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Carta de apresentação
Com esta memória cumprimos, mais um ano, o compromisso de informar os nossos clientes, profissionais,
instituições e outros grupos interessados. Consideramos isso um dever de transparência para com eles.

Parece indiscutível que a crise transformou praticamente todos os planos da realidade que conhecíamos
antes do seu início. E muitos pensam – e com certeza terão razão – que, após a recuperação, há coisas
que nunca voltarão a ser como dantes.

Porém, como consequência dessas mudanças, e à frente de todas elas, importa realçar a transformação

sentida pelos nossos clientes, que estão a renovar objetivos e a enfrentar novos projetos. Pois bem, aos

nossos clientes – com os quais temos vindo a partilhar dificuldades – queremos dizer-lhes que a Garrigues

também está a evoluir para continuar a ajudá-los neste novo futuro.

A Garrigues quis aproveitar estes anos de crise para ser melhor, mais sólida, competitiva e sustentável.

Reformámos o nosso modelo de governo corporativo, tornando-o mais moderno e eficaz; diversificámos
a nossa atividade com novas especialidades do Direito; reforçámos os nossos sistemas de controlo de

qualidade e de comportamento ético dos nossos profissionais, aos quais exigimos uma atuação exemplar;

mantivemos as nossas carreiras profissionais e decidimos abrir escritórios em outros lugares do mundo,

como a América Latina.

Na Garrigues pretendemos que a nossa atividade não seja apenas orientada para o resultado económico,

mas também para a governação, a ética e os valores corporativos; bem como para a melhor gestão das
pessoas e do seu talento; e para a presença do nosso escritório na sociedade, da qual fazemos parte.

Queremos continuar a ser um escritório líder em serviços jurídicos e fiscais em Espanha e na Europa

Continental, e aumentar a nossa presença no mundo. E, com esta finalidade, trabalharemos envidando

todos os nossos esforços.

Fernando Vives Ruiz
Sócio Diretor
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Ricardo Gómez-Barreda
Senior partner
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Na Garrigues
é sempre de dia
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Conheça-nos

Direito Urbanístico

Direito e Regulação de Seguros

A firma

Fusões e Aquisições

em serviços legais e fiscais em Espanha e na Europa Con-

Contencioso e Arbitragem

Human Capital Services

Constituída em 1941, a Garrigues é um escritório líder

tinental. A nossa equipa humana e a nossa clara e inequí-

Ambiente

voca vocação internacional permitem-nos oferecer aos

Propriedade Industrial e Intelectual

nossos clientes, onde quer que eles se encontrem, uma

Restruturações e Insolvências

assessoria integral, do mais alto nível de qualidade, respeitando e cumprindo sempre as normas éticas mais exigen-

Regulação do Setor Energético

tes e a legislação vigente, aplicável em cada uma das

jurisdições em que operamos.

Para mais informações

Para mais informações

Proximidade geográfica aos clientes:
Rede global

Um serviço de confiança
em todas as áreas do Direito

A Garrigues é um escritório de advogados com presença

própria na Europa, na América, na Ásia e em África.

Prestamos serviços profissionais de assessoria jurídica e

Para mais informações sobre os nossos

fiscal com equipas multidisciplinares que permitem asse-

Escritórios e Desks

gurar o mesmo nível de qualidade em qualquer lugar.
As nossas Áreas de Atuação são:

América Latina, eixo estratégico
na internacionalização da Garrigues

Contratação Comercial e Direito Societário
Direito Administrativo

No dia 13 de maio de 2013, anunciámos um passo funda-

Direito Bancário e Financeiro

mental no processo de expansão da Garrigues. No âmbito
da nossa aposta firme em sermos uma empresa de advo-

Direito Contabilístico

gados internacional, empreendemos a abertura progressiva

Direito das Tecnologias da Informação

de uma rede própria de escritórios nos países mais impor-

Direito das Telecomunicações e Audiovisual

tantes da Ibero-América, que ficarão ligados à sede brasileira

de São Paulo. O nosso objetivo é tornarmos-nos um escri-

Direito do Mercado de Valores

tório líder nessa região, capaz de oferecer aos seus clientes

Direito do Desporto e Entretenimento

assessoria em Direito, aplicável em cada uma das jurisdições,
com os rigorosos padrões de qualidade que caracterizam

Direito Europeu e da Concorrência

o nosso serviço na Península Ibérica e nas áreas geográficas

Direito Farmacêutico e da Biotecnologia

onde já estamos implantados, como a Ásia (Xangai), Norte

Direito Fiscal

de África (Casablanca), Europa Central e de Leste (Varsó-

via), além dos E.U.A. (Nova Iorque), Reino Unido (Londres)

Direito Imobiliário

ou do escritório de Direito Europeu, em Bruxelas.

Direito do Trabalho

Os escritórios de advogados são um elemento-chave para

Direito Marítimo e dos Transportes

o desenvolvimento internacional das grandes, médias e

pequenas empresas. A chegada a um país estrangeiro

Direito Penal
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exige compreender o seu funcionamento, não só do

O grupo de profissionais do escritório de Bogotá é coor-

como são feitas as leis e os negócios. Por isso, um escritó-

latino-americana da Garrigues e formado por uma equipa

país e na região é capaz de acrescentar valor.

do Direito. Muitos deles, além da sua sólida experiência

denado por Javier Ybáñez, sócio responsável pela prática

ponto de vista jurídico, mas também da perspetiva de

de advogados colombianos que cobrem todas as áreas

rio de advogados com conhecimento e experiência no

no mercado colombiano, trabalharam em importantes fir-

A América Latina, neste caso concreto, é um mercado na-

mas de advogados em outras jurisdições, como Madrid,

tural para uma parte fundamental dos nossos clientes que,

Nova Iorque ou Londres. A nossa equipa, em conjunto

de origens diversas e de forma estável, desenvolvem as

com os profissionais dos outros escritórios e da rede Ga-

suas atividades na região. Atualmente, 24 % dos nossos

rrigues, garante um serviço uniforme de qualidade, inde-

clientes internacionais está presente no continente ame-

pendentemente da localização do cliente ou da

ricano. A Garrigues acompanha-os há décadas, mas agora,

complexidade da transação.

no âmbito da nova estratégia de internacionalização, deu

Para mais informações

um passo fundamental para a sua presença nesta região.

As equipas de cada um dos nossos escritórios serão for-

madas por advogados latino-americanos, com um vasto

Especialização setorial

Além disso, queremos acompanhar os nossos clientes la-

valor acrescentado, graças a um maior conhecimento dos

conhecimento do mercado e que exerçam Direito local.

Prestamos aos nossos clientes serviços legais e fiscais de

tino-americanos na sua expansão externa, particularmente

seus negócios e dos setores em que operam.

na Europa e na Ásia.

Mais informações sobre Indústrias

A atual fase de implantação e desenvolvimento na América

e Setores Garrigues

Colômbia, Peru e México, países com um sólido cresci-

Estrutura e órgão de governo
e administração

Latina da Garrigues abrange a abertura de escritórios na

mento económico na última década e magníficas perspeti-

vas de futuro. Nestes países, os nossos advogados oferecem

A forma jurídica da Garrigues é a de sociedade limitada

um serviço multidisciplinar, que aprofunda as áreas e setores

profissional, cuja propriedade pertence a todos os sócios

económicos de maior dinamismo.

que exercem a sua atividade na firma.

Os escritórios da Colômbia, Peru e México fazem parte

A gestão, administração e representação da sociedade

de uma primeira fase que será completada com aberturas

compete ao sócio diretor ou managing partner. No exer-

posteriores em outros países de especial interesse para a

cício da sua atividade, o sócio diretor conta com o apoio

Garrigues e para os seus clientes, visando consolidarmo-

do senior partner, do Conselho de Sócios e do Comité de

nos como um escritório de referência na região e uma

Prática Profissional, assim como de outros comités con-

firma de advogados internacional, plenamente integrada.

sultivos. Cada um deles tem as suas respetivas funções de

supervisão, controlo e assessoria.

Colômbia, uma nova realidade da
expansão latino-americana

Para mais informações

O escritório de Bogotá, a operar desde julho de 2013, é o

segundo que a Garrigues abriu na América Latina após a

Cumprimento e integridade

equipa inicial de 20 profissionais especializados, oferece ser-

solidamente estabelecidas, que se projetam tanto no

blicas nas diversas áreas do Direito colombiano: fusões e

na relação com os clientes e com a sociedade em geral,

de capitais, infraestruturas e Direito Público, litígios e arbi-

cliente, no compromisso com as pessoas e na deonto-

sede de São Paulo. O escritório colombiano, graças a uma

A Garrigues tem algumas marcas de identidade claras e

viços de assessoria legal e fiscal a empresas e entidades pú-

âmbito interno da firma e entre os seus membros, como

aquisições, Direito Corporativo, banca e finanças, mercado

e que se baseiam na excelência do serviço prestado ao
logia profissional e independência.

tragem internacional, Direito Fiscal e Direito do Trabalho.
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Neste exercício, o escritório efetuou uma profunda revisão

são expectáveis e exigíveis a todos os membros do escri-

e atualização de todo o Sistema Normativo Interno da

tório, tanto nas suas relações com o próprio escritório e

Garrigues (que é o conjunto de políticas, procedimentos,

com os restantes membros, como com os clientes e ter-

programas, regulamentos, códigos e normas aprovados

ceiros em geral. Esse Código foi elaborado tendo em conta

cumprimento obrigatório para todos os membros da

Garrigues, e contém o compromisso do escritório com os

pelos órgãos competentes da firma, de caráter interno e

os princípios de responsabilidade social assumidos pela

Garrigues), com a finalidade de continuar a impulsionar o

princípios de ética empresarial e com a transparência em

compromisso ético e o comportamento responsável de

todos os seus âmbitos de atuação.

todos os que fazem parte do escritório.

A fim de reforçar o cumprimento adequado e efetivo, por

Entre as medidas tomadas com essa finalidade, importa

parte de todos os membros do escritório, do Código de

destacar a aprovação, em junho de 2013, do Código de Ética

Ética, assim como do Sistema Normativo Interno da Garri-

da Garrigues, que faz parte do Sistema Normativo Interno

gues, foi implementado, em 1 de setembro do 2013, um

do escritório (em conjunto com a regulamentação interna

canal interno de comunicação, de caráter reservado e es-

sobre prevenção do branqueamento de capitais e do

tritamente confidencial, denominado Canal de Ética, através

de Prevenção e as Políticas Internas). Mais concretamente,

ções sobre condutas manifestadas por algum membro do

financiamento do terrorismo, bem como com o Programa

do qual todos os membros da firma podem dar informa-

o Código de Ética, que entrou em vigor em 1 de setembro

escritório que possam envolver qualquer irregularidade ou

de 2013, substitui o Código de Atuação Profissional da

ato contrário à legalidade, às normas deontológicas ou de

Garrigues, visto que inclui os seus valores e princípios (como

atuação previstas no Código de Ética ou nas restantes dis-

marcas de identidade irrenunciáveis do escritório),

posições do Sistema Normativo Interno de Garrigues.

Os valores e princípios que inspiram esta identidade são

tuadas através do Canal de Ética, foi aprovado o denomi-

aprofunda-os e desenvolve outras questões importantes.

A fim de garantir a gestão adequada das comunicações efe-

concretizados, de modo mais destacado, nos seguintes:

nado Regulamento do Canal de Ética da Garrigues, que
também entrou em vigor em 1 de setembro de 2013 e

Valores irrenunciáveis

que desenvolve o seu âmbito de aplicação, as normas de

a) Compromisso com o cliente
b) Compromisso com a qualidade
c) Compromisso com o escritório e os seus membros
d) Compromisso com a atuação ética

acesso e procedimento e outras questões relativas ao Canal

de Ética, necessárias à sua correta implementação e funcionamento.

Do mesmo modo, neste exercício o escritório procedeu a

uma profunda revisão e atualização do seu Programa de

Princípios deontológicos fundamentais

Prevenção (que, à semelhança do Código de Ética, também

a) Integridade
b) Lealdade
c) Independência
d) Formação permanente
e) Dignidade e respeito
f) Sigilo profissional

faz parte do Sistema Normativo Interno da Garrigues), cuja

finalidade é identificar e monitorizar os potenciais riscos de

cumprimento da regulamentação aplicável e das normas

deontológicas e, se necessário e dentro do possível, tomar

as medidas que os possam mitigar e/ou possam reduzir a
exposição global do escritório a esses riscos.

Estes valores e princípios estão ligados entre si de forma in-

Como parte desse processo, foram aprovadas várias me-

dissociável, e todos os membros do escritório têm o dever

didas cuja implementação está prevista para o próximo

de os cumprir e preservar, assim como a responsabilidade

exercício e que se destinam a completar o Programa de

de os transmitir na atividade que desenvolvem dentro da

Prevenção já existente no escritório. Importa destacar

firma, respeitando sempre a regulamentação aplicável.

que, em conjunto com as medidas preventivas de caráter

geral, dirigidas a todos os membros do escritório, também

Além de desenvolver esses valores e princípios, o Código

foram tomadas outras medidas específicas de prevenção,

de Ética da Garrigues contém as normas e condutas que
9
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pessoal da firma, aos sócios, às suas alianças, entidades (outros
escritórios, fornecedores, meios de comunicação e outras
organizações), autoridades, organismos reguladores e administrações públicas e à sociedade.

dirigidas às diversas áreas de atuação e departamentos do
escritório, em função das suas específicas e respetivas particularidades.

Por último, cabe salientar que também foi aprovado um
plano de ação de definição de políticas, que inclui um conjunto de medidas organizativas, tecnológicas, formativas e informativas, que visam sensibilizar todos os membros da
Garrigues no que se refere ao firme compromisso do escritório com o comportamento ético e responsável e, em resumo, com a melhoria da eficácia do Programa de
Prevenção.

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 identificação 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 importância e uma análise da materialidade
para identificar os aspetos que possam ser importantes (ver
Anexo I). A informação pertinente associada aos aspetos
que são materiais é comunicada aos respetivos grupos de
interesse por diversas vias, geralmente através da Memória
de RSE.

Diálogo com os grupos de interesse

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 suas ações e o desenvolvimento da sua prática profissional acarretam ou podem
produzir efeitos associados significativos.

O quadro seguinte reúne os grupos de interesse da Garrigues e os principais canais de comunicação com eles estabelecidos:

Os grupos de interesse identificados pela Garrigues constam
no seu Código de Ética e referem-se aos seus clientes, ao

PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

GRUPOS DE INTERESSE DA GARRIGUES
Clientes

Relatórios RSE

Client satisfaction e outros inquéritos

Comentários diretos / reuniões informais

Relatórios de prescrições e meios especializados
Requisitos de clientes e regulatórios do setor
Imprensa e meios

Reuniões, comissões e grupos de trabalho externos
Legislação

Reuniões formais e comités internos

•
•
•
•
•

Sócios

Pessoal

•
•

•
•

•

•
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Autoridades,
reguladores, Alianças Instituições Sociedade
Ass. Prof.

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
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Os grupos de interesse que forem mais importantes para
a firma serão abordados através das vias de comunicação
mais diretas (sondagens, reuniões, conversas diretas), além
das indiretas, que são utilizadas para os grupos de interesse
em geral (Memórias de RSE dos grupos de interesse, relatórios de prescritores e meios – especializados ou generalistas – requisitos exigidos, coincidência em grupos de
trabalho externos, regulamentação, etc.). Além das apre-

sentadas no quadro anterior, são utilizadas outras vias de
comunicação com os grupos de interesse, como boletins
eletrónicos, sessões formativas e informativas, site, intranet,
blogues e redes sociais, caixa de correspondência eletrónica
da Garrigues, coleção editorial da Garrigues, avaliações de
pessoas, revista interna Internos e a própria Memória de
RSE.

Queremos que a Garrigues
seja uma firma global, com uma
mentalidade global, capaz de
capacidade para acompanhar
os seus clientes onde estes
necessitarem de nós.

O nosso sucesso é a
confiança dos nossos clientes
O nosso objetivo é ajudá-los
a criar valor. A nossa estratégia:
reconhecer, atrair e gerir o talento.

