

•

Garrigues Portugal, S. L. P.

•

Garrigues, LLP (USA) (*)

•

Garrigues UK, LLP

•

Garrigues Maroc SARLAU (*)

•

Garrigues Human Capital Services, S. L. P. (*)

•

Garrigues Polska i Roberto Delgado Gil, sp.k.

•

Garrigues Letrados de Soporte S. L. P.
(*) (anteriormente denominada Rino
Asesores, S. L. P.)

•

G-Advisory Consultoría Técnica,
Económica y Estratégica, S. L. P.

•

Centro Europeo de Estudios y Formación
Empresarial Garrigues, S. L. P. (*)

•

Garrigues I P, S. L. P.

•

Garrigues I P Unipessoal, L. D. A. (*)

•

Garrigues Consultoría de Empresa
Familiar, S. L. P. (*)

•

J & A Garrigues Consultores em Direito
Estrangeiro/Direito Espanhol

•

Garrigues Colombia SAS (*)
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(*) São sociedades unipessoais.

Rigor
A informação que consta neste relatório
corresponde à disponível nos sistemas de
informação da Garrigues.
A Garrigues considera outros modelos
internacionais, além dos citados
anteriormente, como o Protocolo de Gases
de Efeito de Estufa (GHG Protocol WRI/
WBCSD), a Norma UNE-ISO 26000 (2012),
as Linhas Diretivas da OCDE para empresas
multinacionais (revisão de 2011), os Princípios
Orientadores sobre as Empresas e os Direitos
Humanos das Nações Unidas (2011), os
Sustainbility Accounting Standard para os
serviços profissionais (modelo provisório de
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dezembro de 2014) e as diretrizes sobre a
apresentação de relatórios não financeiros da
Comissão Europeia (2017).
Além disso, na redação deste relatório, foram
consideradas as normas estabelecidas no
Libro de estilo Garrigues (Centro de Estudos
Garrigues; editora Thomson Reuters Aranzadi),
um manual em que são abordadas as questões
linguísticas e de formato que surgem com
mais frequência na redação de documentos
jurídicos. Em 2010, também foi publicado, com
identidade e conteúdos próprios e específicos,
o Llibre d’estill juridic.
A Garrigues dispõe de instrumentos para
garantir a qualidade e veracidade da
informação incluída neste relatório. Em 2015,
foi efetuada a adaptação de processos à
alteração das datas do exercício social.
A coordenação do processo de elaboração do
Relatório Integrado é feita pelo departamento
de RSC da Garrigues, conforme as normas
aplicáveis e os padrões internacionais de
referência. Além disso, as áreas que participam
na sua elaboração dispõem de sistemas de
informação que oferecem uma sólida fonte
de conteúdos. Tudo isso é completado com o
trabalho realizado por um verificador externo.

O presente relatório foi verificado conforme a opção essencial (core) dos Padrões GRI pela entidade
independente AENOR no dia 7 de junho de 2018.
Fases

Responsabilidades

Consulta a grupos de interesse

•
•

Agentes internos
Agentes externos (especialistas em RSE)

Elaboração de minutas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recursos Humanos
Serviços Gerais, Logística e Infraestruturas
Intangíveis
Gestão do conhecimento
Tecnologia
Administrativo e Financeiro
Prática Profissional
Serviço Médico
Centro de Estudos Garrigues
Fundação Garrigues
G-advisory

Revisão e consolidação

•

RSC

Revisão de conteúdos e estilo

•
•
•

Fundação Garrigues
Prática Profissional
Recursos Humanos

Aprovação final

•
•

Presidente executivo
Conselho de Sócios

Maquetagem e distribuição

•

Intangíveis
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Índice Padrões GRI, Pacto Mundial e ODS
GRI
Standard

