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Fruto do compromisso estabelecido junto dos
nossos «grupos de interesse» (clientes, colaboradores da empresa, fornecedores e
comunidade, entre outros), somos dos poucos escritórios a nível mundial que editam
uma memória de RSE, e já assumimos esse
compromisso como um dos valores que integram o nosso modelo de gestão empresarial.
Ser responsável é necessário para competir e
para assegurar a sustentabilidade real dos
projectos a longo prazo de qualquer empresa.
Neste escritório, não temos dúvidas que a
responsabilidade vai para além da rentabilidade.
Por isso, o nosso modelo estratégico, inclui tanto
as nossas apostas de negócio como as de
responsabilidade, todo ele baseado em princípios éticos inquebrantáveis.
Neste sentido, temos vindo a avançar no
cumprimento dos princípios do Pacto Mundial
das Nações Unidas e instituímos acções concretas
para a sua avaliação. Como exemplo, podemos
citar o facto de os acordos com fornecedores já
incorporarem uma cláusula que faz explícita
referência ao cumprimento dos princípios do
Pacto Mundial.
As maiores contribuições que uma empresa pode
fazer ao seu redor estão relacionadas com a sua
própria actividade, e o dever principal de toda a
empresa é criar valor. Isto significa ter a
capacidade de produzir benefícios de forma
contínua, equilibrada e sustentável a longo prazo.
E isso é o que tem vindo a fazer a nossa sociedade desde há muitos anos. Em 2007, J & A
Garrigues S. L. e sociedades dependentes alcançaram um volume de negócios superior a 262
milhões de euros, 53 milhões de euros mais que
em 2006, o que indica um crescimento de cerca
de 25 %. Por seu turno, a Garrigues Portugal S.L.
alcançou 8,8 milhões de euros, o que indica um
crescimento de 31,9 % face ao ano de 2006 e de
263 % face ao ano de 2005.
Paralelamente, a nossa equipa humana, a nossa
melhor garantia de criação de valor, assistiu a um
considerável incremento com mais de 400 novas
incorporações, o que nos converteu num escritório com mais de 2.000 pessoas.

Por isso, na área dos Recursos Humanos
continuamos a trabalhar na procura de medidas
e soluções para que em cada dia seja maior a
conciliação da vida familiar e a carreira profissional. Somos realistas e sabemos que isto não
é fácil. Por isso, pedimos a participação de todos
os colaboradores da sociedade para sugerir
medidas ou políticas que possam ter interesse e
aplicação neste âmbito.
2007 foi um ano frutífero em prémios e reconhecimentos. Entre estes destaca-se o de “Melhor
Empresa Ibérica” por parte da prestigiada editora
jurídica Chambers and Partners e o outorgado pela
International Law Office, Client Choice Award.
Ambos elogiam os principais valores chave da
sociedade: qualidade de serviço, ética profissional,
apoio ao cliente e solvência empresarial.
Também ao longo de 2007, continuámos a apoiar
uma permanente e melhor formação de todos os
que trabalham no escritório, sem a qual seria
impossível manter as nossas quotas de serviços
de excelência no serviço ao cliente. Estamos
especialmente satisfeitos com a experiência
iniciada em Setembro com o Curso Superior de
Direito Empresarial que o Centro de Estudos
Garrigues lecciona em colaboração com a
Universidade de Harvard, para as novas gerações
de advogados.
Precisamente para ampliar o espaço dedicado à
formação, durante 2007 continuaram as obras de
melhoramento do novo edifício do Centro de
Estudos da Garrigues (no Paseo Recoletos, em
Madrid), onde os alunos terão acesso a umas
instalações com os últimos recursos técnicopedagógicos existentes. Do mesmo modo,
avançou-se com a construção do novo edifício
do campus corporativo do escritório o edifício
da calle Ayala, em Madrid que, juntamente com
o novo jardim do campus, culminará as obras da
nossa nova sede e assegurará que se satisfaçam
as necessidades de espaço consequentes do
crescimento do escritório em Madrid.

1 Mensagem do presidente

É um grande orgulho apresentar, em nome de
todos os colaboradores da Garrigues, a segunda
edição da nossa Memória de Responsabilidade
Social Empresarial (Memória da RSE), que recolhe
a informação do nosso exercício fiscal de 2007.