Oferecemos aos nossos clientes uma
equipa pluridisciplinar de profissionais
especializados em todas as áreas do
direito empresarial e da tributação.

www.garrigues.com
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Calçamos
os sapatos
dos nossos
clientes

Firma jurídica líder na
Europa continental
www.garrigues.com

2013

Memória de Responsabilidade
Social Empresarial

Clientes

Estes dados confirmam a elevada qualidade dos nossos
serviços, à disposição das principais e mais exigentes companhias dos países onde operamos.

O nosso sucesso deve-se à confiança e à satisfação dos nossos clientes, fruto da nossa dedicação aos mesmos. Por isso,
cada projeto profissional representa para nós um desafio.
Comprometemo-nos com cada um dos projetos e assuntos
que nos são confiados, e os nossos profissionais têm consciência da importância de escutar os clientes, de conhecer
a fundo os seus negócios e a sua atividade, de compreender
as suas necessidades e objetivos, tudo isso com a finalidade
de lhes poder propor as soluções mais adequadas às suas
necessidades.

Proveniência geográfica e setorial dos clientes

A localização da nossa rede de escritórios exerce uma
clara influência na proveniência dos nossos clientes. A Garrigues é uma firma essencialmente ibérica, mas aberta ao
exterior. Atualmente dispomos de uma ampla rede de escritórios fora da Península Ibérica e contamos com a confiança de um grande número de clientes internacionais,
que já atingiu 10,3 % do total da nossa carteira de clientes,
distribuídos por todos os continentes. A distribuição geográfica dos clientes fora da Península Ibérica é a seguinte:

Um atendimento contínuo, completo e personalizado, no
âmbito da assessoria jurídica e fiscal, e a prestação de serviços profissionais do mais alto nível, são o caminho que seguimos para alcançar a excelência.

PROVENIÊNCIA GEOGRÁFICA DOS NOSSOS
CLIENTES INTERNACIONAIS

Procuramos estabelecer com os nossos clientes relações
estáveis e prolongadas no tempo, baseadas na confiança e
na empatia, atuando de forma leal e transparente.

A Garrigues leva a cabo, pelos seus próprios meios ou em
colaboração com outras entidades, um grande número de
atividades de informação, atualização e formação, destinadas,
em primeiro lugar, a clientes (embora também em muitas
ocasiões a terceiros), tais como a organização de jornadas
de atualização legislativa, pequenos-almoços de trabalho,
participação em fóruns e seminários com clientes, etc.

64 %

Europa

12 %

América do Norte

Relação com os nossos clientes
Tipologia dos nossos clientes

Os nossos clientes são, em geral, empresas do setor privado, tanto de média como de grande dimensão.

Assim, 83 % das empresas que, em 31 de agosto de 2013,
integravam o IBEX-35 eram clientes da Garrigues durante
este exercício, assim como 55 % das empresas que estavam cotadas no Mercado Contínuo da Bolsa de Madrid na
mesma data. Por outro lado, 13 % das empresas que, em
31 de agosto de 2013, integravam o Mercado Alternativo
Bolsista eram nossos clientes durante o mesmo exercício
fiscal. Quanto a Portugal, 30 % das empresas que, em 31
de agosto de 2013, integravam o PSI-20 da Bolsa de Lisboa
eram clientes do escritório em 2013.

7%

Ásia

6%

América Central

6%

América do Sul

4%
1%
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Satisfação do cliente

Esta diversidade, no que respeita à origem dos nossos

clientes corresponde, em primeiro lugar, à vocação e ex-

Desde há alguns anos que a Garrigues tem vindo a avaliar

periência dos nossos profissionais, acostumados a trabalhar

periodicamente o nível de satisfação dos seus clientes,

em projetos internacionais e, em segundo lugar, ao facto

através de um programa denominado Client Satisfaction.

de dispormos de uma ampla rede de escritórios, tanto

Os últimos dados disponíveis correspondem ao exercício

dentro como fora de Espanha.

anterior, já que no encerramento da edição deste ano (31

De igual modo, a Garrigues é membro fundador da «Ta-

de agosto de 2013) se encontrava em curso o processo

xand», uma rede global composta por mais de 2.000 con-

de entrevistas do último exercício.

sultores fiscais, pertencentes a mais de 50 firmas dos cinco

O estudo de satisfação consistiu no envio de questionários

continentes, que prestam assessoria fiscal a clientes multi-

e na realização de entrevistas e reuniões com uma amos-

nacionais (mais informações em www.taxand.com).

tra representativa de 91 clientes de toda a Espanha, ligados

A proveniência setorial dos clientes internacionais que in-

às diversas áreas de atuação. Os resultados destas entre-

tegram a nossa carteira é apresentada no gráfico seguinte:

vistas foram posteriormente comentados com os sócios

e com outras pessoas da empresa, para definir em cada

caso concreto, tendo em conta os comentários e suges-

PROVENIÊNCIA SETORIAL DOS NOSSOS
CLIENTES INTERNACIONAIS

tões recebidas, as medidas adequadas para fazer o acom-

panhamento da sua efetiva implementação.

A nossa firma recebeu, em 2012, uma qualificação média

24 %

global de 8,61 numa escala de 0 a 10, o que representa

uma melhoria em relação a 2011 (8,38) e a 2010 (8,33).

Serviços

Como aspetos a destacar os clientes avaliam, de forma

muito positiva, a integridade e a reputação da Garrigues,

assim como a confiança que geramos, associada ao nosso

19 %

compromisso e à relação personalizada e capacidade de
comunicação estabelecidas com o cliente. Outros aspetos

Pessoas singulares

avaliados positivamente são a nossa proatividade e inicia-

tiva, a transparência e a utilidade da nossa assessoria, e a

13 %

11 %

Consumo e distribuição

6%

Energia

5%

Serviços financeiros

3%

Tecnologia, telecomunicações
e meios

2%
2%
1%

Transporte

4%

a melhorar, os nossos clientes sugerem que o escritório

deve potenciar a sua rede internacional, apresentar notas

mais detalhadas dos honorários e desenvolver informação

Fabricação industrial

8%

2%

qualidade técnica dos nossos serviços. Quanto aos pontos

Construção e
infraestruturas

sobre novidades e assuntos de interesse.

Além das obtidas através das sondagens de satisfação, as
possíveis sugestões, queixas ou reclamações dos clientes

são canalizadas através do sócio diretor de Prática Profis-

sional.

Gestão dos conflitos de interesses

Turismo

Devido ao elevado número de clientes do escritório, à di-

versidade das suas áreas de especialização e aos diversos

Farmacêutico e sanitário

Administrações públicas

escritórios e países em que a Garrigues desenvolve a sua

Outros

atividade profissional, torna-se especialmente importante
14

2013

Memória de Responsabilidade
Social Empresarial

Direito de Restruturações:

a adequada identificação, prevenção, gestão e resolução
das situações de conflito de interesses que possam ser

A Garrigues concebeu uma interpretação legal que,

suscitadas e que, de facto, ocorrem cada vez mais na nossa

por analogia com o Direito comparado norte-ameri-

atividade profissional.

cano, permitiu que, pela primeira vez, um juiz comercial

Esta é uma questão de grande relevância, não só no plano

espanhol autorizasse que fossem também transmiti-

deontológico mas também por ser especialmente sensível

dos, a favor do investidor adquirente, em conjunto

ção do Comité de Prática Profissional, a Garrigues definiu

contratos que a sociedade liquidada tinha assinado

na relação com os clientes. Sob a supervisão e coordena-

com os ativos de uma sociedade em liquidação, os

procedimentos internos muito rigorosos, destinados a

com terceiros, sem necessidade do consentimento

gerir e resolver este tipo de situações com a maior agili-

destes.

dade possível, tanto as que possam ocorrer devido à che-

Contencioso e arbitragem:

gada de um novo cliente ou caso à firma, como as que

possam surgir, mais tarde, durante a realização de um tra-

A Garrigues articulou um modo inovador de analisar,

balho já em curso.

de uma perspetiva económica, o cumprimento dos

requisitos da cláusula rebussic stantibus, com vista a

solicitar junto dos tribunais o reequilíbrio de arrenda-

Inovação na Garrigues

mentos a longo prazo de diversas indústrias em Es-

Para a Garrigues, a inovação é um valor fundamental no nosso

panha, principalmente a hoteleira.

padrão de qualidade. Desde a sua fundação, em 1941, o prin-

Gestão de patrimónios:

cipal objetivo da Garrigues em matéria de inovação é o ser-

A Garrigues criou um software que permite avaliar,

viço ao cliente: um serviço que vai além da assessoria jurídica

para efeitos fiscais, os direitos de imagem dos jogado-

e fiscal e que é definido como a capacidade que temos de

res de futebol, para cumprir a regulamentação de pre-

nos antecipar às necessidades dos clientes e de nos adaptar

ços de transferência.

aos novos desafios que estes enfrentam.

Com a missão de manter a nossa liderança, a criação de

Para os nossos advogados, a inovação é um desafio diário

e, principalmente um compromisso com os nossos clientes.

novas ideias é a nossa prioridade e a nossa marca de iden-

tangível na provisão de serviços e produtos que se baseiam

quando a aposta na inovação se torna, além disso, a ga-

tidade. É, especialmente em tempos como os atuais,

Os exemplos a seguir mostram como esse espírito se torna

rantia do sucesso para o futuro: para ser rentável e sus-

numa ideia inovadora, seguem um enfoque pioneiro e, em

tentável temos de procurar novas formas de ajudar os

resumo, oferecem uma solução legal específica e original

nossos clientes.

que abre um precedente na indústria, em áreas como:

Finalmente, através do investimento em inovação e desen-

Direito Penal:

volvimento, a Garrigues procura não só oferecer um valor

A Garrigues, através de uma equipa pluridisciplinar,

acrescentado aos clientes mas também fomentar o desen-

concebeu uma ferramenta tecnológica que ajuda os

volvimento da prática legal no nosso país e além-fronteiras,

clientes a supervisionarem e darem resposta aos riscos

num mercado cada vez mais interligado e global.

penais dos seus negócios.

Assim o reconheceu o diário económico Financial Times

Direito Financeiro:

no ranking anual das firmas jurídicas mais inovadoras na

A Garrigues assessorou o FROB, em matéria de ajudas

Europa nos últimos três anos, durante os quais a Garrigues

de Estado, na sua negociação com a Comissão Euro-

se situou no top ten da inovação legal (Financial Times In-

peia relativamente às condições de recapitalização e

novative Lawyers Ranking), conquistando o prémio Most

restruturação do setor financeiro espanhol.

Innovative Law Firm in Continental Europe, em 2011 e

2012.
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Prémios e reconhecimentos

Mejor Despacho
de Abogados
para Trabajar
en España

2013

Prémio Serviço ao Cliente
Chambers Europe Awards
for Excellence 2013

Melhor Escritório de Advogados para Trabalhar em Espanha
XV Ranking das Melhores
Empresas para Trabalhar.
Revista Actualidad Económica
2013 (posto n.º 13)

Escritório do Ano em Espanha
Client Choice Award 2013
International Law Office

Melhor Firma de Espanha
2012
Legal Alliance Summit

Firma do Ano em Espanha
IFLR European Awards 2013

Prémio Confiança do Cliente
Premios Oro de España 2012
Iberian Lawyer

Escritório de Advogados com
Melhor Reputação
Relatório Merco 2013
(posto n.º 42)

Escritório mais Inovador da
Europa Continental
Financial Times Innovative
Lawyers Awards 2012
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Ajudar os nossos clientes
a alcançar as suas metas
em qualquer lugar do mundo

Criamos valor para os nossos clientes

Queremos que a Garrigues
seja uma firma global, com uma
mentalidade global, capaz de
acompanhar os seus clientes
onde estes necessitarem de nós.

O nosso sucesso é a
confiança dos nossos clientes
O nosso objetivo é ajudá-los
a criar valor. A nossa estratégia:
reconhecer, atrair e gerir o talento.

Oferecemos aos nossos clientes uma equipa
pluridisciplinar de profissionais
especializados em todas as áreas do
direito empresarial e da tributação.

2013
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Firma de talento

Segundo o ranking anual da Atualidade Económica, desde
há alguns anos que somos reconhecidos como o melhor
escritório para trabalhar em Espanha. Esse reconhecimento
deve-se, entre outras considerações, ao facto de mantermos um compromisso ineludível com os jovens recém-licenciados/graduados, o que lhes permite terem acesso ao
mercado de trabalho e começarem a desenvolver o seu
projeto de vida. Deste modo, todos os anos admitimos
novos profissionais, aos quais oferecemos a oportunidade
de desenvolverem uma carreira profissional através da participação num atrativo programa de formação e atualização
jurídica e fiscal e a possibilidade de crescerem profissionalmente num meio dinâmico, caraterizado pelo rigor, qualidade, ética e por um excelente ambiente de trabalho.

Na Garrigues, o ativo mais valioso são os nossos profissionais. Por isso, trabalhamos constantemente para atrair,
desenvolver e reter o talento. Para que os nossos profissionais possam prestar um serviço da máxima qualidade
ao cliente, colocamos à sua disposição todas as ferramentas e oportunidades necessárias para que o seu talento e
capacidade alcancem o mais elevado nível de excelência,
e para que, desta forma, o seu trabalho se repercuta salutar e positivamente no seu ambiente profissional, na firma
e na sociedade em geral.

MAPA DO PESSOAL DA GARRIGUES

Equipa humana

A gestão adequada do nosso capital humano exige que
as políticas de recursos humanos sejam uma prioridade
na Garrigues. A coordenação geral destas políticas está a
cargo do Comité de Recursos Humanos, que é integrado
por representantes das várias áreas de atividade jurídica
do escritório e por membros do Departamento de R.H.
Neste comité são elaboradas, estudadas e debatidas as
propostas que depois serão apresentadas ao Comité de
Direção para aprovação. A execução e o acompanhamento de cada nova medida adotada são levados a cabo
pelo Departamento de R.H.
A estrutura do nosso pessoal e a sua distribuição por categorias profissional e funcional são as seguintes:
NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS POR CATEGORIA
PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DE 2013
Sócios

289

Associados principais

113

Associados

490

Counsel

Associados sénior
Júnior

Administração e Apoio

Total

10

427

265

540

2.134

19

2013

Memória de Responsabilidade
Social Empresarial

A Garrigues garante a plena igualdade de tratamento e
de oportunidades entre mulheres e homens, e favorece a
conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal. Nesse
sentido, a Garrigues tem vindo a aplicar, desde há alguns
anos, medidas favoráveis a esta conciliação, tais como dias
de descanso adicionais no Natal e Semana Santa (nos escritórios de Espanha) ou jornada intensiva à sexta-feira (o
que permite aproveitar a tarde livre), além de outros benefícios discriminados no item «Sistema de compensação».

pelo rigor, a qualidade, a ética profissional e por um excelente ambiente de trabalho.

A nossa firma conta com um plano de carreira estruturado por categorias profissionais perfeitamente identificadas. As denominações das diversas categorias profissionais,
que são a seguir indicadas, refletem a realidade da experiência de cada profissional, tornando-a reconhecível no
mercado, em geral, e entre os profissionais do setor de
serviços jurídicos e fiscais, em particular.
Sócio

A filosofia da empresa é assinar com o pessoal contratos
de trabalho sem termo. No entanto, durante os primeiros
dois anos de carreira profissional dos advogados júnior,
após a conclusão dos seus estudos universitários, estes
profissionais assinam com a Garrigues um contrato de estágio1.

Counsel

Associado principal
Associado sénior
Associado
Júnior

A Garrigues cumpre, no que diz respeito a todo o seu
pessoal, as normas legais e convencionais suscetíveis de
aplicação nos âmbitos geográficos de atividade da firma.

A Garrigues mantém o compromisso de que as novas gerações de profissionais disponham de todos os meios e
oportunidades que lhes permitam completar uma carreira
profissional, plena e satisfatória, na nossa firma.

Ao longo da sua trajetória profissional, as pessoas, em determinadas ocasiões, optam por enfrentar novos desafios.
Os nossos profissionais são muito valorizados e reconhecidos no mercado, sendo parte do trabalho de gestão dos
R.H. conhecer as razões que pesaram na sua decisão de
abandonar a nossa organização. Só assim poderemos
identificar os aspetos a melhorar enquanto organização e
trabalhar sobre eles.