Nº
requisito

Aspeto
material

Descrição

ODS

Pacto
Mundial

Página

Notas

Condições Gerais
GRI 102

102-1

Nome da organização

4-5

GRI 102

102-2

Atividades, marcas, produtos e serviços

GRI 102

102-3

Localização da sede

GRI 102

102-4

Localização das operações

5, 19 - 20

GRI 102

102-5

Propriedade e forma jurídica

4 - 5, 33

GRI 102

102-6

Mercados alcançados

4-5

GRI 102

102-7

Escala da organização

4 - 5, 19 - 20

1

GRI 102

102-8

Informação sobre funcionários e outros trabalhadores

34 - 45

6, 7, 8, 9, 10

GRI 102

102-9

Cadeia de fornecimento

GRI 102

102-10

Alterações significativas para a organização e 			
a cadeia de fornecimento

GRI 102

102-11

Abordagem ou princípio da precaução

28 - 33

GRI 102

102-12

Iniciativas externas

53 - 72

GRI 102

102-13

Filiação em associações

GRI 102

102-14

Declaração do decisor sénior

GRI 102

102-16

Valores, princípios, padrões e normas de comportamento

GRI 102

102-18

Estrutura administrativa

GRI 102

102-40

Lista de grupos interessados

17

GRI 102

102-41

Acordos de negociação coletivos

8

GRI 102

102-42

Identificação e seleção das partes interessadas

17

71 - 72

GRI 102

102-43

Principais tópicos e preocupações manifestados

17

53 - 72

5
C/ Hermosilla, 3 - 28001 Madrid (Espanha)

8

20
4, 19 - 20

17

71
6-7

16

28 - 33
33
71 - 72
19
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GRI
Standard

Nº
requisito

Aspeto
material

Descrição

ODS

Pacto
Mundial

Página

Condições Gerais
GRI 102

102-44

Principais tópicos e preocupações manifestados

16

10 - 17

GRI 102

102-45

Entidades incluídas nas declarações financeiras consolidadas

GRI 102

102-46

Definição dos conteúdos dos relatórios e as limitações 		
dos tópicos

82 - 86

GRI 102

102-47

Lista de tópicos materiais

83 - 84

GRI 102

102-48

Reformulações de informação

82 - 86

GRI 102

102-49

Alterações no método de comunicação

82 - 86

GRI 102

102-50

Período de comunicação

82 - 86

GRI 102

102-51

Data do relatório mais recente

82 - 86

GRI 102

102-52

Ciclo de comunicação

82 - 86

GRI 102

102-53

Ponto de contacto para questões sobre o relatório

GRI 102

102-54

Reclamações em conformidade com os Padrões GRI

GRI 102

102-55

Índice de conteúdos do GRI

GRI 102

102-56

Verificação externa

85

9
9, 83
87 - 92
100

Abordagem de gestão
GRI 103

103-1

Explicação do tópico material e respetivas limitações

1 - 17

83 - 84

GRI 103

103-2

A abordagem de gestão e os seus componentes

1 - 17

83 - 84

GRI 103

103-3

Avaliação da abordagem de gestão

1 - 17

84

GRI 201

201-1

Valor económico direto gerado e distribuído

2, 5, 7, 8, 9

79 - 81

Presença de mercado
GRI 202

202-2

Proporção de altos quadros da comunidade local contratados

19 - 20, 38

Notas
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GRI
Standard

Nº
requisito

Aspeto
material

Descrição

ODS

Pacto
Mundial

Página

P·90

Notas

Impacto económico indireto
GRI 203

203-01

Investimentos em infraestruturas

2, 5, 7, 9, 11

79 - 81

GRI 205

205-01

Avaliação de operações quanto a riscos relacionados 		
com corrupção

16

10

100% dos membros da Garrigues
são obrigados a cumprirem as
políticas anticorrupção. Além
disso, a Garrigues subscreve os
princípios do Pacto Mundial.

GRI 205

205-02

Comunicação e formação sobre políticas e
procedimentos anticorrupção

16

10

28 - 33, 43

GRI 205

205-03

Incidentes confirmados de corrupção e medidas tomadas

16

10

Nenhuma

206-1

Ações judiciais face a comportamento anticompetitivo,
anti-trust e práticas monopolistas

16

10

Nenhuma

GRI 301

301-1

Materiais utilizados por peso ou volume

8, 12

7-9

73 - 78

4

GRI 301

301-2

Materiais reciclados utilizados

8, 12

7-9

73 - 78

2

GRI 302

302-1

Consumo de energia na organização

7, 8, 12, 13

7-9

73 - 78

3

GRI 302

302-4

Redução do consumo de energia

7, 8, 12, 13

7-9

73 - 78

5

303-1

Captação de água por fonte

6

7-9

73 - 78

2

GRI 305

305-1

Emissões de GHG diretas (Âmbito 1)

3, 12, 13, 14, 15

7-9

73 - 78

GRI 305

305-2

Emissões de GHG indiretas (Âmbito 2)