Na área internacional, 2007 foi de grande
relevância, pois começou com a abertura de um
escritório em Varsóvia e terminou com a abertura
de outro em Londres, pelo que o total de escritórios
fora de Espanha e Portugal já ascende a seis. Dois
deles, os de Nova Iorque e Bruxelas, celebraram
também a inauguração das suas novas sedes,
necessárias, dado o seu constante crescimento.
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A expansão internacional da sociedade fez com
que aparecessem na nossa cultura cooperativa e
funcionamento diário diversos grupos de pessoas
que não falam espanhol. Desde há algum tempo
que na Garrigues já não se fala só numa única
língua. Por isso, a partir de finais do ano os
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Para a Fundação Garrigues, através da qual se
desenvolve a tarefa de investigação, formativa e
assistencial da empresa, também 2007 foi um ano
importante. A Cátedra Garrigues de Direito
Global, na Universidade de Navarra, continuou
a canalizar a referida investigação especificamente para o campo da globalização jurídica.
Na área da bioética, e em colaboração com a
Fundação Sanitas, começou a tarefa de divulgação e difusão de avanços no campo da
investigação biomédica.
Na área da formação, desenvolvemos um curso de
formação contabilística para juízes e magistrados
latino-americanos, leccionado inteiramente online
e com a participação do Centro de Educação à
Distância para o Desenvolvimento Económico e
Tecnológico, e ajudámos a Funda-ção para o
Desenvolvimento Tecnológico no seu projecto
Hogar Conectado a Internet (Lar Ligado à Internet)
destinado a reduzir a falha digital em relação à
União Europeia.

Teremos que enfrentar riscos, como a mudança
de ciclo económico, mas acreditamos que a
sociedade está especialmente preparada para
manter o seu crescimento, até em épocas de
menor actividade económica. Não só contamos,
em número de escritórios, com um grande
alcance e diversidade geográfica, ibérica e
internacional, mas também temos áreas de
actuação muito sólidas e sofisticadas em matéria
de Direito processual e laboral, reestruturações
que, sem dúvida, atenuarão uma possível
diminuição da actividade em áreas como a
mercantil e de fusões e aquisições.
Permitam-me concluir esta apresentação da
nossa segunda Memória da RSE com uma
afirmação inequívoca: o nosso compromisso com
a RSE surge de uma profunda e interna
convicção ética de toda a equipa da Garrigues.
Não se trata de se parecer bom, mas sim de fazer
algo bom e de que todos beneficiem das
consequências, incluindo a própria empresa.
Para isso é nece-ssário conseguir uma total
transparência e boas práticas na gestão. É nisto,
podem ter a certeza, que continuaremos a
esforçar-nos dia após dia.

Em temas assistenciais, durante 2007 continuaram os programas de bolsas e prémios para
jovens juristas, assim como o trabalho pro bono,
os trabalhos de voluntariado e o apoio a projectos específicos.
Por outro lado, em matéria de gestão ambiental, a
Garrigues melhorou o seu sistema de recompilação e consolidação de indicadores ambientais,
mediante o qual é agora possível dispor de dados
mais exactos que no passado. Por isso, aplicaramse boas práticas ambientais que resultaram, por
exemplo, no aumento da reciclagem de papel
usado.

1 Mensagem do presidente

comunicados institucionais dirigidos a «todos os
utilizadores» serão enviados em bilingue -espanhol e inglês- com o objectivo de que a nossa
comunicação interna cumpra melhor com o seu
propósito.

Os principais objectivos globais da nossa
sociedade para 2008 passam naturalmente por
continuar o nosso processo de sólido crescimento, tanto em termos de facturação, como em
número de colaboradores. Avançaremos também
com o processo de integração da rede latinoamericana de escritórios, Affinitas; asseguraremos
as medidas que permitam proporcionar aos
profissionais da Garrigues um melhor equilíbrio
entre o trabalho e a sua vida pessoal, e dedicaremos maiores recursos a cimentar a actividade
social da Fundação Garrigues.

Presidente
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Antonio Garrigues
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Pelo contrário, não se incluem as empresas que
mantêm acordos de colaboração com a Garrigues,
tais como os escritórios que formam parte das redes
Affinitas ou Taxand.