Ao longo da sua carreira, todos os profissionais da firma são
avaliados individualmente por competências, com uma periodicidade anual, através de avaliações por escrito e de uma
entrevista pessoal com o respetivo responsável. Os profissionais também recebem diariamente indicações sobre o
desempenho do seu trabalho, consequência da contínua supervisão por parte dos seus responsáveis. No processo de
avaliação, analisa-se e comenta-se o desempenho e o potencial de carreira, motiva-se, pessoal e profissionalmente, o
avaliado, e as suas observações ou comentários são recebidos e estudados.

No Anexo II do presente documento, encontram-se discriminados os dados de rotatividade dos empregados por
sexo, categoria profissional e região, no encerramento do
exercício de 2013.

A nossa permanente busca pela excelência e a manutenção
e reforço dos nossos padrões de qualidade na prestação de
serviços profissionais pressupõem a aplicação de uma contínua exigência no processo de avaliação de todos os nossos
profissionais.

Por outro lado, a taxa de absentismo na Garrigues, durante o exercício de 2013, correspondente a baixa por
doenças não profissionais superior a três dias úteis, é de
apenas 1,72 %.

Na carreira profissional existem dois marcos especialmente
relevantes:

Desenvolvimento profissional

Todo o pessoal da Garrigues conhece, desde o momento
da sua admissão na empresa, as possibilidades de carreira
profissional que lhe são oferecidas: uma carreira muito
atrativa, que proporciona importantes expetativas de crescimento pessoal e profissional, num ambiente caraterizado

• A promoção à categoria de associado sénior: presume
o reconhecimento da firma e é fruto de um excelente
desempenho durante os primeiros anos de experiência
profissional.

1- Nos seus escritórios internacionais, a Garrigues adota a prática de contratação
habitual, de acordo com a norma local em vigor.
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• A promoção a sócio: acrescenta ao reconhecimento

encontra-se à disposição de todos os empregados da firma
na intranet corporativa.

profissional na firma a projeção no mercado de

serviços profissionais e entre os clientes. Esta

Na Garrigues, a igualdade de oportunidades é reconhe-

promoção marca o início de uma etapa de maturação

cida para todos, independentemente do lugar onde pres-

e consolidação de conhecimentos técnicos, na qual a

tem os seus serviços, nunca tendo existido qualquer tipo

liderança de equipas, a gestão integral do negócio, a

de episódios de discriminação (sexo, raça, religião, prove-

máxima excelência e a inovação no âmbito dos

niência, etc.).

serviços e soluções para os nossos clientes se tornam

Do mesmo modo, nas novas contratações de jovens li-

desafios apaixonantes. O processo de promoção de

cenciados, os homens e as mulheres também dispõem de

sócios baseia-se em princípios de objetividade e

total igualdade de condições na nossa firma.

meritocracia. Este processo está a cargo do Comité

de Nomeações, através do acompanhamento do
desenvolvimento dos profissionais a partir de um

NOVAS ADMISSÕES
POR SEXO E REGIÃO

determinado nível de experiência, com a finalidade de

determinar anualmente o perfil e o potencial dos

candidatos e, em resumo, o cumprimento dos

100 %

requisitos para alcançar a posição de sócio. Este

comité tem uma ampla representatividade e

pluralidade, e estuda as candidaturas num processo

50 %

objetivo e democrático de escolha. A decisão final

sobre esta promoção cabe à Assembleia de Sócios,

0%

que decide, anualmente, com base na recomendação

feita pelo mencionado comité.

40 %

55 %

60 %

45 %
ESPANHA

promoções e a oferta de uma carreira profissional atrativa

38 %

PORTUGAL

Mulheres

Durante o ano de 2013, mantivemos a nossa política de

62 %

INTERNACIONAL

Homens

Também existe uma Comissão de Igualdade, composta

para os nossos profissionais. Pode servir como referência

por profissionais de diversas áreas, a qual reúne periodi-

disto a promoção, no exercício, de 10 novos sócios.

camente para zelar pela igualdade de todas as pessoas,

Por outro lado, existem planos específicos de carreira e pro-

tanto do ponto de vista laboral como pessoal e que se

moção profissional para as pessoas que desenvolvem o seu

ocupa do acompanhamento das medidas implementadas

trabalho em departamentos internos ou de apoio à prática

sobre esta matéria.

jurídica, ou ainda de assessoria.

A Garrigues promove também a contratação de pessoas

portadoras de deficiência e a compra de bens e serviços a

Compromisso com a igualdade
de oportunidades

várias fundações e centros especiais de emprego, cumprido

o estabelecido na Lei 13/1982, de 7 de abril, de Integração

Desde 2008 que a Garrigues possui o seu próprio Plano

Social de Deficientes (LISMI).

princípio de igualdade de tratamento e não discriminação

Atração do talento

de Igualdade, com o propósito de garantir a aplicação do
em todas as áreas ou aspetos relevantes para a relação la-

Como já foi mencionado, o principal ativo da Garrigues é

boral do seu pessoal. Esse plano estabelece mecanismos

para garantir a ausência de qualquer discriminação, direta

o seu pessoal. Por esse motivo, o escritório dá uma grande

cação profissional, formação, promoção, carreira profissional,

que os júniores que admite hoje podem ser os futuros

importância ao seu processo de seleção, considerando

ou indireta, nos processos de seleção, contratação, classifi-

sócios de amanhã. Tendo em conta a importância do re-

retribuição e condições de trabalho. O Plano de Igualdade
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ferido processo, a sua metodologia baseia-se em técnicas

A Garrigues oferece diversos programas de estágios:

rigorosas e objetivas. Essas técnicas visam avaliar as diversas

• Estágios durante o ano letivo e no verão: são estágios compatíveis com os estudos académicos.

facetas do candidato, valorizando o nível académico e técnico, assim como as competências orientadas para a exce-

• Estágios curriculares: a Garrigues também colabora
com algumas universidades, recebendo alunos para
a realização de estágios curriculares (disciplina obrigatória em alguns planos de estudo - practicum).

lência no serviço ao cliente, para o compromisso e para a

ética. O processo é homogéneo em todos os escritórios
onde a firma opera.

A nossa ampla rede territorial permite-nos conhecer can-

• Estágios de acesso à advocacia: no ano letivo de
2012-2013, o escritório assinou seis acordos com
universidades para os estágios do mestrado de
acesso à advocacia.

didatos de universidades muito diversas de Espanha e de
todo o mundo.

Atividades desenvolvidas em torno da seleção

Com o objetivo de atrair o melhor talento, a Garrigues

Também há programas de estágio para alunos de universidades estrangeiras. Por exemplo, o Instituto Tecnológico de Monterrey (México), a Universidade de
El Rosario (Colômbia) e a Universidade de Georgetown (USA).

adota várias medidas vinculadas ao âmbito universitário:

• Atividades que visam informar os alunos sobre o escri-

tório: fóruns de emprego, apresentações em universida-

des e jornadas de portas abertas nas diversas sedes.

Na sequência deste tipo de atividades, o Departamento
de R.H. analisa todas as candidaturas recebidas que re-

O Departamento de R.H. acompanha de perto todos os
alunos que o escritório recebe e organiza reuniões de boasvindas, acompanhamento e final dos estágios. Além disso, a
todos os alunos é atribuído um tutor, que supervisiona os
estágios e os ajuda na sua formação e no seu processo de
integração pessoal no escritório.

sultam deste género de eventos e envia as respetivas
comunicações aos candidatos.

• Aulas e seminários do pessoal da Garrigues em univer-

sidades e escolas de negócios, dentro do território es-

panhol e no estrangeiro.

• Participação em torneios de debate e em competições

Dos juniores que o escritório admitiu em setembro de
2013, 54 % fizeram estágios no escritório antes de serem
contratados.

de arbitragem de estudantes (Willem C Vis International

Commercial Arbitration Moot, Moot Madrid).

• Programa de estágios. de todas as atividades que a Ga-

Encontra-se acessível mais informação sobre a participação
em programas de estágios em www.garrigues.com.

rrigues leva a cabo com estudantes, uma das que mais

se tem consolidado nos últimos anos é o programa de

estágios.

Formação

Para uma empresa com as caraterísticas da Garrigues, o profissionalismo das pessoas que a compõem é o fator-chave
do seu sucesso. O setor jurídico é muito competitivo e no
escritório consideramos que, para alcançar a excelência, é
necessário contratar e investir no melhor talento. Isso exigenos que apliquemos todos os meios ao dispor para que os
nossos profissionais possam vir a ser líderes, tanto pela sua
competência técnica como pela sua capacidade diretiva, ajudando-os a formular uma mentalidade empresarial que permita garantir a prestação do melhor serviço ao cliente, e da
forma mais eficiente.

PROGRAMAS DE ESTÁGIOS
Estamos comprometidos com universidades e instituições de formação espanholas, portuguesas e
internacionais, com as quais a Garrigues assinou

acordos de colaboração. Ao abrigo destes acordos,
são levados a cabo programas de estágios em

todos os nossos escritórios e em todas as áreas de

especialização, cuja finalidade é a formação dos estudantes.
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Nesse contexto, a Garrigues trabalha intensamente para

NÚMERO DE PESSOAS FORMADAS 2013

oferecer aos seus profissionais uma formação permanente

e de qualidade, tanto a nível técnico como no âmbito das

Programas de acolhimento

108

operamos.

Executive em Direito Empresarial

255

Escolas Garrigues

160

ção, acompanham todos os nossos profissionais a partir do

Formação técnica específica
de cada grupo ou especialidade

que possível, antecipando as mudanças que assistimos no

Formação deontológica
e de boas práticas profissionais

285

Formação em competências

532

Formação em idiomas

594

Formação em tecnologia

294

Formação em gestão do conhecimento

389

Formação em imagem profissional do escritório

108

Formação externa (realizada fora do
âmbito interno da firma)

289

capacidades diretivas, sem esquecer as políticas e normas

que afetam a profissão, nem os mercados e setores em que
Os nossos programas de formação, em contínua atualiza-

momento da sua admissão na empresa, refletindo e, sempre
mundo que nos rodeia.

Os planos de formação são dirigidos a todo o pessoal sem

distinção de sexo e são personalizados segundo o nível de

experiência de cada profissional. Estes planos foram conce-

bidos e alinhados com a estratégia da firma, fomentam a

cultura Garrigues de criar valor através do trabalho em con-

junto, colaborando, trocando pontos de vista e desenvol-

vendo novos enfoques para a prestação de serviços ao
cliente - um dos pontos fortes que levaram esta firma à excelência e ao sucesso.

1.446

Neste último ano, continuámos a ampliar o nosso catálogo
de cursos e-learning, dado que este tipo de formação é
cada vez mais valorizado pelos nossos profissionais devido
às suas vantagens, tanto económicas como organizacionais.
Em 2013, 1.676 pessoas formaram-se utilizando esta
ferramenta.

No Anexo II do presente documento, encontra-se a evo-

lução do número médio de horas de formação por categorias profissionais, nos últimos três anos.

Na maioria dos casos, a formação é gerida e ministrada in-

ternamente na Garrigues, cabendo aos sócios e associados

principais ou associados seniores (profissionais com grande

Nesse sentido, com o intuito de reforçar o conhecimento
dos padrões do escritório em determinadas matérias, foi
criada um série de cursos online que estão incluídos no
plano de formação de todos os novos empregados.

experiência, tanto profissional como, em muitos casos, tam-

bém docente) intervir como formadores. Noutras ocasiões,
contamos com colaboradores externos especializados nas
diversas áreas de formação, sendo o nosso parceiro de re-

Continuamos a estimular o uso do nosso portal de formação, localizado na intranet, para publicação de todos os
materiais formativos, com o intuito de os tornar acessíveis
a todos os membros da organização diminuindo consequentemente o consumo de papel.

ferência o Centro de Estudos Garrigues, que possui uma

ampla oferta formativa da qual os nossos próprios profissionais usufruem.

O nosso programa de formação permanente é muito di-

versificado, sendo os seus indicadores básicos os seguintes:

Por outro lado, fazemos um acompanhamento e avaliação
da formação para corrigir eventuais desvios quanto à satisfação de necessidades e à consecução de objetivos, otimizando o processo de aprendizagem.

Por tudo já referido, nos últimos cinco anos a Garrigues
obteve o primeiro lugar em três premiações, tendo ficado
noutra entre os cinco primeiros na categoria de «Formação» do ranking anual de Atualidade Económica «As Melhores Empresas para Trabalhar».
23

2013

Memória de Responsabilidade
Social Empresarial

Sistema de compensação

que o desejem e de 50% do prémio do seguro de saúde,
tanto para o pessoal como para as suas famílias, no caso

A Garrigues reconhece os resultados dos membros da

de terem aderido a esta oferta.

sua equipa através de um sistema de compensação asso-

O montante total suportado pela firma relativamente aos

ciado ao desempenho. Os objetivos deste sistema, em

seguros indicados ascendeu a:

conjunto com a restante oferta retributiva global, são

atrair, motivar e reter o talento.

PAGAMENTO DE PRÉMIOS (€) (*)

Além disso, trata-se de um modelo que consolida o bom

desempenho profissional e o crescimento do negócio em

termos que permitem criar as condições necessárias para

Prémios seguro de
acidentes e vida

que o nosso pessoal desenvolva uma carreira profissional

bem-sucedida. Esta política de compensação é aplicada,

2011

2012

2013

148.586

178.689

127.711

Prémios seguro de saúde 891.000

de forma consistente e homogénea, a todo o pessoal da
Garrigues, e baseia-se na:

1.029.650 1.148.600

(*) Dados relativos a Espanha.

• Retribuição fixa: consiste num sistema de bandas sala-

A Garrigues oferece, ainda, a possibilidade de adesão a

riais associadas aos níveis da organização interna e à

programas de retribuição flexível que otimizam a retribui-

categoria profissional.

ção líquida do seu pessoal através de determinados pro-

• Retribuição variável: é determinada, com caráter geral,

dutos: vales de refeição, vales de creche, programa de

com base nos resultados corporativos da Garrigues. A

aquisição de equipamentos informáticos (programa HCI),

nossa firma procurou o melhor alinhamento da retri-

cursos de formação e ticket transporte.

buição variável dos seus profissionais com os objetivos
de uma gestão rentável.

NÚMERO DE PARTICIPANTES NOS PROGRAMAS

As possibilidades de desenvolvimento profissional ba-

DE RETRIBUIÇÃO FLEXÍVEL (*)

seiam-se em critérios puramente objetivos, que têm em

conta os méritos e a valorização profissional, não havendo

diferenças na retribuição salarial do pessoal por outras razões que não sejam as do mérito profissional. Em parti-

Vales de refeição

cular, tanto o salário base como a retribuição variável,

Vales de creche

determinados pela estrutura retributiva interna para cada
categoria profissional e nível de experiência, não conside-

2011

2012

2013

152

176

180

112

Aquisição de equipamentos
informáticos
29

ram, de forma alguma, o sexo do trabalhador ou profis-

sional, não existindo por isso qualquer diferença ou

Cursos de formação

condicionante nos valores da retribuição.

Ticket transporte

A retribuição corresponde, na nossa opinião, às expetati-

23
-

135

115

164

134

273

268

29

22

(*) Dados relativos a Espanha

vas para cada nível de experiência, e situa-se, claramente,
acima da média do setor.

Além disso, os profissionais da Garrigues podem beneficiar

A remuneração é revista anualmente, tanto no que diz

de acordos vantajosos com as principais marcas e forne-

respeito à componente fixa como à parte variável, con-

cedores para obterem melhores condições ou descontos

forme o esquema e o calendário habituais.

em determinada gama de artigos e serviços. Estes bene-

Além da retribuição salarial, existe um amplo leque de be-

fícios são comunicados a todo o pessoal, através da intra-

nefícios sociais, tais como o pagamento de 100 % do pré-

net, no nosso e-Bazar.

mio de seguro de acidentes a todas as pessoas, de 50 %

do prémio de seguro de vida a todas as pessoas da firma
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O Serviço tem como objetivo conseguir o melhor nível

Por outro lado, a Garrigues favorece e apoia a mobilidade

voluntária dos seus profissionais entre os diversos escritórios

possível de bem-estar para colaboradores e sócios da

com a possibilidade de os profissionais se fixarem tempo-

sentido, os diversos componentes que o integram

Garrigues, através da gestão integral da sua saúde. Nesse

da firma, dentro e fora de Espanha. Esta iniciativa é alargada

trabalham em coordenação, assim como em colaboração

rariamente noutros escritórios, principalmente anglo-saxó-

com os restantes departamentos ligados à Prevenção de

nicos, com os quais temos acordos de colaboração.