3, 12, 13, 14, 15

7-9

73 - 78

Anticorrupção

Comportamento anticompetitivo
GRI 206

Materiais

Energia

Água
GRI 303

Emissões
5
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GRI
Standard

Nº
requisito

Aspeto
material

Descrição

ODS

Pacto
Mundial

Página

Notas

3, 12, 13, 14, 15

7-9

73 - 78

5

Emissões
GRI 305

305-3

Outras emissões de GHG indiretas (Âmbito 3)

Efluentes e resíduos
GRI 306

306-1

Descarga de água por qualidade e destino

7-9

73 - 78

2

GRI 306

306-2

Resíduos por tipo e método de eliminação

7-9

73 - 78

4

Conformidade ambiental
307-1

Não conformidade com legislação e regulamentos ambientais

16

7-9

GRI 401

401-1

Novas contratações e rotatividade de funcionários

5

3-6

34 - 45

GRI 401

401-2

Benefícios fornecidos a funcionários a tempo inteiro que não
são permitidos a funcionários temporários ou a tempo parcial

8

3-6

34 - 45

GRI 401

401-3

Licenças de maternidade e paternidade

5, 8

3-6

34 - 45

8

3

3, 8

3-6

44 - 45

13

16

GRI 307

Nenhuma

Emprego
9, 10

14

Relação entre funcionários e administração
GRI 402

402-1

Períodos mínimos para notificação sobre alterações operacionais

19

Saúde e segurança no trabalho
GRI 403

403-2

Tipos e classificação de ferimentos,
doenças profissionais,
dias perdidos e assiduidade, e número de mortes
relacionadas com o trabalho

Formação e educação
GRI 404

404-1

Média de horas de formação por ano por funcionário

4, 5, 8

3-6

34 - 45

GRI 404

404-2

Programas de melhoria das competências dos funcionários e
programas de assistência à transição

4, 5 ,8

3-6

34 - 45

GRI 404

404-3

Percentagem de funcionários que recebem regularmente
avaliações de desempenho e de desenvolvimento na carreira

4, 5, 8

3-6

34 - 45
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GRI
Standard

Nº
requisito

Aspeto
material

Descrição

ODS

Pacto
Mundial

Página

Notas

5, 8

1-2

34 - 45

7

34 - 45

Diversidade e igualdade de oportunidades
GRI 405

405-1

Diversidade entre funcionários e administração

GRI 405

405-2

Rácio de salário e remuneração base de mulheres 		
para homens

5, 8, 10

1-2

406-1

Incidentes de discriminação e ações corretivas tomadas

5, 8, 16

1-2

415- 1

Contribuições políticas

Não discriminação
GRI 406

Nenhuma

Política pública
GRI 415

0

Marketing e marcação
GRI 417

417-3

Incidentes de não conformidade em comunicações 		
de marketing

Nenhuma

Privacidade do cliente
GRI 418

418-1

Reclamações fundamentadas sobre violações à privacidade
do cliente e perdas de dados do cliente

16

Nenhuma

Não conformidade com legislação e regulamentos da área
social e económica

16

0

Conformidade socioeconómica
GRI 419

419-1
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Notas

(1) Pelo tipo de setor e o modelo de propriedade da
empresa, as variáveis que podem refletir melhor as
dimensões do escritório são: o número de pessoas, o
número de sócios e o volume de negócios.
(2) Todos os nossos escritórios são abastecidos com
a água proveniente da rede municipal e essa água
destina-se apenas ao uso no escritório. Deste modo,
as águas residuais que geramos são unicamente
águas sanitárias, as quais são canalizadas até à rede
de saneamento municipal. Não existe qualquer
tipo de derramamento acidental. No ano de 2017, o
consumo de água dos nossos escritórios foi
o seguinte:
Consumo de água (m3 / pessoa)
2015

2016

2017

7,11

8,97

8,89

Nota: Água consumida para uma cobertura de 89%, em 2015, de 86%,
em 2016 e de 82,27% em 2017 da atividade da Garrigues (cobertura
medida em termos de quadro de funcionários).

(3) Consumo de eletricidade.
Consumo elétrico (MJ / m2)
2015

2016

2017

418,22

422,63

371,88

Nota: Energia consumida para uma cobertura de 100% em 2014 e 2015,
de 97% em 2016 e de 96% em 2017 da atividade da Garrigues (cobertura
medida em termos de quadro de funcionários).