2.2 Rigor da informação
2.1 Âmbito e periodicidade
A presente Memória recolhe informação das
actividades da Garrigues nos países em que actuou
durante o exercício fiscal de 2007 (1 de Setembro
de 2006 a 31 de Agosto de 2007). Por isso,
apresenta dados e indicadores quantitativos dos
últimos 3 anos de actividade. A periodicidade para
a publicação da Memória é anual. Esta Memória de
RSE é a segunda Memória publicada pela Garrigues;
a primeira Memória da RSE, referente ao exercício
fiscal de 2006, foi publicada em 2007.

Uma novidade desta edição foi a incorporação no
âmbito da Memória, da sociedade Garrigues
Portugal, S.L, pelo que os indicadores quantitativos
históricos recolhidos na Memória dos exercícios
anteriores (2005 e 2006) foram modificados. As
sociedades a que se refere o presente relatório são
as seguintes:

A Garrigues dispõe de instrumentos para garantir a
qualidade e veracidade da informação incluída
neste relatório. As áreas que participam na sua
elaboração dispõem de sistemas de informação que
proporcionam uma sólida fonte de conteúdos.
Tudo isto é complementado com a auditoria
realizada por um agente externo.

2.3 Consulta aos diferentes
grupos de interesse
Em paralelo às actividades que formam parte dos
instrumentos de diálogo e gestão dos «grupos de
interesse» da Garrigues (definidos no capítulo 3.4.
deste documento), e com o objectivo de melhorar
continuamente a qualidade dos conteúdos da
Memória, a Garrigues iniciou em 2007 um processo
específico de diálogo com os seus grupos de
interesse. Os objectivos deste processo denominado
«Inquéritos de Opinião», concentraram-se na
avaliação da qualidade de informação incluída na
Memória, identificando os assuntos relacionados
com a Garrigues considerados como relevantes e
definindo um processo para a sua inclusão na
Memória.
A pesquisa realizou-se entre Setembro e Outubro,
e baseou-se numa amostra seleccionada de
grupos de interesse externos (fundações e peritos
da RSE) e internos (profissionais do escritório
escolhidos aleatoriamente e o grupo de trabalho
que, no ano anterior, participou na elaboração da
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• J & A Garrigues, S. L.
• Garrigues Portugal, S. L.
• Garrigues Norte, S. L.
• Garrigues Agencia de la Propiedad
Industrial e Intelectual, S. L.
• Rino Gestión, S. L.
• Centro Europeo de Estudios y Formación
Empresarial Garrigues, S. L.
• Ribalta Abogados, S. L.
• Garrigues Medio Ambiente, Consultoría
Técnica y de Gestión Integrada
del Medio Ambiente, S. L.
• Garrigues Human Capital Services, S. L.
• Garrigues Sports & Entertainment, S. L.
• Garrigues, LLP (USA)
• Garrigues Maroc SARLAU (Marrocos)
• Centro de Estudios Jurídicos,
Financieros y Empresariales, S. A.
• Gestores Fiscales, S. L.
• Garrigues Empresa Familiar, S. L.
• Garrigues Nuevas Tecnologías, S. L.
• Postaltrust S. L.
• Garrigues Polska I Pablo Olábarri Gortázar,
Spolka Komandytowa.
• Garrigues UK, LLP.
• Garrigues Cunha Ferreira, LDA.
• Stampware S. L.
• Servicios de Facultades Electrónicas S. L.

A Garrigues tem também em conta outros
standards internacionais como o Protocolo de
Gases de Efeito Estufa (GHG Protocol WRI/WBCSD)
e a família de normas UNE-EN ISO 14000.

que orientam este relatório

Os dados apresentados referem-se ao encerramento dos exercícios fiscais, salvo nos casos
em que se justifique e se apresente um fundamento para a necessidade de reflectir os dados
por anos civis.

A informação constante deste relatório corresponde
à disponível nos sistemas de informação da
Garrigues. Com efeito, neste exercício fiscal foi
realizado um esforço importante para melhorar os
sistemas de informação da Garrigues no que se
refere a dados de Memória (consumos eléctricos,
consumos de água, metros quadrados dos edifícios,
etc.), para o qual se integrou, na medida do
possível, a sua recompilação e consolidação no
sistema de informação SAP. A Memória foi
elaborada segundo directrizes estabelecidas na
versão 3.0 do standard Global Reporting Initiative
(GRI), publicado em 2006. De igual forma foi tido
em conta o relatório Making the Connection para
adequar o anterior standard com os princípios do
Pacto Mundial (Global Compact) das Nações
Unidas, ao qual a Garrigues aderiu.