Riscos Laborais do escritório e os seus principais

fornecedores.

Ambiente e condições de trabalho

Em maio de 2010, o Serviço superou a auditoria do

O ambiente de trabalho é um dos aspetos mais valoriza-

Sistema de Prevenção realizada pela Cerne Auditores de

dos pelos nossos profissionais. A relação com os colegas,

Prevención, S. L., válida por quatro anos, isto é, de maio de

o trabalho em equipa e o espírito que se cria dentro de

2010 até maio de 2014.

cada grupo de trabalho na Garrigues fazem com que este

As linhas básicas de atuação do Serviço de Medicina do

seja um dos nossos ativos mais importantes.

Trabalho e Prevenção são as seguintes:

Entre as atividades de lazer programadas para os empregados da Garrigues, são organizadas nas várias sedes, du-

ÁREA DE PREVENÇÃO TÉCNICA

rante o mês de dezembro, festas destinadas aos filhos dos

profissionais que fazem parte do escritório. Estas festas

Segurança

são uma magnífica ocasião para os mais pequenos possam

• Avaliação de Riscos Laborais atualizada periodica-

visitar as instalações e para que conheçam os colegas dos

mente.

seus pais, bem como o ambiente em que diariamente

• Revisão periódica de todos os centros de trabalho da

estes desenvolvem o seu trabalho.

Garrigues e sempre que seja necessária devido a alte-

Finalmente cabe destacar o trabalho de outplacement le-

rações das condições de trabalho que o justifiquem.

vado a cabo pelo Departamento de R.H. para ajudar os

• Atualização e revisão sistemática do Plano de Emer-

nossos profissionais a reorientarem as suas carreiras pro-

gência de cada um dos centros de trabalho da Garri-

fissionais, nos casos em que isso seja necessário.

gues.

• Vigência do correto cumprimento dos requisitos mí-

Segurança e saúde no trabalho

nimos de segurança e saúde estabelecidos na empresa

por parte de clientes e fornecedores que trabalhem

O escritório cumpre as normas de prevenção de riscos

com a firma, tanto no interior das nossas instalações

laborais em todos os países em que opera. A Garrigues

como nas suas próprias instalações.

dispõe, em Espanha, de um Serviço de Medicina do

• Formação e informação sobre os riscos laborais aos

Trabalho e Prevenção de Riscos Laborais (PRL) Próprio

quais os profissionais da Garrigues estão expostos.

Mancomunado desde 1997, formado por médicos de

Higiene

medicina do trabalho, enfermeiros de empresas e técnicos

• Controlo microbiológico periódico do ar no interior,

superiores em prevenção. A sua atividade abrange as

da água para consumo e dos alimentos.

quatro disciplinas preventivas legalmente estabelecidas:

• Realização e atualização sistemática dos planos termo-

medicina do trabalho, higiene, ergonomia, psicossociologia

higrométricos dos escritórios.

e segurança.

Ergonomia

O nosso Serviço dispõe de recursos materiais necessários

• Estudo do posto de trabalho, em coordenação com a

relativamente à prevenção de riscos laborais, garantindo

área de Medicina do Trabalho.

as melhores condições de segurança e saúde nos nossos
centros de trabalho.

• Assessoria ergonómica do posto.
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Assessoria

ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO

• Assessoria aos empregados e sócios em qualquer
questão relacionada com a saúde (seguros privados,
seguros automóvel, etc.).

Prevenção

• Vigilância da saúde geral e específica em função dos
riscos.

• Vacinação em viagens internacionais e a expatriados.

• Campanhas de sensibilização e de prevenção primária
e secundária de patologia tumoral e infeciosa (cancro
do cólon, mama, gripe, etc.).

• Estudos periciais perante contingências na área jurisdicional competente, que possam afetar os empregados
da Garrigues.

• Preditiva por meio de técnicas genéticas personalizadas
relativamente à patologia tumoral da mama, e colorretal
e farmacogénica.

• Educação sanitária personalizada e através da divulgação
quinzenal de artigos na publicação interna do escritório
Internos e na intranet.

Assistencial

• Campanhas de saúde: vacinação, deteção de osteoporose, cancro do cólon, doação de sangue, etc.

• Consultas médicas e de enfermagem por acidentes
de trabalho e doenças associadas ao trabalho, assim
como as derivadas de contingências comuns.

MEDICINA PREVENTIVA

ASSESSORIA MÉDICA

Âmbito: toda a Espanha

Âmbito: toda a Espanha

Exames médicos realizados com meios próprios e de
terceiros: 710

• As tarefas mais importantes concentram-se na
elaboração de peritagens e na assessoria ao
trabalhador em qualquer conflito sanitário que
possa ocorrer com o Sistema Nacional de
Saúde, seguradoras privadas, mutualidades e
outros organismos que intervêm na saúde dos
trabalhadores

• Exames médicos em escritórios geridos em Madrid: 452

• Promoção da saúde através de campanhas de vacinação, adoção de hábitos saudáveis e educação
sanitária (consultas presenciais e publicação de
guias na intranet)

Âmbito: Madrid e Barcelona
Exames médicos

2011 2012
381

339

HIGIENE

Âmbito: toda a Espanha

2013

• Cumprimento das normas em vigor relativamente à prevenção e controlo da legionella

258

• Análises trimestrais da qualidade do ar interior
e análises alimentares das máquinas de venda
de produtos alimentares nos escritórios de
Madrid e Barcelona, através da recolha de
amostras ambientais e culturas microbiológicas.
Foram elaborados, no total, 201 relatórios de
higiene industrial

MEDICINA ASSISTENCIAL

Âmbito: Madrid e Barcelona

• Consultas médicas diárias efetuadas nos
escritórios de Madrid e Barcelona, com
diagnóstico e tratamento personalizado:
2011 2012

2013

Consultas médicas

6.082 5.960 5.649

Exames clínicos

1.381 1.249 1.221

Consultas de enfermagem

2.730 3.042 3.148
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ERGONOMIA

Ámbito: toda España

• Consultas de ergonomia: 306

• Mobiliário ergonómico, materiais que otimizam
a postura no posto de trabalho

• Elaboração de estudos ergonómicos e recomendações personalizadas para a melhoria das
condições dos postos de trabalho
SEGURANÇA

Âmbito: toda a Espanha

• Auditorias periódicas em todos os escritórios da Garrigues, em matéria de segurança e saúde

• Atualização do material de segurança de cada escritório

• Elaboração de relatórios básicos de segurança: 27

• Baixa sinistralidade laboral. Investigação das causas e tomada de medidas em caso de ocorrências
2011
n.º de acidentes de trabalho com baixa
9
n.º de acidentes de trabalho in itínere
5
n.º de acidentes de trabalho no local de trabalho ou
em deslocações dentro do horário de trabalho
4
n.º de doenças profissionais
0
n.º de dias de baixa devido a acidentes de trabalho
146
n.º de dias de baixa devido a acidentes de trabalho in itínere
82
n.º de dias de baixa por acidente de trabalho no local
de trabalho ou em deslocações dentro do horário de trabalho 64

2012

2013

16
9

8
3

7
0
545
216

5
0
69
31

329

38

NÚMERO ACIDENTES EM 2013
REGIÃO

SEXO

ACIDENTES

Madrid
Madrid
Murcia
Sevilha
Valência

Mulher
Homem
Homem
Mulher
Mulher

4
1
1
1
1

TOTAL

8

Cabe referir que não foi verificado qualquer acidente mortal

Formação em Prevenção de Riscos Laborais:
• Cursos de formação em PRL (130 novos profissionais)
• Equipamentos de Primeira Intervenção (EPI) / Equipamentos de Alarme e Evacuação (EAE) (61 participantes)
• Curso básico de PRL (20 participantes)
• Curso de primeiros socorros (16 participantes)
• Cursos de ergonomia (5 participantes)
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Compromisso com
a comunidade

Fundação Garrigues: Ação social

As nossas iniciativas em matéria social são levadas a cabo

através da Fundação Garrigues, cujo princípio fundamental
é adequar, ao máximo, o compromisso social da firma aos

Programa pro bono

seus objetivos estratégicos.

No escritório, a ação social é orientada através das seguintes linhas de atuação:

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 legal e fiscal pro bono que o escritório presta, de forma gratuita, a instituições sem fins lucrativos, dedicadas a atividades de beneficência,
assistenciais, culturais ou educativas.

Voluntariado corporativo
Bolsas e prémios
Compras solidárias

O programa pro bono nasce no ano de 2012 com o objetivo de formalizar a atividade pro bono que a firma vinha
a realizar há anos, e de disponibilizar a todos os profissionais que desejem participar as ferramentas para levar a
cabo esta iniciativa.

Doação de equipamentos informáticos, mobiliário,
utensílios e material de escritório

A coordenação geral do programa pro bono recai sobre
o Comité Pro Bono, que é constituído por 13 profissionais
de diversos escritórios e departamentos. As funções do
comité abrangem a aprovação de novos projetos, bem
como zelar pelo cumprimento dos mecanismos estabelecidos que garantam a qualidade dos serviços prestados.

Fundada e totalmente patrocinada pelo escritório Garrigues, a Fundação Garrigues foi constituída no dia 1 de abril
de 1997, como peça-chave na implementação da política
de RSE da firma. A Fundação destina os seus recursos a
dois grandes setores: atividades educativas e culturais, enquadradas, basicamente, no âmbito da cultura jurídica, e
desenvolvimento de projetos de caráter social, tanto educativos como assistenciais e de cooperação, tal como se
especifica a seguir:

No exercício de 2013, foram aprovados diversos projetos
de assessoria legal a instituições sem fins lucrativos que
cobrem áreas tão diversas como: constituição de instituições; alterações de estatutos; assessoria em matéria de
contratação; assessoria comercial, fiscal e laboral na fusão
de três instituições sem fins lucrativos; assessoria em matéria de subsídios de instituições públicas; e assessoria em
questões imobiliárias.

1. Atividades educativas e culturais

a) Investigação jurídica: Cadeiras Garrigues

b) Prémio Jovens Juristas

c) Programa de bolsas

Além disso, neste exercício, pretendeu-se ampliar as atividades pro bono e foi assinado um acordo de colaboração com a Universidade Pontifícia Comillas, em virtude
do qual profissionais da Garrigues supervisionarão e tutelarão estudantes que, vinculando a sua formação prática
específica ao seu compromisso social, prestam assistência
jurídica a instituições sem fins lucrativos que solicitem o
seu apoio.

2. Promoção e ação social

a) Voluntariado corporativo

b) Projetos
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1) Atividades educativas e culturais

2) Promoção e ação social

Na Garrigues, a preocupação pelo bem comum e pela garantia da igualdade social esteve sempre muito presente.
Foi isso que levou o Departamento de Recursos Humanos e a Fundação Garrigues a coordenarem e desenvolverem atividades nesse âmbito. Uma delas foi a criação,
no ano de 2009, de um canal de comunicação solidário,
denominado «Canto Social», inserido no nosso boletim
interno semanal Internos. Trata-se de um espaço altruísta,
já consolidado e que é publicado semanalmente, onde se
narram as experiências pessoais de colegas comprometidos com organizações, atividades e campanhas solidárias,
se propõem iniciativas de participação explicando os projetos com os quais o escritório colabora.

(a) Investigação jurídica

• Cadeira Garrigues de Direito Global, Universidade
de Navarra.

• Cadeira Garrigues de Modernização do Direito
de Sociedades, Universidade Pontifícia Comillas,
ICADE.

• Cadeira Garrigues de Direito e Empresa, Universidade de Saragoça.

(b) Prémio Jovens Juristas

Em julho de 2013, o Centro de Estudos Garrigues foi
sede da XIII edição dos prémios, numa cerimónia presidida pelo Ministro da Justiça e pela decana da Ilustre
Ordem dos Advogados de Madrid.

Com esse intuito, foi disponibilizada uma caixa de correio
eletrónico para a qual podem ser enviadas todas as experiências, comentários e sugestões (responsabilidad.social@garrigues.com). Através do «Canto Social», durante
este último ano, chegámos a difundir projetos de mais de
50 organizações, fundações e associações solidárias.

(c) Programa de bolsas

Tal como em anos anteriores, foram atribuídas bolsas
destinadas ao mundo universitário e, mais concretamente, ao do Direito, para incentivar os jovens que se
encontrem nas etapas finais da sua formação em:

O anuário que apresentamos a seguir resume as ações
solidárias mais significativas levadas a cabo pelo pessoal da
Garrigues durante este último ano:

• Mestrado Oficial em Direito da Empresa, Universidade Pontifícia Comillas de Madrid, ICADE.

• Diversas universidades de várias cidades espanholas onde a Garrigues está presente.

SETEMBRO

Colaboração no peditório anual de recolha de fundos, a favor da Junta Provincial de Valência, da Associação Espanhola
Contra o Cancro
Divulgação da venda de entradas para a II Gala de Beneficência em prol da Associação de Assistência a Órfãos na
Etiópia (VIHVE), a partir do escritório de Sevilha
Doação de mobiliário à Associação RETO a la Esperanza, em Valhadolide

OUTUBRO

Voluntários do escritório de Sevilha participam numa corrida popular a favor da Fundação Pequeño Deseo

Participação no XIII Torneio de Pádel Fundação Gmp

Colaboração com a Fundação Mary Ward na sua I Carrera Solidaria

Doação de impressoras à Fundação Betesda em Madrid

Campanha Súmate al Rosa, Associação Espanhola contra o Cancro: programa de sensibilização contra o cancro da
mama, no escritório de Madrid
Doação de uniformes, através da Fundação Valora, à ONG Cesal
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Programa Socios por un Día, em colaboração com a Fundação Junior Achievement, no escritório de Madrid

Divulgação da Gala de Beneficência a favor do Projeto Hombre, em Málaga

Doação de impressoras à Fundação Manuel María Vicuña, através da Fundação Valora

Divulgação da campanha da Associação da Luta contra Doenças Renais (ALCER), nos escritórios de Granada e
Málaga
Doação de equipamentos informáticos, impressoras e faxes à ONG Cooperación Internacional, em Saragoça

DEZEMBRO

Operación kilo de recolha de alimentos a favor da Federação Espanhola de Bancos Alimentares, em todos os escritórios da Garrigues
Colaboração com a Cáritas, utilizando um cartão corporativo digital para enviar felicitações no Natal 2012

JANEIRO

Campanha de doação de sangue no escritório de Madrid

FEVEREIRO

Cedência de salas a favor da Associação Espanhola contra o Cancro para a venda de lotaria

MARÇO

Voluntários do escritório de Madrid participaram no programa educativo Ética en Acción, em colaboração com a
Fundação Junior Achievement

Divulgação e participação de voluntários do escritório de Sevilha no torneio de pádel a favor da Fundação Pequeño
Deseo

Voluntários do escritório de Lisboa participaram numa jornada solidária num refeitório social

Campanha de recolha de telemóveis usados nos escritórios de Tenerife e Las Palmas, a favor da Fundação de Doentes com Atrofia Muscular Espinal (FundAME)

ABRIL

Cedência do auditório para uma Jornada da ONG ASHOKA

MAIO

Campanha Libro solidario a favor de AIDA – todos os escritórios Garrigues

Voluntários do escritório de Madrid participam no programa educativo Las Ventajas de Permanecer en el Colegio,
em colaboração com a Fundação Junior Achievement
Divulgação do jantar de beneficência organizado pela Fundação Pequeño Deseo, em Sevilha

Voluntários do escritório de Madrid participam na Jornada Expokids coordenada pela Fundação Créate

JUNHO

Voluntários do escritório de Madrid participam da Carrera Solidaria por el Medio Ambiente, EcoRun 2013

Participação no Programa Conoce tus Leyes, no Centro de Integração e Participação Hispano Colombiano, em coordenação com a Comunidade de Madrid

Cedência de salas à Cruz Vermelha Espanhola para a venda do Sorteo de Oro nos escritórios de Sevilha, Málaga e
Las Palmas

Cedência de salas à Fundação Espanhola contra o Cancro, para uma reunião do patronato da sua Fundação Científica,
no escritório de Madrid

JULHO

5.ª edição de Rock in Law em Lisboa. A angariação ascendeu a 84.785 € para apoiar os projetos do Centro Paroquial
de São Nicolau, GAS Porto, Casa do Ovo de Curral das Freiras e Cercica
Campanha de doação de sangue em colaboração com o Centro de Transfusões da Comunidade de Madrid

AGOSTO

Doação de material corporativo para a ONG Por la Sonrisa de un Niño, para um projeto no Camboja
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Garrigues e o mundo educativo:
Centro de Estudos Garrigues

Os tipos de programas de formação ministrados são:

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

O Centro de Estudos Garrigues (CEG), entidade filial do
escritório Garrigues, nasceu em 1994 com o propósito

• Programas Executive: são compatíveis com a atividade

de dar formação de qualidade nas áreas relacionadas com

laboral e dirigidos a profissionais com experiência.

a atividade profissional do escritório.