(4) Os resíduos gerados na Garrigues são,
principalmente, domésticos de tipo não perigoso
(214 toneladas em 2017). A relação de resíduos
perigosos gerados nos escritórios da Garrigues, nos
últimos três anos, é apresentada no gráfico seguinte.
Resíduos perigosos gerados nos escritórios (kg)
2015

2016

2017

892,00

597,00

428,00

Nota: Resíduos perigosos gerados para uma cobertura da atividade da
Garrigues de 34%, em 2015 e de 33% em 2016 e 2017 (cobertura medida
em termos de quadro de funcionários).

(5) As principais medidas destinadas à redução
das emissões de GEI nos nossos escritórios têm-se
centrado, nos últimos anos, nos comportamentos
relacionados com os consumos de energia
(anteriormente comentadas no capítulo “Consumo
energético”) e nas viagens de trabalho (promoção
da videoconferência). A Garrigues não gera emissões
significativas de outros gases além dos GEI. A seguir,
é apresentado o inventário dos GEI da Garrigues
para os últimos três anos de atividade.
Inventário de emissões de gases de efeito estufa
(emissões CO2e t)

Eletricidade
(alcance 2)
Viagens (alcance 3)

2015

2016

2017

2.805,65

2.799,70

1.691,82

1.605,93

1.843,52

Nota: Emissões (âmbito 2) de gases de efeito estufa para uma cobertura
de 100% da atividade da Garrigues, tendo sido 100 % em 2015, 97 % em
2016 e 96 % em 2017 (cobertura medida em termos de quadro de pessoal).
Em 2017, foi feita uma atualização dos fatores de emissão, de acordo
com fontes públicas. Viagens (âmbito 3): estas emissões foram calculadas
diretamente pela nossa agência de viagens, de acordo com a metodologia
estabelecida pela DEFRA, com uma cobertura de 94 % (cobertura medida
em termos de quadro de pessoal).
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(6) Número de pessoas por categoria profissional
e região (no encerramento dos exercícios de 2015,
2016 e 2017):

(7) Dados de pessoas por categoria profissional, sexo e idade no encerramento dos exercícios de 2015, 2016 e 2017:
Número de pessoas por categoria profissional e sexo
2015

Número de pessoas por categoria profissional
2015

2016

2017

285

295

298

Counsel

29

32

31

Associado principal

112

121

143

Associado sénior

405

407

387

Associado

288

267

268

Júnior

277

296

293

Trainee

28

33

60

OPS

76

78

81

Administração 		
e apoio

476

486

481

1.976

2.015

2.042

Sócio

Total

Região

2015

2016

2017

Espanha

1.714

1.696

1.695

Portugal

107

114

115

Restantes escritórios

155

205

232

1.976

2.015

2.042

Total

2016

Homens Mulheres

Categoria
Sócio

Total

Homens Mulheres

2017
Total

Homens Mulheres

Total

246

39

285

251

44

295

252

46

298

Counsel

21

8

29

22

10

32

22

9

31

Associado principal

80

32

112

88

33

121

105

38

143

Associado sénior

206

199

405

205

202

407

189

198

387

Associado

136

152

288

127

140

267

119

149

268

Júnior

131

146

277

124

172

296

127

166

293

Trainee

19

9

28

19

14

33

35

25

60

OPS

23

53

76

26

52

78

27

54

81

Administração 		
e apoio

74

402

476

77

409

486

76

405

481

936

1.040

1.976

939

1.076

2.015

952

1.090

2.042

Total

Relação de pessoas por categoria, sexo e idade

Nota: No exercício de 2015, foi criada uma categoria para designar os licenciados em Direito até à sua admissão na Ordem dos Advogados. Esta nova
categoria é a de trainee.

Número de pessoas por região
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Sócio

A partir de 34 anos

Counsel

A partir de 33 anos

Associado principal

A partir de 33 anos

Associado sénior

A partir de 29 anos

Associado

A partir de 25 anos

Júnior

A partir de 23 anos

Administração 		
e apoio

A partir de 18 anos

Homens
Mulheres

20%

40%

60%

80%

Nota: Categoria trainee desde 23 anos e OPS a partir dos 18 anos.
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(8) A nossa filosofia é assinar com os profissionais contratos de trabalho por tempo indeterminado. Nos escritórios
internacionais, a Garrigues segue a prática de contratação habitual, de acordo com as normais locais em vigor.
(9) Novas admissões por sexo, categoria profissional e região, no encerramento dos exercícios de 2015, 2016 e 2017:
Novas admissões por sexo e categorias profissionais
2015
Categoria
Sócio