2 Princípios

A Memória da Responsabilidade Social Empresarial
da Garrigues apresenta detalhadamente os
compromissos assumidos pela organização, nos
três pilares que constituem o desenvolvimento
sustentável (económico, social e ambiental).
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que orientam este relatório
Responsáveis

Fases

2 Princípios

Memória). A partir daí foi elaborado um relatório
com as conclusões, que foi distribuído entre os
departamentos envolvidos na elaboração da
Memória, de forma a melhorar os conteúdos da
edição anterior.

seguintes critérios: objectivos dos grupos de
interesse em matéria de RSE, os problemas,
riscos, e desafios que enfrentam o sector e
legislação a que a Garrigues está sujeita.

2.5 Critérios de consolidação
e validação da informação

Para além disso, foi levada a cabo uma análise da
informação disponível sobre esta matéria no
sector da advocacia e foram revistos memórias ou
relatórios da RSE de empresas do sector dos
serviços.

O seguinte diagrama abrange o processo de
elaboração, consolidação e validação da Memória,
assim como os departamentos envolvidos em cada
etapa:

2.4 Importância dos assuntos tratados

2.6 Nível de aplicação

O conteúdo deste relatório foi seleccionado com
base no princípio da materialidade, de modo a
recolher aspectos relacionados com a RSE que
são importantes ou relevantes para o negócio.
Para definir que questões se consideram como
relevantes foram tidos em conta, entre outros, os

A presente Memória encontra-se no nível de
cumprimento mais exigente de toda a escala do
guia GRI e possui um nível A+ de acordo a
avaliação externa realizada pela AENOR (ver
Anexo IV).1

Controlo de qualidade
Consulta a grupos
de interesse

Elaboração de
rascunhos

Revisão e
consolidação

Revisão de
conteúdos e estilo

Agentes internos:
colaboradores
seleccionados
aleatoriamente

Recursos Humanos

Garrigues
Meio Ambiente

Centro de Estudos
Garrigues

Agentes externos
(peritos em RSE)
Grupo de
Trabalho Memória
RSE06

Serviços Gerais,
Logística
e Infra-estruturas
Comunicação,
Marketing
e Relações
Internacionais
Gestão do
conhecimento
Tecnologia
Administrativo
e Financeiro

Fundação
Garrigues
Prática Profissional

Aprovação final
Sócios directores
Conselho de Sócios
Gerentes

Formatação e
difusão
Comunicação,
Marketing
e Relações
Internacionais

Assembleia de
Sócios

Recursos
Humanos,
Comunicação,
Marketing
e Relações
Internacionais
Garrigues
Meio Ambiente

Prática Profissional
Serviço Médico
Centro de Estudos
Garrigues
Fundação
Garrigues
Garrigues
Meio Ambiente

1) O guia GRI G-3 estabelece um nível de aplicação que vai desde C a A+ (C, C+, B, B+, A y A+).
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que orientam este relatório

RSE 07

11

3 A nossa visão da rse

3.1 A nossa actividade:
principais indicadores
O gráfico seguinte resume os indicadores chave da
Garrigues em 2007, no que respeita às dimensões
que constituem a RSE: económica, ambiental e
social.

Em Fevereiro de 2007 foi promulgada a Lei 2/2007,
das Sociedades Profissionais, pela qual se regula o
regime jurídico das sociedades que, como é o caso
da Garrigues, têm como objectivo exclusivo o
exercício comum de actividades profissionais.

A titularidade das participações sociais da Garrigues implica, para os sócios, a obrigação de
realizar prestações acessórias relativas ao exercício
da actividade profissional que constitui o objecto
da Garrigues.

No máximo, até 16 de Junho de 2008, a Garrigues
deverá adaptar-se ao estabelecido na referida Lei,
pelo que, para o efeito adoptará as deliberações
sociais pertinentes.

Os sistemas pelos quais se determina a remuneração dos sócios baseiam-se no respectivo grau de
experiência profissional e na sua contribuição para
o bom funcionamento do escritório.