• Programas de formação in company: respondem às necessidades de cada empresa e dedicam especial aten-

O vínculo à Garrigues permite que o CEG mantenha um

ção à formação das competências que exigem a

contato permanente com o exercício da profissão e cons-

integração dos conhecimentos técnicos e das capaci-

titui um canal para transmitir, à área de formação, o con-

dades práticas.

hecimento, os métodos e a experiência da prática

profissional. No entanto, este vínculo não é endogâmico

• Outros cursos e seminários em aberto: referem-se a

nem excludente, pois o CEG é concebido como um es-

questões novas ou de especial interesse no âmbito ju-

paço aberto à participação, no qual colaboram profissio-

rídico-empresarial.

nais das mais diversas origens e âmbitos: administração

Durante o ano letivo de 2012/2013 (que começou em

pública, magistratura, universidades, empresas e outros es-

outubro de 2012) foram lecionados os seguintes progra-

critórios, e consultoras.

mas de longa duração:

ALUNOS DO CENTRO DE ESTUDOS GARRIGUES
EM PROGRAMAS DE LONGA DURAÇÃO, ANO LETIVO DE 2012/2013
Programa

Primeiro ano letivo

PROGRAMAS DE MESTRADO

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

Mestrado Executive em Recursos Humanos (e módulos de especialização)

2004/2005

Mestrado Executive em Assessoria Fiscal

2007/2008

Programa Executive em Relações Laborais

Mestrado Executive em Fiscalidade Internacional

Mestrado Executive em Direito Empresarial (para profissionais da Garrigues)
Total alunos 2012/2013

2004/2005

2009/2010

2007/2009

A evolução do número total de alunos nos últimos três anos letivos foi a seguinte:
EVOLUÇÃO DO NÚMERO TOTAL DE ALUNOS

Total alunos

616

168

2000/2001

PROGRAMAS EXECUTIVE

2010/2011

Total alunos

2011/2012
647

32

2012/2013
522

354

522
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A diminuição de alunos, que se observa no ano letivo de

convocatória de fevereiro de 2014 para o Mestrado Exe-

cutive de Recursos Humanos e os que frequentarem o

2012/2013, verifica-se, exclusivamente, nos programas

Módulo de Compensação e Benefícios em 2014.

Executive (dirigidos a profissionais em exercício), o que

pode ser atribuído à situação geral de crise económica,

Todos os programas acima referidos estão abertos ao pú-

que fez com que diminuísse o montante destinado à for-

blico em geral, à exceção do Mestrado Executive em Di-

Em outubro de 2013, o número total de alunos já inscritos

profissionais da Garrigues. Este programa é oferecido aos

mação nas empresas.

reito Empresarial, que é dirigido exclusivamente a
profissionais que são admitidos no escritório e o seu obje-

no CEG para programas de longa duração do ano letivo

de 2013/2014 é de 378, repartidos entre os programas

tivo é completar a formação universitária dessas pessoas

novos programas, o Mestrado em Direito Internacional

se iniciarem no exercício profissional, ao mais alto nível.

com conhecimentos jurídico-empresariais necessários para

anteriores que voltam a ser ministrados este ano e dois

dos Negócios e o Mestrado Executive em Prática Jurídica

O sucesso alcançado pelos nossos programas de Mes-

alunos do ano letivo de 2013/2014, os que se juntarem à

os que se apresentam a seguir:

Empresarial. A este número serão acrescentados, como

Programa

trado é comprovado por vários índices e dados, tais como

PERCENTAGEM DE ALUNOS COM OCUPAÇÃO PROFISSIONAL,
UMA VEZ TERMINADO O MESTRADO
Colocação

Ano letivo 2010/2011 Ano letivo 2011/2012
(% a 20/10/2011)
(% a 29/10/2012)

Mestrado em Tributação

Mestrado em Direito Empresarial

95,8 %

94,4 %

100 %

100 %

97,1 %

Mestrado em Recursos Humanos

Mestrado em Assessoria Jurídico-Laboral
Mestrado em Banca e Finanças

Percentagem média de colocação

89,7 %

100 %

96,3 %

98,3 %

93,7 %

100 %

Ano letivo 2012/2013
(% a 28/10/2012)

88,9 %

SITUAÇÃO DOS NOSSOS PROGRAMAS NO RANKING DE MESTRADOS
DO JORNAL EL MUNDO, JUNHO 2013

Programas 2012/2013

Posição no ranking El Mundo
(segundo especialidade)

Mestrado em Tributação

1.º

Mestrado em Assessoria Jurídico-Laboral

1.º

Mestrado em Direito Empresarial
Mestrado em Banca e Finanças

Mestrado em Recursos Humanos

2.º

1.º

2.º
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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 será lecionado pela primeira vez no ano
letivo de 2013/2014 com as seguintes quatro especialidades: Tributária, Empresarial, Laboral e de Direito Internacional dos Negócios.

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. Desta
forma, mantém acordos para a atribuição de bolsas ou para
outras atividades de colaboração, com:

Com este novo mestrado, a finalidade do CEG é passar a
ser um centro de referência na formação de qualidade no
âmbito do acesso à advocacia.

• Centros Universitários: Universidade de Navarra, Universidade Autónoma de Madrid, Universidade de
Deusto, Universidade Antonio de Nebrija, Centro Universitário de Estudos Financeiros (CUNEF), Universidade de Cantábria, Universidade Católica Portuguesa,
Instituto Tecnológico de Monterrey (México), Universidade Austral (Argentina), Universidade dos Andes
(Chile) e Universidade Javeriana de Cali (Colômbia).

Neste ano letivo de mestrados de 2013/2014, o CEG implementou um novo programa de voluntariado, para oferecer aos alunos a possibilidade de participarem em
diversas atividades que terão lugar ao sábado. Para tal, contamos com a colaboração de quatro ONG (Banco de Alimentos, Desarrollo y Asistencia, Pueblos Unidos e Accem
Madrid).

• Outras instituições: Fundação Euroamérica, Fundação
Carolina, Funglode (República Dominicana), Universia
e ONCE.

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 2013, foi atribuído
na sede do CEG, com a participação do Ministro da Justiça.

A este respeito, importa realçar os acordos que o Centro
subscreveu com a ONCE e 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 2012/2013, a 3 alunos, em que as taxas dos
respetivos programas tiveram uma redução de 25% em
relação ao preço normal.

Por último, cabe destacar a publicação feita pelo CEG do
Libro de estilo Garrigues (editoria Thomson Reuters Aranzadi), um manual em que são abordadas as questões linguísticas e de formato que mais frequentemente surgem
na redação de documentos jurídicos. Além disso, em 2010
também foi publicado, com identidade e conteúdos próprios e específicos, o Llibre d’estill juridic.

Desde outubro de 2009 que o CEG foi 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.
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Nem todas
as empresas
são iguais
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Fazemos a diferença
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Tecnologias da
informação e gestão
do conhecimento

Além disso, a Biblioteca Virtual, permite que os utilizadores

configurem os seus próprios alertas diários e RSS (Really

Simple Syndication), a partir de pesquisas previamente

efetuadas.

Também se trabalhou na divulgação das ferramentas de

colaboração que já existiam, como o Blog Knowledge, já

consolidado como um canal de comunicação das novidades

Tecnologias da informação

provenientes de qualquer uma das plataformas internas

No nosso constante esforço em manter os máximos

de informação (intranet, extranet, Biblioteca Virtual, GPS,

níveis de eficiência no uso que todos os nossos profissionais

etc.), com 60 posts publicados por vários departamentos

fazem das tecnologias, com o objetivo final de prestar um

contanto com mais de 5.000 acessos entre 1 de setembro

melhor serviço aos nossos clientes, implementámos, ao

de 2012 e 10 de junho de 2013.

longo deste ano, múltiplos projetos, entre os quais salien-

Por mais um ano, a intranet Garrigues, colaborativa desde

tamos os dois seguintes, que comprovam a nossa aposta

o seu lançamento em julho de 2007, continua a ser a

na constante inovação tecnológica:

principal plataforma de interação e colaboração entre os

• Foi trocada toda a eletrónica de rede da nossa central

profissionais da Garrigues, os quais criam e mantêm os

de Madrid, acrescentando novas funcionalidades à re-

seus próprios portais. Os dados falam por si próprios:

ferida eletrónica, o que permitirá, por sua vez, adicionar

No exercício de 2013, contou com 370 editores de 24

novos serviços à nossa rede.

escritórios e 12 departamentos diferentes. São 29 novos

editores em relação ao exercício anterior.

• Foi implementado um novo sistema de gestão de
dispositivos móveis, o que nos permitiu desenvolver

uma iniciativa de Bring Your Own Device (BYOD) para
que todos os utilizadores possam usar, se assim o

• Editores do departamento de gestão

acederem a recursos corporativos.

• Editores de outros departamentos de apoio:

do conhecimento:

desejarem, os seus próprios dispositivos para

Gestão do conhecimento

• Editores de departamentos da linha:

Web 2.0 nas plataformas internas de informação e conhecimento

• Editores que participam em portais
de linha e de apoio:

Durante o exercício de 2013, a Garrigues aprofundou os

aspetos colaborativos da gestão do conhecimento, imple-

21

34

312

3

Gestão do conhecimento na América Latina

mentando novas ferramentas de colaboração em plata-

Desde maio de 2013 que o Departamento de Gestão

formas internas de informação que já estavam em funcio-

do Conhecimento e Documentação se tem empenhado

namento.

em ajudar os advogados dos novos escritórios da América

Destaca-se o uso da etiquetagem social e os comentários

Latina:

na Biblioteca Virtual (BV) e na GPS (Garrigues Professional

• Disponibilizando aos advogados dos novos escritórios

Search - motor de pesquisas corporativo), que permitem

os recursos de informação necessários ao seu trabalho.

aos advogados etiquetar e comentar documentos, livros,
artigos e outros materiais neles incluídos. É uma forma

• Procurando a plena integração dos novos escritórios

de partilhar experiência, de melhorar e acrescentar valor

na rede de gestão do conhecimento da Garrigues.

aos conteúdos. Na GPS, as etiquetas, além de facilitarem

novas formas de pesquisa, fazem com que os resultados
das consultas sejam mais pertinentes.
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Este trabalho concretizou-se em ações muito específicas,
como:

• A criação de itens específicos para a Ibero-América
no que se refere aos acompanhamentos de imprensa
internos, à Biblioteca Virtual, ao portal de bases de
dados do escritório e aos alertas internos diários e
quinzenais.

• A criação de bibliotecas e a contratação de bases de
dados e outros recursos de informação locais ou de
especial interesse para o desenvolvimento do negócio
nos países-chave da Ibero-América.

• Iniciativas de difusão e formação nos recursos disponíveis,
começando com a distribuição de um boletim eletrónico
de boas-vindas a todos os profissionais que vão sendo
admitidos nos novos escritórios.

• A aquisição, para os novos escritórios, de licenças de
bases de dados e serviços que o escritório já possuía.

• A criação de um catálogo de recursos e serviços de
informação à disposição dos advogados da IberoAmérica.

38

Descubra o que existe
por detrás de 71 anos
de caminho percorrido

A Garrigues é uma firma líder em serviços jurídicos
e fiscais em Espanha e na Europa Continental.
A nossa equipa é formada por mais de 1.500
profissionais e presta serviços de assessoria,
recorrente ou específica, em qualquer questão
relacionada com o Direito Empresarial.

Somos a rede ibérica mais ampla de escritórios.
Contamos, ainda, com escritórios próprios na
Bélgica, no Brasil, na Colômbia, na China, nos Estados
Unidos, em Marrocos, na Polónia e no Reino Unido.

O escritório de Bogotá é o segundo aberto pela
Garrigues na Améria Latina. A partir deste escritório,
e graças a uma equipa de profissionais especializados,
oferecemos serviços de assessoria jurídica e fiscal
a empresas privadas e a entidades públicas nas
diferentes áreas do Direito colombiano.

Carrera 7 No. 75-66 - Oficina 702
Tel. +57 1 326 69 99
bogota@garrigues.com

www.garrigues.com

Em Meio Ambiente,
em pouco tempo,
avançámos
muito
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Programa
de Ecoeficiência

Consumo responsável

Fazem parte desta rubrica as iniciativas levadas a cabo

durante o ano de 2013, orientadas para a gestão sustentável
da cadeia de fornecimento e para a minimização tanto do

consumo de recursos naturais, como da geração de resíduos.

Na Garrigues, desenvolvemos um modelo de negócio
responsável com o ambiente. Embora não se trate de um
aspeto especialmente relevante pelo tipo da nossa
atividade, este modelo permite-nos não só garantir o
cumprimento das normas ambientais aplicáveis mas
também eliminar ou mitigar todos os impactos decorrentes
da nossa atividade e adotar medidas que visam a sensibilização ambiental do nosso pessoal.

Contratação sustentável

A cadeia de fornecimento da Garrigues é a habitual do
setor de assessoria legal e é constituída, fundamentalmente,
por fornecedores de material de escritório, produtos e
serviços de burótica e tecnologia da comunicação e da
informação, aluguer de escritórios, manutenção de edifícios
e agências de viagem. Os fornecedores da Garrigues
tanto podem ser grandes empresas do seu setor que defendem um desenvolvimento sustentável de forma pública,
como empresas de menor dimensão.

Todas as atividades relacionadas com a gestão e as boas
práticas em matéria de meio ambiente nos nossos escritórios fazem parte do Programa de Ecoeficiência da
Garrigues (enquadrado nos compromissos assumidos
com o Pacto Mundial das Nações Unidas, ao qual a
nossa firma aderiu em 2002), centrando-se nos seguintes
aspetos:

De qualquer modo, a Garrigues aposta fortemente
naqueles fornecedores que cumpram, ou que estejam
dispostos a levar avante, os compromissos de responsabilidade social e ambiental assumidos pela firma.
• Obrigação e compromisso de respeitar todas as
normas éticas, ambientais e de conduta normalmente
aceites no âmbito da sua atividade.

Sensibilização ambiental
Consumo responsável

• Aceitação do compromisso de não violar nenhum
dos princípios estabelecidos no Pacto Mundial das
Nações Unidas, ao qual a Garrigues aderiu em 2002.

Gestão de resíduos

Compromisso face às alterações climáticas

• Apresentação, por parte dos proponentes, das certificações de qualidade e ambiente, que são valorizadas
na altura de se efetuar a escolha.

A política da Garrigues não contempla requisitos específicos
quanto à contratação de fornecedores locais.

Sensibilização ambiental

No nosso compromisso com a responsabilidade ambiental,
desenvolvemos, de forma continuada, medidas que visam
a formação e sensibilização ambiental, tanto interna, materializada através da divulgação de informações sobre
procedimentos nos nossos escritórios (cartazes afixados
sobre boas práticas em locais específicos e o envio do
boletim informativo trimestral Garrigues Sostenible redigido
em inglês e espanhol para todos os que fazem parte da
firma), como externa, através da elaboração do boletim
do Ambiente ou da organização de jornadas de formação
e de sessões informativas gratuitas sobre novidades
nesta matéria, dirigidas a clientes e colaboradores do
escritório.