Homens Mulheres

2016
Total

Homens Mulheres

2017
Total

Homens Mulheres

Total

100%

0%

4

93%

7%

14

100%

0%

1

0%

0%

0

67%

33%

3

100%

0%

2

AsSociado principal

100%

0%

3

50%

50%

4

75%

25%

4

Associado sénior

64%

36%

22

67%

33%

21

50%

50%

12

Associado

59%

41%

17

33%

67%

27

46%

54%

37

Júnior

49%

51%

114

38%

62%

125

44%

56%

135

Trainee

67%

33%

27

53%

47%

30

53%

47%

49

OPS

39%

61%

18

50%

50%

12

25%

75%

12

Administração 		
e apoio

10%

90%

41

13%

87%

47

12%

88%

33

Total

47%

53%

246

41%

59%

283

42%

58%

285

Counsel

Novas admissões por região
2015
Região

Homens Mulheres

2016
Total

Homens Mulheres

2017
Total

Homens Mulheres

Total

Espanha

84

87

171

67

108

175

88

111

199

Portugal

6

12

18

10

9

19

9

14

23

Restantes escritórios

26

31

57

39

50

89

24

39

63

Total

116

130

246

116

167

283

121

164

285
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(10) Rotação do total de empregados por categoria profissional, sexo e região em 2015, 2016 e 2017:

(11) Em toda a sua história, a nossa sociedade nunca
passou por um processo em consequência do qual
tenha resultado destruição de emprego (processos
de regulação de emprego, etc.).

Rotação de colaboradores por categoria profissional e sexo
2015
Categoria

Homens Mulheres

2016
Total

Homens Mulheres

2017
Total

Homens Mulheres

Total

Sócio

5

1

6

15

0

15

8

1

9

Counsel

0

1

1

5

1

6

1

0

1

Associado principal

10

2

12

5

1

6

4

3

7

Associado sénior

33

26

59

21

27

48

30

25

Associado

39

45

84

29

43

72

36

Júnior

25

24

49

30

20

50

Trainee

3

1

4

2

1

OPS

3

8

11

3

Administração 		
e apoio

2

33

35

120

141

261

Total

Total

2015

0,23

1,89

2,12

55

2016

0,17

2,31

2,48

37

73

2017

0,29

2,09

2,38

20

39

59

3

7

4

11

5

8

2

8

10

(13) Indicadores do serviço médico. De notar que não
se registou qualquer acidente mortal.

3

34

37

5

33

38

Indicadores do serviço médico

113

132

245

113

150

263

2015

Homens Mulheres

Nota: O cálculo da taxa de absentismo refere-se apenas a Espanha.

2015

2016

2017

Consultas médicas

5.598

5.775

5.666

Consultas enfermagem

2.660

2.428

2.371

935

875

784

1.076

807

889

Consultas de
ergonomia

222

225

207

Consultas-Relatórios
sobre higiene

226

229

259

23

22

20

902

548

306

Indicadores

Análises

2017
Total

Homens Mulheres

Total

Espanha

103

114

217

92

103

195

89

117

206

Portugal

4

12

16

11

1

12

8

14

22

Restantes escritórios

13

15

28

10

28

38

16

19

35

120

141

261

113

132

245

113

150

263

Total

Anos

Exames médicos

2016
Total

Taxa de absentismo por sexo (%)
Mulheres

Rotação de colaboradores por região
Homens Mulheres

(12) Taxa de absentismo:

Homens

Nota: No exercício de 2015, foi criada uma nova categoria denominada trainee, que inclui os licenciados em Direito até à sua admissão na Ordem dos Advogados.

Zona geográfica
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Indicadores do serviço médico
2015

2016

2017

Número total 		
de acidentes

12

10

6

Acidentes in itínere

11

9

4

Acidentes no centro

1

1

2

Número de mulheres

9

8

3

Número de homens

3

2

3

510

564

459

Acidentes com baixa

Distribuição por sexo

Dias de baixa

Nota: : Dados referentes apenas a Espanha.