3.2.1 Estrutura e órgãos de gerência
e administração.

RSE 07

A Garrigues é um escritório dedicado à assessoria
legal e fiscal, e adopta como forma jurídica, uma
sociedade limitada cuja propriedade pertence aos
sócios que exercem a sua actividade dentro do
escritório.

Se bem que, e conforme o disposto na Lei 2/2007,
as sociedades profissionais podem adoptar
qualquer das formas sociais previstas na lei, é
intenção da Garrigues manter no futuro a sua
actual forma jurídica de sociedade limitada, sem
prejuízo de fazer constar, na sua denominação
social e de acordo com o exigido pela nova lei, o
seu carácter de sociedade profissional.

3.2 Aspectos legais e ética profissional
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3 A nossa visão da rse

Todos os sócios da Garrigues formam parte da
Assembleia de Sócios, e esta deve designar e
escolher, a cada 4 anos, os membros do órgão de
administração da sociedade. Actualmente, este
órgão de administração é formado por dois
sócios-gerentes.
Os sócios-gerentes são os administradores solidários da sociedade e irão prestar contas, pelo
menos, anualmente, à Assembleia de Sócios. De
forma a exercer a sua actividade, contam com o
apoio dos seguintes órgãos, previstos estatutariamente: o Conselho de Sócios-Gerentes e o
Comité de Ética e Normas Profissionais
O Conselho de Sócios-Gerentes é integrado, para
além dos próprios sócios directores do gabinete,
pelos sócios directores das áreas geográficas e
pelos sócios responsáveis pelos principais departamentos. A sua função é consultiva e de assessoria
aos sócios directores em todas as tarefas que se
considere necessário e naquelas em que assim
esteja previsto estatutariamente.
Por seu turno, o Comité de Ética e Normas
Profissionais, coordenado pelo sócio director de
Prática Profissional, encarrega-se de zelar pelo
rigoroso cumprimento da legislação profissional e
deontológica, assim como de elaborar quaisquer
normas adicionais ou pautas de actuação profissional que se revelem necessárias para a
adaptação do escritório a uma realidade em
constante alteração e para possibilitar, em qualquer
momento, um exercício profissional impecável.
Em especial, uma das principais funções deste
Comité é a de analisar e resolver as situações de
conflito de interesses que se apresentem no
exercício da actividade profissional.
Desta forma, os sócios directores apoiam-se
noutros comités, cada um deles com funções
específicas dentro das suas áreas de actuação, que
são as seguintes: Estratégia, Internacional, Recursos
Humanos, de Nomeações, de Relações Institucionais e de Publicações.
Por outro lado, a Garrigues conta com um Comité
de Análise e Controlo Interno, cujas funções são
estabelecidas para este tipo de órgão, pela
legislação actualmente em vigor em matéria de
prevenção de branqueamento de capitais e de
combate ao financiamento do terrorismo.
3.2.2 Normas profissionais e deontológicas

O Comité de Ética e Normas Profissionais
estabeleceu um Código de Actuação Profissional cujos valores são concretizados,
principalmente, nos seguintes aspectos: compromisso de serviço ao cliente, compromisso
com a qualidade, compromisso com o escritório
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e com os seus profissionais e um compromisso
de actuação ética.
Todos os colaboradores do escritório têm o
dever de preservar estes valores, e a responsabilidade de os transmitir nas suas tarefas
diárias. Da mesma forma, estes valores são
complementados, na sua aplicação prática, por
normas e princípios deontológicos que sejam
necessários, não só para o direito de defesa e
ao serviço do cliente, mas também para a tutela
dos interesses do escritório e de todos os seus
colaboradores assim como da sociedade no seu
conjunto. Entre os princípios deontológicos
fundamentais aplicáveis na Garrigues e que
estão reflectidos no seu Código de Actuação
Profissional, figuram os seguintes: integridade,
lealdade, independência, dignidade, respeito e
sigilo profissional. O próprio Código de Actuação Profissional e os procedimentos internos
desenvolvidos para o efeito, partindo do
princípio de bom governo, estabelecem as normas para evitar práticas como o branqueamento
de capitais ou o uso de informação para fins
particulares.
Os profissionais do escritório podem encontrar
na Intranet, entre outros, os seguintes
documentos:
• Códigos Deontológicos da Advocacia
Espanhola e da Advocacia Europeia
• Estatuto Profissional dos Economistas
• Código Deontológico dos Economistas
• Procedimentos e órgãos internos da Garrigues
em matéria de prevenção do branqueamento
de capitais, prevenção e combate ao
financiamento do terrorismo, verificação e
resolução de conflitos de interesse,
entre outros
• Normas profissionais internas da Garrigues
• Políticas e procedimentos do escritório
• Circulares do Comité de Ética e Normas
Profissionais
O cumprimento estrito e rigoroso das normas
deontológicas e estatutárias que regem a nossa
actividade profissional é uma exigência irrenunciável no funcionamento da Garrigues. A este
respeito, importa mencionar que não se desenvolveu nem se produziu, dentro da Garrigues,
qualquer episódio de corrupção.
Com a finalidade de que manifestem de maneira
formal e expressa o cumprimento das referidas
normas e das políticas estabelecidas nos nossos
Estatutos em matéria de investimentos, os sócios
da Garrigues respondem anualmente a um
formulário de confirmação sobre estas questões.