Consumo de recursos

Energia

A energia elétrica2 representa o nosso principal consumo
energético, e provém, na sua totalidade, de fontes externas
à organização.Também são utilizados combustíveis fósseis
nas caldeiras de aquecimento e de água quente no setor
sanitário de alguns dos nossos escritórios. No entanto,
não dispomos de dados, uma vez que quase todas as cal2- Assumimos que as fontes de energia das quais a nossa
eletricidade provém correspondem ao mix de geração energética nacional, como uma aproximação razoável à nossa
realidade.
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O Departamento de Serviços Gerais, Logística e Infraestruturas (SGLEI) realiza um controlo contínuo do consumo
de eletricidade e água, através de uma plataforma onde
cada escritório inclui, mensalmente, os dados contidos
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.

deiras se encontram sob o controlo dos proprietários
dos imóveis onde os nossos escritórios estão instalados.

Como se pode observar, nos últimos anos conseguiu-se
reduzir significativamente o consumo elétrico nos nossos
escritórios. Em 2013, foi de 435,84 GJ/m2.

Este sucesso deve-se à combinação de atividades de sensibilização com a instalação de sistemas de iluminação eficientes, de equipamentos informáticos e de impressão de
baixo consumo.

Papel

Trabalhamos sempre para cumprir o objetivo de diminuir
o consumo de papel. Para isso, dispomos de equipamentos
multifuncionais de última geração (impressão na frente e
verso, bloqueada, com sistemas de redução de consumo
energético, que enviam e recebem faxes com a consequente
economia de papel) que estão igualmente em constante
renovação.

Consumo elétrico (GJ/m2)
600,00
500,00
400,00

300,00

200,00

498,61

446,17

435,84

2011

2012

2013

100,00
0

Além disso, 100 % do papel consumido nos nossos escritórios provém praticamente de bosques geridos de forma
sustentável, e a destruição e reciclagem do utilizado são
levadas a cabo por gestores autorizados.

Em 2013, o consumo de papel por pessoa aumentou em
relação ao ano anterior, sendo de 103,59 kg/pessoa.

Água

As nossas ações neste âmbito visam a consciencialização
do nosso pessoal e, como no caso da energia elétrica,
optámos por instalar, ou pedir aos proprietários dos
edifícios onde nos encontramos para que instalem, mecanismos que, associados a novas tecnologias, ajudem a
reduzir o consumo.

CONSUMO ANUAL DE PAPEL POR EMPREGADO
NA GARRIGUES (kg/pessoa)
120
100

Em 2013, o consumo médio anual de água por pessoa
nos nossos escritórios aumentou ligeiramente em relação
ao ano anterior.
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Gestão de resíduos
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100,40
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CONSUMO DE ÁGUA NA GARRIGUES (m3/pessoa)
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100,37

7,88

7,81

8,08
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Os resíduos gerados na Garrigues são, principalmente,
domésticos de tipo não perigoso (295 toneladas). Em
todos os escritórios da Garrigues existem contentores
específicos para a recolha seletiva de embalagens leves,
papel e matéria orgânica.
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Relativamente aos resíduos de aparelhos elétricos e eletrónicos (RAEE), cabe referir que foram recebidos de diversos escritórios servidores de impressão, terminais telefónicos antigos, centrais telefónicas, impressoras fora de
uso, switches, routers, máquinas de escrever, etc., já
obsoletos e cuja reutilização não era possível, tendo sido
geridos de forma adequada.

Por outro lado, geram-se 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.
A relação de resíduos perigosos gerados nos escritórios
da Garrigues em Madrid3, nos últimos três anos, é apresentada no gráfico seguinte:

RESÍDUOS PERIGOSOS GERADOS EM ESCRITÓRIOS DA GARRIGUES EM MADRID (Kg)
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3- Dispõe-se apenas dos dados do escritório de Madrid, uma vez que os resíduos perigosos gerados nos
restantes escritórios não são diretamente geridos pela Garrigues, salvo no caso dos RAEE. Calculamos
que os dados de Madrid representem mais da metade dos resíduos perigosos produzidos na Garrigues.
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Compromisso face às alterações climáticas

como pelo transporte de pessoal (viagens de trabalho e
deslocação até ao local de trabalho). As emissões geradas
por estas fontes, tanto as diretas como as indiretas, são
quantificadas segundo o método Greenhouse Gas Protocol
(www.ghgprotocol.org).

A Garrigues participa ativamente em iniciativas de sensibilização e controlo das alterações climáticas e prepara
um inventário anual de emissões de gases com efeito de
estufa (GEE), produzidos, direta ou indiretamente, pela
nossa atividade.

A seguir, apresenta-se o inventário de GEE da Garrigues
para os últimos três anos de atividade:

As principais emissões produzidas pelo nosso trabalho
são emissões indiretas de GEE, causadas pelos consumos
de eletricidade e de papel nos nossos escritórios, bem

INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA (emissões CO2e ton)
2011

2012

2013

Eletricidade

2.255,99

2.660,67

2.503,50

Transporte diário

2.007,08

1.725,22

1.589,47

893,08

845,82

779,27

Veículo privado a gasolina

495,43

Veículo privado a diesel

Veículo privado a biodiesel

—

285,91
37,57

263,41
34,61

Autocarro

273,76

173,03

159,41

Metro / comboio

258,32

282,05

259,86

1.644,53

1.368,50

1.662,91

207,89

209,40

185,71

Moto

86,49

Viagens
Avião

1.389,19

Comboio
Carro

47,42

Navio

0,02

Consumo papel
Emissões totais CO2e (t)
Emissões por pessoa CO2e (t/pessoa)
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100,85

1.123,59
35,50
0,01

92,91

1.440,90
36,27
0,02

607,98

553,97

526,59

6.515,58

6.308,37

6.282,46

2,78

2,95

3,19

Visão Ibérica,
âmbito europeu,
alcance global
“A GARRIGUES IP imprime no
mercado a sua marca de
criatividade, extraordinária
organização e abordagem
inteiramente orientada para
o trabalho de equipa”
Chambers Europe

www.garrigues.com
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Desempenho
económico

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS AGREGADAS
(Valores em milhões de euros)

350
300

A evolução do escritório em 2013 caraterizou-se pela solidez. Os níveis de receitas mantiveram-se estáveis (-1,68
%), o que nos permitiu conservar a liderança entre as firmas de assessoria jurídica e fiscal, tanto em Espanha
quanto na Europa Continental.
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As receitas agregadas da Garrigues nos últimos anos
foram as seguintes:
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A seguir, são apresentados os principais valores económicos agregados da Garrigues:
PRINCIPAIS VALORES ECONÓMICOS DA GARRIGUES AGREGADO
(milhares de euros)
2012

Valor económico direto gerado
a) Proveitos

351.746

345.634

350.512

344.625

351.746

Proveitos de operações

Outros proveitos de exploração

743

Proveitos financeiros

Proveitos excecionais

b) Custos de operação

Variação de prov. circulante
Serv. exteriores

348.021

341.539

7.198

6.867

0

96.835

15.278

16.316

760

346

71.300

Despesas excecionais

447

562

94.536

Dot. amortiz. Imobilizado

345.634

488
3

Valor económico distribuído

2013

73.306

c) Despesas de pessoal e profissionais

229.098

219.910

e) Despesas com as administrações públicas

18.072

18.014

-1.079

73

d) Pagamentos a provedores de capital
IAE e outros impostos

Imp. Sociedades
Seg. Social

f) Doações e outros investimentos na comunidade
Resultado do exercício
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5.879
604

6.411
605

18.547

17.336

3.725

4.095

436
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Por outro lado, devido ao desenvolvimento das atividades de
formação dirigidas ao nosso pessoal, no exercício de 2013 foram
recebidas em Espanha ajudas da Fundação Tripartita para a Formação no Emprego e de outras entidades, no valor de 90.884
euros. Do mesmo modo, foram aplicadas deduções relativas ao
Imposto sobre Sociedades, no valor de 73.719 euros, em Espanha, e de 32.351 euros, em Portugal.

As rubricas correspondentes a despesas efetuadas junto
das Administrações Públicas incluem as despesas no âmbito
da Segurança Social, Imposto sobre Sociedades, Imposto
de Atividades Económicas e outras taxas e impostos.
A Garrigues e os seus sócios efetuam outros pagamentos
às administrações públicas, tais como os pagamentos à Segurança Social a título de quotas por conta 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 mostrados os montantes relativos aos
pagamentos acima referidos, efetuados em Espanha e Portugal, por serem os mais significativos.
EVOLUÇÃO DOS MONTANTES DE IRPF, IVA,
SEGURANÇA SOCIAL DE SÓCIOS E SOCIEDADE,
E DO IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES
PARA ESPANHA E PORTUGAL
(milhares de euros)
Espanha

IRPF de sócios, profissionais
e trabalhadores

IVA da sociedade e dos sócios

2012

2013

74.999

72.386

Segurança Social da sociedade,
dos trabalhadores e profissionais

39.459

44.007

23.669

22.226

Total

139.668 142.648

Imposto sobre Sociedades

Portugal

1.541

4.029

IRS de sócios, profissionais
e trabalhadores

2012

2013

2.121

2.063

Segurança Social da sociedade,
dos trabalhadores e profissionais

1.189

1.070

4.649

4.363

IVA da sociedade e dos sócios

Imposto sobre Sociedades
Total

1.334

5

1.228

2
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Marcos de 2013 e objetivos para 2014
Governo e prática profissional
MARCOS DO EXERCÍCIO DE 2013
• Estabilização, relativamente ao exercício anterior, das
receitas provenientes de operações

OBJETIVOS PARA 2014
• Garantir uma evolução das receitas provenientes de
operações e uma melhoria da produtividade, de acordo
com a situação do mercado económico e o posicionamento histórico da empresa

• Apresentação e publicação da nossa Memória de RSE
na intranet e no site

• Continuidade da lecionação a todo o pessoal, através da
plataforma de e-learning, de um curso sobre as normas e
procedimentos internos em matéria de prevenção do
branqueamento de capitais e do financiamento do
terrorismo

• Preparação de uma política interna sobre redes sociais,
blogues e outros meios de comunicação social

• Elaboração do Código de Ética da Garrigues e estabelecimento de um Canal de Ética

• Completar o processo de revisão e atualização de
políticas, procedimentos, programas, regulamentos, códigos
e normas internas da firma (Sistema Normativo Interno
e Programa de Prevenção), implementando as novas
medidas aprovadas

• Informar, sensibilizar e formar todo o pessoal da Garrigues
sobre a revisão e a atualização levadas a cabo relativamente
ao Sistema Normativo Interno e ao Programa de Prevenção da Garrigues

• Revisão e atualização do Sistema Normativo Interno da
Garrigues
Aprovação de diversas medidas destinadas a completar
o Programa de Prevenção do escritório

Clientes

OBJETIVOS PARA 2014
• Abrir escritórios no Peru e no México, continuando,
assim, o processo de expansão da Garrigues na
América Latina

MARCOS DO EXERCÍCIO DE 2013
• Abertura progressiva de uma rede própria de escritórios
nos países mais importantes da América Latina, começando pela Colômbia

• Terminar o processo em curso de entrevistas do Client
Satisfaction

• Arranque do plano de coordenação e acompanhamento
de clientes

• Continuar com o plano
acompanhamento de clientes

• Revisão do questionário e do processo de entrevistas
do Client Satisfaction e aumento do número de entrevistados
• Criação de novas indústrias
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Pessoal
MARCOS DO EXERCÍCIO DE 2013
• Alteração da estrutura do processo de seleção (redução do tempo de resposta aos candidatos e
inclusão de novos testes)

OBJETIVOS PARA 2014
• Selecionar equipas de profissionais para os escritórios da
América Latina

• Comunicações online a candidatos através do nosso
sistema informático

• Admitir alunos do mestrado de acesso à advocacia em
estágios

• Aumentar o número de acordos assinados do mestrado
de acesso à advocacia, bem como o número de
profissionais a colaborar como docentes

• Formação sobre o novo processo de seleção para os
profissionais que nele participem

• Colaboração de docentes nos mestrados de acesso à
advocacia

• Implementar um curso e-learning sobre o Código de
Ética da Garrigues

• Admissão de estudantes em estágios do plano de estudos
de Bolonha

• Criar e difundir um curso e-learning sobre o Programa
de Prevenção do escritório completando-o com sessões
de formação presenciais para os diversos Departamentos

• Formação de 1.676 pessoas através da plataforma de elearning

• Criar e difundir um curso e-learning sobre prevenção de
riscos laborais.

• Alteração das nomenclaturas profissionais

• Atualização e integração na plataforma SAP do modelo
de definição de objetivos e avaliação de sócios

• Desenvolver o Plano de Mobilidade

• Estudo de novas fórmulas de retribuição flexível para
empregados

• Revisão do Plano de Mobilidade no escritório
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Sociedade
OBJETIVOS PARA 2014
• Continuar com o compromisso social na área do
trabalho pro bono a partir do acordo de colaboração
assinado com a Universidade Pontificia Comillas

MARCOS DO EXERCÍCIO DE 2013
• Realização do concerto solidário Rock in Law, em Lisboa

• Realização, em Madrid, do «Encontro pro bono Advocacia e compromisso social», em colaboração
com o grupo Cyrus Vance

• Aumentar o número de campanhas solidárias em colaboração com o pessoal da Garrigues

• Difusão do Manual pro bono da Garrigues

• Divulgação da ação social do pessoal da Garrigues
através do espaço «Canto Social» da publicação Internos.
Maior participação do pessoal do escritório
• Assinatura de um acordo de colaboração com a Universidade Pontificia Comillas para o projeto Clínica
Jurídica, cujo objetivo é tutelar e supervisionar estudantes
que, através do trabalho pro bono, colaboram com instituições sem fins lucrativos

• Divulgar novos projetos e ações solidárias através do
espaço «Canto Social» do boletim interno digital Internos

• Continuar com a internacionalização do Centro de Estudos Garrigues

• Estender os workshops à área da fiscalidade

• Consolidar o mestrado de acesso à advocacia como
um mestrado de referência no mercado

• Realização (em outubro de 2013) da primeira edição
do Mestrado Universitário em Prática Jurídica, que
permite o acesso à advocacia, com as suas quatro especialidades: Comercial, Tributária, Laboral e de Direito
Internacional dos Negócios

• Arranque dos workshops (programas de curta duração,
dirigidos a profissionais em exercício) no âmbito dos
R.H.