(14) No exercício de 2017, de um total de 72 maternidades, continuam no ativo, 12 meses após a sua reintegração, 64
empregadas, o que se traduz em 88,8% do total de maternidades. Por outro lado, de 19 paternidades, continuam no
ativo, 12 meses após a sua reintegração, 19 empregados, o que se traduz em 100% do total de paternidades.
2015

2016

2017

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Baixa antes dos 12 meses da
reintegração por
maternidade / paternidade

6

23

12

17

6

24

10

14

0

0

8

11

Baixa antes da reintegração por
maternidade / paternidade

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ativos 12 meses após
a reintegração
por maternidade / paternidade

20

77

57

83

19

76

62

86

19

100

64

89

Total

26

100

69

100

25

100

72

100

19

100

72

100

Níveis de reintegração após baixa
por maternidade ou paternidade

Nota: Dados referentes apenas a Espanha.

(15) Número de empregados por tipo de contrato, sexo, região e tipo de jornada. Dados referentes apenas a Espanha.
Número de colaboradores

2016

2017

Por tipo de contrato e sexo

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Por tempo indeterminado

530

857

529

853

26

27

28

25

556

884

557

878

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

553

848

551

844

3

36

6

34

556

884

557

878

A termo certo
Total
Por tipo de jornada e sexo
Jornada completa
Jornada parcial
Total
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(16) Evolução do número médio de horas dedicadas à formação em 2015, 2016 e 2017:
Número médio de horas dedicadas à formação
2015
Categoria

Homens Mulheres

2016
Total

Homens Mulheres

2017
Total

Homens Mulheres

Total

Sócio

58

62

58

58

75

60

66

75

67

Counsel

54

145

79

62

88

70

58

84

65

Associado principal

55

67

58

46

54

50

65

54

62

Associado sénior

66

63

65

69

71

70

112

93

102

Associado

101

100

101

165

144

154

139

150

145

Júnior

124

133

129

167

178

173

142

158

151

Trainee

94

112

100

113

133

121

81

108

92

OPS

56

36

42

58

32

40

59

37

44

Administração 		
e apoio

36

41

40

30

31

31

35

29

32

Nota: No exercício de 2015, foi criada uma nova categoria denominada trainee, que inclui os licenciados em Direito até à sua admissão na Ordem dos Advogados.

(17) Os trabalhadores do escritório recebem um salário superior ao mínimo legal estabelecido em cada uma das áreas
geográficas onde o escritório opera e para cada uma das suas categorias profissionais.
(18) Pela natureza e volume dos serviços contratados pelo escritório, julga-se que não existe risco de violação
dos direitos humanos na cadeia de abastecimento, e que a sociedade não tem sequer um poder de influência
significativo na mesma. Até à data, não existe qualquer queixa ou reclamação nesse sentido.
(19) A Garrigues respeita o direito do seu pessoal de ser representado por sindicatos e por outros representantes
legítimos, assim como de participar com eles em negociações para alcançar acordos sobre as suas condições laborais.
São respeitados todos os direitos individuais e coletivos do nosso pessoal.
Nesse sentido, não se verificaram situações de risco no que afeta o exercício do direito à liberdade de associação ou
de escolha de representantes legais por parte do pessoal contratado da Garrigues.
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Além disso, a Garrigues não estabeleceu alterações
substanciais das condições de trabalho ou remoções
para o seu pessoal contratado. As alterações
causadas que se puderem verificar no futuro serão
analisadas caso a caso, de modo a que possam
ser evitados ou reduzidos os impactos negativos
no pessoal, com observância dos procedimentos
estabelecidos na legislação de cada jurisdição.
(20) Número de fornecedores.
Número de fornecedores
2015

2016

2017

Nacionais

3.178

2.717

2.815

Internacionais

388

402

305

3.566

3.119

3.120

Total

Nota: Dados referentes apenas a Espanha. Para mais informações sobre
a cadeia de fornecimento da Garrigues, poderá consultar a secção sobre
fornecedores do Relatório Integrado 2016.

Relatório Integrado 2017
Relatório de verificação

Relatório de verificação

P·99

Relatório Integrado 2017
Relatório de verificação

Relatório de verificação

VERIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

VMS-2018/0018
A AENOR verificou o Relatório da organização

GARRIGUES
INTITULADO: RELATÓRIO INTEGRADO 2017

De acordo com:
Opção GRI aplicada:
Processo de Verificação:

Data de emissão:

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Os GRI Standards do Global Reporting Initiative
Core
Para conceder este Documento de Verificação, a AENOR verificou a
adequação do relatório ao solicitado pelo GRI, assim como os dados e
informações nele contidos.

2018-06-07

Rafael GARCÍA MEIRO
Director -Geral

P·100

www.garrigues.com