Desta forma, a Garrigues assegura o estrito cumprimento da legislação profissional e deontológica
que lhe é aplicável, o que tem levado, em
determinadas ocasiões, a rejeitar a aceitação ou o
acompanhamento de clientes ou assuntos de
relevância em benefício da estrita aplicação e
cumprimento das referidas normas. Até a data não
foram impostas sanções ou multas à Garrigues em
relação a estas questões.
Por outro lado e com o objectivo de promover e
reconhecer o ésforço levado a cabo pelas empresas
latino-americanas na implementação de políticas de
bom governo e transparência, a Garrigues e a
Affinitas convocaram em Novembro de 2007 a
segunda edição dos prémios Garrigues-Affinitas, de
“Boa-Administração Corporativa” na América Latina.
Estes prémios têm uma periodicidade anual e
emitem-se no âmbito do Foro Latibex.

3.3 Visão e estratégia da RSE
A Garrigues está consciente de que as suas
actuações, não só têm efeitos económicos, mas
também sociais e ambientais. Por isso, a Garrigues
decidiu integrar no seu modelo de negócio a
avaliação dos riscos e das oportunidades que
possam advir da sua actividade e atribuir um
especial ênfase à criação de valor para as gerações
futuras.
Económico
- Ética empresarial
- Gerar benefício
- Cumprimento da legislação
- Bom governo
- Transparência informativa

Mediante esta fórmula de actuação zelamos não
apenas pelos nossos próprios interesses pessoais,
mas também pelos de todos os nossos grupos de
interesse. Assim, a Garrigues cria valor de maneira
directa em aspectos tangíveis, como os fluxos
económicos que resultam da nossa actividade, ou
em aspectos intangíveis, tais como a reputação, a
transparência e o capital intelectual demonstrado
pela nossa equipa multidisciplinar. Desta forma, o
escritório gera riqueza de maneira indirecta
mediante a sua contribuição para sistemas
económicos e políticos éticos e estáveis, a luta
contra a corrupção e a fraude ou o impulso para
um sistema legal inovador e justo para a
sociedade.
O cumprimento do compromisso da Garrigues
com a sociedade e o ambiente sustenta-se na
manutenção de canais abertos de comunicação
com os grupos de interesse (ver capítulo 3.4) de
forma a ser possível identificar as expectativas que
estes têm na nossa prática profissional. Por isso,
tal e como mostra o gráfico seguinte, a Garrigues
identificou, em primeiro lugar, os seus grupos de
interesse, assim como os objectivos que se devem
colocar para cada um deles.
O contacto permanente com os grupos de
interesse permite a delimitação dos aspectos mais
relevantes e as prioridades da Garrigues em
matéria de sustentabilidade, afastando assim
qualquer tipo de subjectividade.
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Adicionalmente, e também para garantir o cumprimento das referidas normas, de forma
periódica e a todos os níveis profissionais leccionam-se acções de formação sobre estas questões.
Todos os colaboradores têm a possibilidade de
efectuar consultas, sugestões ou comentários
relativos aos procedimentos internos mediante
uma caixa de correio electrónico.