• Início (em outubro de 2013) do primeiro ano letivo do
novo Mestrado Executive em Prática Jurídica Empresarial

• Realização de novas edições de programas internacionais
já existentes (International Business Law, com o Harvard
Law School, programas Ética e Humanidades para uma
Cidadania Global e Formando o Advogado Global, resultado do acordo de colaboração assinado com o Instituto Tecnológico de Monterrey e os cursos Anglo
American Law and International Legal English e Business
English Certificate) e realização dos novos programas
internacionais (Programa de Aproximação à Administração
da Justiça Espanhola, Europeia e Norte-americana, com
o Instituto Tecnológico de Monterrey e curso sobre
Práticas Emergentes, Direito Internacional, Clienting e
Setores Regulados com a Universidade Javeriana de
Cali)
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Tecnologias da informação
e gestão do conhecimento
MARCOS DO EXERCÍCIO DE 2013
• Realização de um projeto de alteração de eletrónica de
rede nos escritórios de Madrid
• Implementação de uma ferramenta de reconhecimento
de documentos digitalizados (OCR) para fazer a indexação
automática desses documentos

OBJETIVOS PARA 2014
• Implementar uma ferramenta para partilhar, de forma
segura, ficheiros de grande dimensão com os nossos
clientes
• Ampliar a rede WIFI nos escritórios, incluindo a nova
tecnologia 802.11ac

• Atualização da plataforma de apoio à gestão SAP

• Ampliar as linhas de comunicação nacionais e internacionais

• Automatização da gestão administrativa do arquivo físico
de documentos

• Instalar um acelerador de comunicações nos escritórios
internacionais

• Implementação de uma ferramenta para o desenvolvimento
de conteúdos para a nossa plataforma de e-learning

• Melhorar o acesso remoto e o acesso a aplicações nos
escritórios internacionais com a Citrix

• Realização de uma auditoria de segurança de sistemas e
LOPD

• Realizar um projeto de encriptação das unidades de armazenamento dos computadores portáteis

• Implementação de uma ferramenta de gestão de dispositivos móveis (MDM) para o controlo dos mesmos

• Aprovar um novo quadro de formação de recursos de
gestão do conhecimento na Garrigues para os anos de
2014-2015

• Desenvolvimento de uma ferramenta informática para a
gestão de denúncias efetuadas através do Canal de Ética
da Garrigues

• Gerar conteúdos para a plataforma de e-learning para
formação e divulgação das ferramentas internas de
gestão de informação (motor de pesquisa corporativo,
intranet, conetividade e Biblioteca Virtual)

• Acompanhamento dos fornecedores que desenvolvem
aplicações com conteúdos jurídicos para tablets, ereaders ou telemóveis e divulgação do seu uso dentro
da firma

• Digitalizar e carregar na intranet os cursos internos, em
substituição da gravação em CD-Rom emprestado

• Substituição do OPAC do Catálogo por uma Biblioteca
Virtual com navegação totalmente web, thesaurus em
diferentes idiomas e interface para dispositivos móveis

• Conceber e implementar um curso monográfico sobre
recursos para iPad

• Criar uma Área de Conhecimento na intranet, com os
portais e ferramentas técnicas e jurídicas utilizadas pelos
advogados

• Implementação de um sistema de receção, acompanhamento e consulta dos pedidos formulados pelos nossos
profissionais aos centros de documentação

• Aumentar o número de ferramentas de business
intelligence e outros recursos para a prospeção de negócio

• Estudo de sistemas que permitam emprestar os recursos
eletrónicos instalados na Biblioteca Virtual (principalmente
livros eletrónicos)

• Implementar um sistema de alertas sobre legislação comentada para clientes através do correio eletrónico

• Introdução de funcionalidades colaborativas (comentários,
avaliação e etiquetagem social) em algumas ferramentas
de gestão da informação (Biblioteca Virtual e motor de
pesquisa corporativo)

• Implementar um sistema de comunicação digital com
clientes para melhorar a receção das comunicações e a
personalização do conteúdo

• Apoio aos sócios e às suas equipas na abertura dos
novos escritórios na América Latina: redimensionamento
de recursos e integração na infraestrutura de gestão do
conhecimento da Garrigues

• Desenvolver os canais de informação em meios de comunicação social

• Criação de uma aplicação para usar em tablets e
telemóveis visando a divulgação aos clientes das publicações
jurídicas elaboradas pelos profissionais do escritório

• Criação dos canais de informação em meios de comunicação social da Garrigues, com o blogue corporativo
como eixo principal de comunicação
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Ambiente
MARCOS DO EXERCÍCIO DE 2013
• Manutenção da regularização de contratos/adendas

OBJETIVOS PARA 2014
• Regularizar os novos contratos/adendas

• Inclusão da tecnologia LED, de forma parcial, nos escritórios de Múrcia e Bilbao

• Incluir tecnologias avançadas para a redução de consumos
e emissões

• Substituição das torneiras do Centro de Estudos
Garrigues por outras que funcionam através de sensores
e com sistema duche

• Estudar a implementação de alguma das recomendações
da eco-auditoria e efetuar um acompanhamento das já
implementadas

• Realização de uma eco-auditoria da água da sede central

• Manter a redução no consumo de pilhas

• Redução de mais de 23 % no consumo de pilhas, relativamente ao ano anterior

• Substituir os equipamentos multifuncionais por outros
mais ecológicos na altura do seu prazo limite

• Substituição de 10 equipamentos multifuncionais por
outros mais eficientes

• Implementar o armazenamento e a recolha para reclicagem dos materiais consumíveis de iluminação (lâmpadas/lâmpadas fluorescentes) em todos os escritórios

Os objetivos definidos para o ano de 2013 constam na Memória de RSE 2012 disponível em
www.garrigues.com > A Firma > RSE > Edições anteriores
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ANEXO I
Princípios que
regem este relatório

Aspetos sociais do GRI

Subgrupo «laboral»:
• Emprego
• Trabalho e relações laborais
• Saúde e segurança operacional
• Capacitação e educação
• Diversidade e igualdade de oportunidades
• Igualdade de remuneração
• Mecanismos de queixas laborais
Subgrupo «direitos humanos»:
• Não discriminação

Análise da materialidade

No contexto desta Memória de RSE, entende-se por aspeto material aquele que pode influenciar, de forma relevante, a opção
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.

Subgrupo «sociedade»:
• Anticorrupção
• Contribuições políticas
• Comportamento anticompetitivo
• Cumprimento
Subgrupo «responsabilidade sobre o produto»:
• Etiquetagem de produto/serviço (sondagens de satisfação
do cliente)
• Comunicações de marketing
• Privacidade
• Cumprimento

Foram identificados – através das fontes de informação
correspondentes a cada grupo de interesse (ver item
«Conheça-nos) – os seguintes fatores para cada aspeto da lista
contida no Standard Disclosures do Global Reporting Initiative:

• Expetativa do grupo de interesse sobre a Garrigues
relativamente ao aspeto em questão, que reflete uma
combinação da (i) importância que o grupo de interesse dá
ao aspeto; (ii) real capacidade de controlo que a Garrigues
tem sobre esse aspeto; e do (iii) real impacto do/sobre o
aspeto causado pela Garrigues.

Enfoque da gestão

Relativamente ao conjunto de aspetos de caráter laboral atrás
indicados, importa referir em primeiro lugar, que a sua materialidade é principalmente consequência da importância do capital
humano nas empresas de serviços profissionais, especialmente
no âmbito jurídico. Assim, todos os aspetos do GRI, que redundam numa melhoria para o pessoal, foram materiais. Na Garrigues existe um departamento e um Comité específicos para a
gestão destes aspetos. Ao longo desta Memória é dada, em pormenor, informação relativa a estes aspetos.

• Capacidade de influência do grupo de interesse sobre os
resultados e objetivos da Garrigues.

Combinando ambos os fatores, a Garrigues identifica os seus aspetos materiais para a elaboração da Memória de RSE. Os aspetos materiais identificados para esta Memória foram os seguintes:
Aspetos económicos do GRI

• Desempenho económico
• Presença de mercado
• Impactos indiretos (pro bono)

Os aspetos económicos referidos foram materiais para a elaboração desta Memória, principalmente pela expetativa que, em
relação a determinados temas abordados pelo GRI (o valor gerado e distribuído, os salários de entrada e o trabalho pro bono),
o pessoal e os sócios do escritório têm. Esta informação concreta está reunida no GRI nos aspetos incluídos no quadro anterior e é desenvolvida nos itens da Memória dedicados ao pro
bono, ao pessoal e aos aspetos económicos.

Aspetos ambientais do GRI
• Consumo de materiais
• Consumo de energia
• Consumo de água
• Emissões (de CO2)
• Descargas e resíduos
• Cumprimento
• Despesas e investimentos ambientais

Quanto aos aspetos contidos nos subgrupos “direitos humanos”,
“sociedade” e “responsabilidade sobre o produto”, a sua inclusão
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Sociedades a que se refere o presente relatório:

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 esses aspetos
são aqueles em que o GRI regista este tipo de preocupações.
No capítulo dedicado ao cumprimento e integridade na Garrigues, informa-se, pormenorizadamente, sobre a organização e
os passos dados pela firma 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 seus clientes, a satisfação do cliente,
assunto abordado pelo GRI sob este aspeto. Trata-se de um assunto relevante para a firma e a sua estrutura operativa e organizativa responde de forma a garantir os mais altos índices de
satisfação do cliente.

• J & A Garrigues, S. L. P. (**)

• Garrigues Portugal, S. L. P.

• Garrigues, LLP (USA) (*)

• Garrigues UK, LLP.

• Garrigues Human Capital Services, S. L. P. (*)
• Garrigues Maroc SARLAU (Marrocos) (*)

• Garrigues Polska I Pablo Olabarri Gortázar, Spolka
Komandytowa

• 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. (*)

Finalmente, os aspetos ambientais identificados como materiais
refletem a expectativa que existe sobre a firma em relação a
eles, embora de uma forma não tão intensa como no caso dos
aspetos anteriores. Estas expetativas têm graus de motivação diferentes dependendo do grupo de interesse, incluindo 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, consumo de água, reciclagem, etc.).

• Garrigues I P, S. L. P.

• Garrigues I P, L. D. A. (*)

• Garrigues Sports & Entertainment, S. L. P. (*)

• Garrigues Consultoría de Empresa Familiar, S. L. P.

• Garrigues Consultores em Direito Estrangeiro/Direito
Espanhol

• Garrigues Colombia SAS

Como resposta a isso, 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.

• Garrigues Perú Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada

Periodicidade

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

Alcance, período e limites

A informação que se disponibiliza na Memória de RSE em relação
aos aspetos 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 a informação facultada é a correspondente
ao ano fiscal da Garrigues (de 1 de setembro de 2012 a 31 de
agosto de 2013), salvo se indicação em contrário. Além disso, são
incluídos dados e indicadores quantitativos dos dois exercícios
imediatamente anteriores. Relativamente ao desempenho económico, inclui-se informação agregada do exercício imediatamente anterior4 .

4- Informação disponível nas Memórias de Responsabilidade Social Empresarial de exercícios anteriores (ver www.garrigues.com > A Firma > RSE > Edições anteriores).
(*)

São sociedades unipessoais.

(**) Durante o exercício de 2013, a Sociedade J & A Garrigues, S. L. P. absorveu
por fusão as sociedades Garrigues Norte, S. L. P. e Ribalta Abogados, S. L. P.
(***) Sociedade anteriormente denominada Garrigues Medio Ambiente,
Consultoría Técnica y de Gestión Integrada del Medio Ambiente, S. L. P.
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Rigor

são de 2011), os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas (2011) e o International Integrated Reporting Council (IIRC).

A informação que consta nesta Memória corresponde à dispo-

nível nos sistemas de informação da Garrigues.

A Garrigues dispõe de instrumentos para garantir a qualidade e
veracidade das informações incluídas neste relatório. 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.

A Memória foi preparada de acordo com as diretrizes estabelecidas na versão 4 do modelo Global Reporting Initiative (GRI), publicado em 2013.Também foi considerado o relatório Making the
Connection para vincular o modelo anterior aos princípios do
Pacto Mundial (Global Compact) das Nações Unidas, ao qual a
Garrigues aderiu em 2002.

A presente Memória foi examinada conforme o Guia G4 do
modelo Global Reporting Initiative (GRI), pela entidade independente AENOR, no dia 29 de outubro de 2013.

A Garrigues considera, igualmente, outros modelos internacionais como o Protocolo de Gases de Efeito de Estufa (GHG Protocol WRI/WBCSD), a Norma UNE-ISO 26000 (2012), as
Linhas Diretrizes da OCDE para empresas multinacionais (revi-

Fases

CONTROLO DE QUALIDADE
Consulta
a grupos
de interesse

Elaboração
de rascunhos

Revisão
e consolidação

Agentes internos

Recursos Humanos

G-advisory

Agentes externos
(peritos em RSE)

Serviços Gerais,
Logística
e Infraestruturas

Aprovação
final

Centro de
Estudios Garrigues

Sócio gerente

Fundação Garrigues
Prática Profissional

Comunicação,
Marketing e R.I.

Responsáveis

Revisão
de conteúdos
e estilo

Recursos Humanos
G-advisory

Gestão
do Conhecimento
Tecnologia

Administração
e Finanças

Prática Profissional
Serviço Médico

Centro de Estudios
Garrigues

Fundação Garrigues
G-advisory
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Conselho
de Sócios

Layout
e divulgação
Comunicação,
Marketing e R. I.
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ANEXO II
Índice de conteúdos
e indicadores conforme
o GRI
Capítulo GRI

Descrição

INFORMAÇÃO DO PERFIL

Capítulo

Página

1

5

2

7

Notas

1. Estratégia e análise
G4-1

Declaração do responsável máximo sobre a importância
e a estratégia seguida em matéria de sustentabilidade

2. Perfil da organização
G4-3

Nome da organização

G4-5

Localização da sede principal da organização

G4-6

Países em que a organização opera

G4-8

Mercados servidos

G4-4

G4-7

G4-9

Principais marcas, produtos e serviços

2

2

Tipo de propriedade e forma jurídica
Dimensão da organização

Discriminação do coletivo de trabalhadores por tipo de emprego, contrato,
região e sexo. Variações significativas do número de emprego

G4-11

Percentagem do total de empregados cobertos por um acordo coletivo

G4-12

Descrição da cadeia de provisão da organização

G4-14

Descrição de como a organização adotou uma abordagem ou um
princípio de precaução

G4-13

G4-15
G4-16

Alterações significativas na dimensão da organização, na estrutura,
propriedade ou na sua cadeia de provisão

Princípios ou programas sociais, ambientais e económicos desenvolvidos externamente,
assim como qualquer outra iniciativa que a organização susbscreva ou aprove
Principais associações nacionais e internacionais às quais pertença ou apoie

3. Aspetos materiais e limites identificados
G4-17

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas da organização
ou documentos equivalentes. Informar se alguma não está considerada no relatório

57

7

2 e Anexo I

7 e 54

2, 4 e 8

7, 19 e 47

(1)

4

19

(3), (4), (5),
(6) y (7)

2e3

G4-10

7e8

c/ Hermosilla, 3 - 28001
Madrid (España)
7 e 13

Ver Memória RSE09, capítulo 6,
página 59, disponível em www.garrigues.com
> A Firma > RSE > Edições anteriores
7

41

1, 2 e Anexo I

5, 7 e 54

2 e Anexo I

8 e 54

5, 7 e 8

29, 41 e 47

Anexo I

54

(12)

Membro de mais de 90 associações,
agrupamentos profissionais e entidades
similares, a nível nacional ou
internacional, e do âmbito público ou
privado (ordens de advogados e
economistas nas jurisdições em que
operamos, associações empresariais,
universidades, etc.)

2013
Capítulo GRI
G4-18
G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

Memória de Responsabilidade
Social Empresarial

Descrição

INFORMAÇÃO DO PERFIL

Capítulo

Página

Processo de definição do conteúdo da Memória e dos limites para cada
aspeto. Explicar como a organização aplicou os Princípios de
Informação para a definição do conteúdo

Anexo I

54

Limites para cada aspeto material dentro da organização

Anexo I

54

Aspetos materiais identificados

Limites para cada aspeto material fora da organização

Anexo I

Anexo I

Efeito que possa ter a reformulação da informação pertencente
a memórias anteriores e motivos

Alterações significativas relativas a períodos anteriores na abrangência
e no limites nos aspetos materiais

4. Envolvimento de stakeholders

54

54

Anexo I

54

Anexo I

54

G4-24

Relação de grupos de interesse que a organização incluiu

2

10

G4-26

Enfoques adotados para a inclusão dos grupos de interesse

2

10

G4-25

G4-27

Base para a identificação e escolha de grupos de interesse

2

Principais preocupações e aspetos de interesse que tenham surgido
através da participação dos grupos de interesse e a forma como a
organização respondeu aos mesmos na elaboração da Memória

5. Perfil do relatório
G4-28

Período coberto pela informação contida na Memória

G4-30

Ciclo de apresentação de memórias

G4-32

Quadro que indica a localização dos conteúdos básicos da Memória
conforme a opção in accordance escolhida (core ou comprehensive).
Referência ao relatório de verificação

G4-29
G4-31

G4-33

2e3
Anexo I

Data da Memória anterior mais recente

Anexo I

Ponto de contato para questões relativas à Memória ou ao seu conteúdo

Anexo I

10

10 e 14
54

54

54

Item «Contacte-nos» da
www.garrigues.com
Anexo II e Anexo III

57 e 66

Anexo I e Anexo III

54 e 66

Estrutura de governo da organização. Identificar os comités responsáveis
pela tomada de decisões sobre os impactos económicos, ambientais e sociais

2

8

Descrição dos valores, princípios, regras e normas de comportamento da organização

2

8

Capítulo

Página

1, 8 e Anexo 1

5, 47 e 54

Política e prática atual em relação ao pedido de verificação externa
da Memória.

Notas

Relação entre a organização e os verificadores.

6. Governo

G4-34

Informar se o órgão máximo de governo ou altos cargos diretivos estão envolvidos
no pedido de verificação do relatório de sustentabilidade da organização.

7. Ética e integridade
G4-56

Capítulo GRI

Descrição

ECONÓMICO (EC)

Informação sobre o enfoque de gestão económico
G4-DMA

Informação sobre o enfoque de gestão económico relacionado com os aspetos materiais.

G4-EC1

Valor económico direto gerado e distribuído

8

47

G4-EC5

Variação da proporção entre o salário inicial padrão e o salário mínimo
local em lugares onde se desenvolvam operações significativas

4

24

Desempenho económico
Presença de mercado

58

Notas

2013
Capítulo GRI
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Descrição

Impactos económicos indiretos
G4-EC7

Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestruturas e serviços de apoio

Capítulo GRI

AMBIENTE (EN)

Descrição

Informação sobre o enfoque de gestão ambiental
G4-DMA

Materiais

G4-EN1

Informação sobre o enfoque de gestão ambiental relacionado com os aspetos materiais

Materiais utilizados, por peso ou volume

G4-EN2

Percentagem dos materiais utilizados que são materiais valorizados

G4-EN3

Consumo direto de energia

Energia

G4-EN6

Capítulo

Página

5

29

Capítulo

Página

1, 7 e Anexo 1

5, 41 e 54

7

41

7
7

41

7

41

G4-EN8

Captação total de água por fontes

7

41

G4-EN15

Emissões diretas de CO2 (alcance 1)
Emissões diretas de CO2 (alcance 2)

7

Emissões

G4-EN16

G4-EN17

7

G4-EN19

Emissões diretas de CO2 (alcance 3)
Redução das emissões de CO2

G4-EN22

Descargas de água segundo qualidade e destino

G4-EN23

7

7

Total

G4-EN31

Custo das multas significativas e número de sanções não monetárias
por incumprimento das normas ambientais
Total de despesas e investimentos ambientais por tipo

44

(13)

44

(13)

54

(2)

44

Anexo I

Quantidade de resíduos por tipo e tratamento

Cumprimento das normas
G4-EN29

44

7

Descargas e resíduos

Notas

41

Redução do consumo de energia

Água

Notas

42

Nenhuma
Investimento ambiental: € 361.288,35
Discriminação por tipo:

Papéis FSC: € 267.349,14

Garrafas de água de vidro (Madrid): € 6.631,20
Destruição/reciclagem de papel: € 80.068,63
Reciclagem de resíduos: € 867,38

Torneiras eficientes (Edifício Recoletos): € 5.328,04

Capítulo GRI

Descrição

SOCIAL: Laboral (LA)

Informação sobre o enfoque de gestão social
G4-DMA

Informação sobre o enfoque de gestão social relacionado com os aspetos materiais

G4-LA1

Número e percentagem de novos empregados e rotação de empregados
por grupo de idade, sexo e região

Emprego

59

Capítulo

Página

Notas

1, 4, 5 e Anexo 1 5, 19, 29 e 54
Anexo I

54

(5), (6)

2013
Capítulo GRI
G4-LA2
G4-LA3
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Descrição
Benefícios sociais para os empregados a tempo inteiro, que não são oferecidos
aos empregados temporários ou a tempo parcial, discriminados
pelos principais locais de atividade
Regresso ao trabalho e taxas de retenção depois de baixas por maternidade
e paternidade, por sexo

Relações empresa-trabalhadores
G4-LA4

Período(s) mínimo(s) de pré-aviso relativo(s) a alterações organizativas,
incluindo se estas notificações são especificadas nos acordos coletivos

G4-LA10
G4-LA11

(8)

Média de horas de formação por ano e por empregado, discriminada
por sexo e categoría profissional

4 e Anexo I

22 e 54

(10)

4

22

4

20

Composição dos órgãos de governo corporativo e discriminação de empregados
por categoria, de acordo com o sexo, idade, pertença a minorias
e outros indicadores de diversidade

4

19

(3), (4)

Relação entre o salário base e a remuneração de homens e mulheres por categoria
profissional, especificada pelos principais locais de atividade

4

24

(11)

Página

Notas

Página

Notas

Programas de gestão de capacidades e de formação contínua que fomentem
a empregabilidade dos trabalhadores e que os apoiem na gestão do final das
suas carreiras profissionais

Percentagem de empregados que recebem avaliações regulares sobre o desempenho
e o desenvolvimento profissional, por sexo

Queixas sobre práticas laborais através de mecanismos formais de queixas

Descrição

Nenhuma

SOCIAL: Direitos humanos (HR)

Não discriminação
G4-HR3

Episódios de discriminação e medidas corretivas adotadas

Capítulo GRI

Descrição

G4-SO3

G4-SO4

G4-SO5

(9)

19, 25 e 54

Capítulo GRI

Anticorrupção

54

4 e Anexo I

Mecanismos de queixa em práticas laborais
G4-LA16

Anexo I

Taxas de absentismo, doenças profissionais, dias perdidos e número
de vítimas mortais relacionadas com o trabalho, por região e sexo

Mesma remuneração para mulheres e homens
G4-LA13

24

A Firma > RSE > Edições anteriores

Diversidade e igualdade de oportunidades
G4-LA12

4

Notas

Ver Memória RSE09, capítulo 6,

Formação e educação
G4-LA9

Página

página 59, disponível em www.garrigues.com>

Segurança e saúde no trabalho
G4-LA6

Capítulo

Capítulo
Nenhum

SOCIAL: Sociedade (SO)

Número e percentagem de operações avaliadas por risco de corrupção
e principais riscos identificados
Comunicação e formação em políticas e procedimentos anticorrupção

Incidentes de corrupção confirmados e medidas adotadas

Capítulo
100 %

Em 2013 foi ministrado um curso de Prevenção de
Branqueamento de Capitais a todos os empregados.
Em 2014 proceder-se-á à comunicação e formação
das políticas e procedimentos da firma
(entre elas as relativas à anticorrupção)
Nenhum
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Capítulo GRI
Política pública
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Descrição

Capítulo

G4-SO6

Valor total das contribuições políticas, por países e beneficiários

G4-SO7

Número total de ações por causas relacionadas com práticas monopolísticas
e contra a livre concorrência e respetivos resultados

Página

Notas

Capítulo

Página

Notas

3

14

0

Comportamento da concorrência desleal

Nenhuma

Cumprimento das normas
G4-SO8

Valor monetário de sanções e multas significativas e número total de sanções não
monetárias decorrentes do incumprimento das leis e regulamentos

0

SOCIAL: Responsabilidade sobre produtos (PR)

Capítulo GRI

Descrição

Etiquetagem de produtos e serviços
G4-PR5

Resultado de inquéritos de satisfação

G4-PR7

Número total de episódios resultantes do incumprimento dos regulamentos
relativos às comunicações de marketing, incluindo a publicidade,
a promoção e o patrocínio, distribuídos em função do tipo de resultado
desses episódios

Nenhum

Número total de reclamações devidamente fundamentadas relativamente
ao respeito pela privacidade e à fuga de dados pessoais de clientes

Nenhuma

Comunicações de marketing

Privacidade de clientes
G4-PR8

Cumprimento das normas
G4-PR9

Custo das multas significativas resultantes do incumprimento das normas relativamente
ao abastecimento e uso de produtos e serviços da organização

0

Notas:

(1) Pelo tipo de setor e de modelo de propriedade de empresa, os únicos valores que podem mostrar com exatidão as dimensões do escritório são: número de
pessoas, número de sócios e volume de receitas.

(2) O fornecimento de água a todos os nossos escritórios provém da rede de abastecimento municipal de água e o seu destino abrange apenas os usos do escritório. Desta forma, as águas residuais que geramos são unicamente águas sanitárias, as quais são canalizadas até à rede de saneamento municipal. Não existe
qualquer tipo de derrame acidental.
(3) Evolução do número de pessoas por categoria profissional e região (números no encerramento do exercício):
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PESSOAS POR CATEGORIAS PROFISSIONAIS

Categoria

2011

2012

Categoria

2013

Sócio

279

284

Sócio

287

Associado principal

110

Associado
Colaborador
Júnior

Administração e Apoio
Total

535
460

478

592

504
376

417

554

2.344 2.135

Counsel

Associado sénior
Associado

11

394

421

Júnior

218

Total

1.967

Administração e Apoio

526

Nota: No exercício de 2013 entrou em vigor a alteração nas nomenclaturas das diversas categorias profissionais.
Em 2013, na categoria de associado é incluído mais um ano de experiência (que anteriormente se enquadrava no júnior).
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EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PESSOAS POR REGIÃO
Região

2011

Espanha

Portugal

2012

2.147

1.954

66

66

131

Internacional

Total

1.780

115

2.344

2013
109
78

2.135

1.967

(4) Dados de pessoas por categoria profissional, sexo e idade no encerramento do exercício de 2013:
NÚMERO DE PESSOAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL E SEXO
Categoria
Sócios
Counsel
Associado principal
Associado sénior
Associado
Júnior
Administração e Apoio
Total

Homens

%

Mulheres

%

Total

246
7
81
221
183
98
88
924

86 %
64 %
74 %
56 %
43 %
45 %
17 %
47 %

41
4
29
173
238
120
438
1.043

14 %
36 %
26 %
44 %
57 %
55 %
83 %
53 %

287
11
110
394
421
218
526
1.967

RELAÇÃO DE PESSOAS POR CATEGORIA, SEXO E IDADE
Desde 34

Counsel

Desde 33

Associado principal

Desde 33

Associado sénior

Desde 29

Associado

Desde 25

Júnior

Desde 23

Admin. e apoio

IDADE

Sócios

Desde 18
0%

20 %

40 %

Homens

60 %

80 %

100 %

Mulheres

(5) Novas inclusões por sexo, categoria profissional e região no encerramento do exercício de 2013:
RELAÇÃO DE ADMISSÕES POR CATEGORIA, SEXO E REGIÃO
Categoria

Sócios
Associado principal
Associado sénior
Associado
Júnior
Administração e apoio
Total

Homens
100 %
67 %
75 %
53 %
46 %
16 %
44 %

Mulheres

Total
1
6
4
17
115
25
168

0%
33 %
25 %
47 %
54 %
84 %
56 %

Nota: Para informação relativa a promoções por carreira interna, consultar o item
«Desenvolvimento profissional» da presente Memória.
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NOVAS INCLUSÕES POR REGIÃO
Região

Homens Mulheres
62
3
9
74

Espanha
Portugal
Internacional
Total

Total
139
5
24
168

77
2
15
94

(6) Evolução da rotação de empregados, por categoria profissional, sexo e região:

EVOLUÇÃO DA ROTAÇÃO DE EMPREGADOS
600
400
200
0

474

464

2011

2012

333
2013

EVOLUÇÃO DA ROTAÇÃO DE EMPREGADOS POR CATEGORIA PROFISSIONAL E SEXO
2011

2012

Homens (H) / Mulheres (M)
Sócio
Associado

H M
13 0
61 33

H M
10 0
70 45

Colaborador
Júnior
Administração e Apoio
Total

49
84
12
219

73
64
8
225

81
90
51
255

81
53
60
239

2013
Homens (H) / Mulheres (M)
Sócio
Counsel
Associado principal
Associado sénior
Associado
Júnior
Administração e Apoio
Total

H
5
0
7
37
58
39
4
150

M
0
0
0
24
68
45
46
183

Nota: No exercício de 2013, entrou em vigor a alteração nas nomenclaturas das diversas categorias profissionais.
Em 2013, na categoria de associado é incluído mais um ano de experiência (que anteriormente se enquadrava no júnior).

ROTAÇÃO DE EMPREGADOS POR REGIÕES

Espanha
Portugal
Internacional
Total

H
138
7
5
150

2013
M
170
4
9
183

Total
308
11
14
333

(7) A nossa firma nunca sofreu, em toda a sua história, um processo em consequência do qual tenha havido destruição de emprego (processos de
regulação de emprego, etc.).
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(8) Taxa de absentismo:
Taxa de absentismo em 2013 por sexo (%)

Evolução da taxa de absentismo (%)

Total

Homens

Mulheres

2011

2012

2013

1,72

0,27

1,91

1,45

2,16

1,72

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

(9) No exercício de 2013, de um total de 92 maternidades, continuam no ativo, 12 meses depois da sua reintegração, 72 empregadas, o que representa
79 % do total das maternidades. Por outro lado, de 22 paternidades, continuam no ativo, 12 meses depois da sua reintegração, 17 empregados,
o que representa 77 % do total das paternidades.
NÍVEIS DE REINTEGRAÇÃO APÓS A BAIXA POR MATERNIDADE OU PATERNIDADE
Mulheres
Nº
%

Baixa antes dos 12 meses do reingresso
da maternidade / paternidade

Homens
Nº
%

20

21

5

23

Baixa antes do reingresso
da maternidade / paternidade

0

0

0

0

Ativos 12 meses depois do reingresso
da maternidade / paternidade

72

79

17

77

Total

92

100

22

100

(10) Evolução do número médio de horas destinadas à formação:
EVOLUÇÃO DO NÚMERO MÉDIO DE HORAS DESTINADAS À FORMAÇÃO
Categoria

2011

2012

Sócio
Associado

62
76

61
78

Colaborador
Júnior
Administração e Apoio

106
265
32

103
243
36

Categoria

2013

Sócio
Counsel
Associado principal
Associado sénior
Associado
Júnior
Administração e Apoio

57
44
73
86
107
224
36

Nota: No exercício de 2013, entrou em vigor a alteração nas nomenclaturas das diversas categorias profissionais. Em 2013, na categoria de associado é incluído mais
um ano de experiência (que anteriormente se enquadrava no júnior).

(11): Os trabalhadores do escritório recebem um salário superior ao mínimo legal estabelecido em cada uma das zonas geográficas onde operam
e para cada uma das suas categorias profissionais.
(12): Devido ao tipo e volume dos serviços contratados pelo escritório, calcula-se que não existe risco de violação dos direitos humanos na cadeia
de provisão, e que a firma não dispõe sequer de um poder de influência relevante na mesma. Até à data, não consta que tenha havido
qualquer queixa ou reclamação nesse sentido.
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(13): Distribuição das emissões de GEE por fontes de energia:

De acordo com a distribuição de emissões de GEE por fontes de energia, 8 % das emissões indiretas de GEE devem-se ao consumo de papel,
enquanto os restantes 92 % se repartem, de forma equitativa, entre as outras fontes de emissão (eletricidade, viagens e transporte diário). Por
isso, as principais medidas destinadas à redução das emissões de GEE nos nossos escritórios têm vindo a focar, nos últimos anos, a ação sobre
os consumos energéticos (anteriormente comentadas no item «Consumo energético») e as viagens de trabalho (promoção das videoconferências).
Graças à utilização das videoconferências, evitou-se a realização de 11.3275 viagens de trabalho e conseguiu-se, além de uma importante poupança económica, uma redução líquida das emissões de 1.994 toneladas de CO2e, e uma maior produtividade e comodidade do nosso pessoal.

Quando ao transporte diário, e segundo a sondagem sobre mobilidade levada a cabo em 2012, os meios mais utilizados continuam a ser o
transporte público (utilizado por 28 % do nosso pessoal), assim como o transporte mais sustentável possível: deslocações a pé e de bicicleta,
praticadas por 33 % do nosso pessoal.
A Garrigues não gera emissões significativas de outros gases diferentes dos GEE.

EMISSÕES DE CO2e

Consumo de papel
Transporte diário
Viagens
Eletricidade

8%
25 %
26 %
40 %

MEIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PELO PESSOAL DA GARRIGUES
NA SUA DESLOCAÇÃO PARA O TRABALHO

A pé / de bicicleta
Motocicleta
Autocarro
Metro / comboio
Veículo privado a biodiesel
Veículo privado a diesel
Veículo privado a gasolina

33 %
11 %
11 %
17 %
1%
19 %
9%

5- Considerou-se que 50 % das pessoas que participaram em videoconferências, não pertencentes à ligação de origem, teriam realizado uma viagem de trabalho na
ausência deste tipo de ligação.
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