Os temas detectados que nos serviram para
estruturar a Memória e definir a nossa estratégia de
responsabilidade social empresarial apontam para
as tendências mais importantes que afectam o sector
dos escritórios de advogados e orientam sobre os
principais desafios que devem enfrentar os

Identificação
Canais de
Comunicação

Social
Relatório
Gestão de
- Respeito pelos direitos humanos
grupos de
- Prática laboral e ética no trabalho
interesse
- Relação com os grupos de interesse
- Responsabilidade ética dos nossos serviços
- Cumprimento da legislação
Implementação Estratégia e
objectivos
Ambiental
- Cumprimento da legislação
- Política e planeamento estratégico
- Controlo do meio ambiente
- Anticipación a tendencias
- Comunicação e transparência

Desenvolvimento da estratégia

Excelência em RSE

...mediante a definição de
actuações a meio prazo...

...à integração
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Inicio e definição prévia
Da separação dos três pilares da RSE
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escritórios. De acordo com isto, os factores internos
e externos que se consideram mais relevantes para
a Garrigues em matéria de responsabilidade social
empresarial são os seguintes:
Fruto desta preocupação, a Garrigues dedicou
importantes esforços a materializar o compromisso
assumido e assinou a sua adesão ao Pacto Mundial
das Nações Unidas em Março de 2002, com o qual
promove a aplicação de dez princípios em relação
aos direitos humanos, às normas laborais e à
protecção do meio ambiente, tanto no seu raio de
acção, como no dos grupos com que se relaciona.

Factores internos

Factores externos

* Atracção e retenção do talento:
políticas de contratação, benefícios sociais,
relação com a comunidade educativa, políticas
de não discriminação, diversidade e conciliação da vida pessoal e profissional
* Cultura corporativa: integração de valores
corporativos no dia-a-dia

* Comportamento ético: prevenção da corrupção e do branqueamento de capitais e
cumprimento de normas deontológicas
* Fidelização de clientes e incremento da quota
de mercado: qualidade dos trabalhos e
satisfação do cliente
* Relação com comunidades locais e importância do pro bono no exercício de uma
actividade liberal como a advocacia
* Meio ambiente, especialmente o dióxido de
carbono e os seus efeitos na mudança climática
* Transparência informativa
Identificação dos grupos de interesse

3.4 Compromisso com os distintos
grupos de interesse
A Garrigues define os seus «grupos de interesse»
como os agentes da sociedade que afectam ou
podem afectar significativamente a sua actividade
e as suas decisões, ou sobre os quais, as suas
acções e o desenvolvimento da sua prática profissional levam ou podem levar efeitos associados.
No presente capítulo pretende-se apresentar de
forma sintética o ciclo de relação da Garrigues com
os seus grupos de interesse, que consiste basicamente no seguinte:

A Garrigues identificou os seus grupos de interesse
e avaliou os efeitos que o exercício da sua prática
profissional tem sobre eles. Os principais grupos
de interesse estão descriminados no seguinte
gráfico:

EQUIPA
POTENCIAL

EX-GARRIGUES

ALIANÇAS

ADMIN.
PÚBLICA

CLIENTES

FORNECEDORES
CONCORRENTES

EQUIPA

MEIOS DE
COMUNICAÇÃO
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SÓCIOS

SOCIEDADE

Para cada um destes grupos, a Garrigues tem o
objectivo de actuar promovendo o respectivo
bem-estar social e a melhoria dos canais de
comunicação que nos unem a eles, de forma que
possamos conhecer permanentemente as suas
necessidades e a estas responder na medida das
nossas possibilidades. Neste sentido, devem-se
destacar entre os canais de comunicação a
Memória da RSE da Garrigues e o processo de
consulta anual sobre a informação social de
responsabilidade empresarial que os grupos de
interesse consideram relevante.
Na tabela que é apresentada no seguinte capítulo d)
apresenta-se uma lista dos canais de comunicação
empregues para estabelecer um diálogo com todos
os grupos de interesse da Garrigues.

Em 2007 foi levada levou a cabo uma análise das
conclusões dos inquéritos de opinião realizados a
vários grupos de interesse: fundações, organismos
de reconhecido prestígio em matéria de RSE e,
principalmente, colaboradores do escritório.
c) Comunicação das acções efectuadas aos
grupos de interesse

A Garrigues desenvolve acções de comunicação
entre os grupos de interesse através dos canais de
comunicação que mantém com cada um deles.
Mediante estes canais, informa sobre as suas novas
linhas de acção e recebe o feedback dos diferentes
grupos. Entre estes canais de comunicação destacase a interacção quotidiana dos departamentos
internos com os grupos de interesse, a comunicação
corporativa através da página web e a publicação da
Memória de RSE.

b) Integração das expectativas dos grupos de
interesse e estabelecimento de linhas de acção

As ferramentas para comunicar com os grupos de
interesse são geridas directamente por departamentos internos da Garrigues. Cada departamento
identifica as expectativas dos grupos e gere o
processo da sua análise e a determinação das linhas
de acção.

Grupos

Sócios

Colaboradores
da Garrigues

Subgrupos

• Presidente
• Sócios directores
• Sócios

• Associados
• Colaboradores
• Juniores
• Pessoal Administrativo
e Suporte.

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

• Memória da RSE
• Assembleia de sócios
• Comunicação directa com todos os
escritórios e departamentos do escritório
• Informação para sócios dentro da Intranet
Garrigues
• Correios electrónicos dos sócios directores
com informação de interesse destinada
aos sócios
• Contas Anuais e planos estratégicos
• Seguimento da imprensa diária
• Boletins electrónicos periódicos sobre as
diferentes práticas jurídicas do escritório
• Formação

Objecto
Reforçar a coesão interna
para potenciar um serviço
integral aos clientes,
transferir conhecimentos
e evitar conflitos de
interesse.
Actuar sempre de forma
ética e íntegra na
prestação dos seus
serviços.
Assegurar o trabalho com
a melhor equipa de
pessoas que possibilite
um excelente apoio aos
clientes e a prestação de
serviços inovadores e de
máxima qualidade.

Desenvolvimento de uma
carreira profissional
estruturada, formação
contínua, difusão da
cultura empresarial e
conciliação da vida
laboral e familiar.

RSE 07

• Memória da RSE
• Comunicação directa com os órgãos de
governo e administração e com os sócios
• Formação
• Portal Intranet (notícias, foros, bases de
dados, informação, etc.)
• Portal do sistema de gestão SAP
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a) Identificação dos canais de comunicação
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Grupos

Colaboradores
da Garrigues

Clientes

Alianças

Administração Pública
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Subgrupos

• Associados
• Colaboradores
• Juniores
• Pessoal Administrativo
e Suporte.

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

• Newsletter semanal Inter-Nos
• Seguimento da imprensa diária
• Newsletters electrónicos periódicos sobre as
diferentes práticas jurídicas do escritório
• Livro de estilo Garrigues
• Reuniões internas periódicas de
cumprimento de objectivos
• Avaliações semestrais de cada colaborador
• Jornadas offsite
• Escola Garrigues para as diferentes
categorias profissionais
• Encontros de lazer
• Inquéritos de opinião sobre a
Memória da RSE

• Empresas privadas
• Administrações
públicas
• Fundações e
organizações
• Associações sectoriais
• Pessoas singulares
• Potenciais clientes

• Memória da RSE
• Comunicação directa com sócios e
colaboradores do escritório
• Newsletters de actualização de legislação e
notícias de interesse para os nossos clientes
• Cursos de formação dirigidos aos
nossos clientes
• Colóquios e pequenos-almoços de trabalho
sobre temáticas da actualidade, leccionados
por membros do escritório
• Ferramentas de comunicação online:
Dealsight e Extranet
• Avaliação da satisfação dos nossos clientes
• Prémios organizados pelo escritório
• Inquéritos de opinião sobre
a Memória da RSE

• Affinitas
• Taxand
• Membro de mais de 90
associações,
agrupamentos
profissionais e
entidades similares, a
nível nacional ou
internacional, de
âmbito público ou
privado

• Memória da RSE
• Comunicação directa e intercâmbio
de informação constante
• Comités executivos
• Memória de actividades das associações
• Comunicação online, mediante a página
web específica das associações
• Foros estabelecidos na Intranet
• Inquéritos de opinião sobre
a Memória da RSE

• Administrações
públicas a nível local,
autonómico, nacional e
internacional

• Memória da RSE
• Colaboração directa para o desenvolvimento
da nova legislação e consulta sobre a
aplicação da legislação vigente
• Participação em grupos de trabalho com a
Administração Pública
• Inquéritos de opinião sobre a Memória
da RSE

Objecto

Actuar sempre de forma
ética e íntegra na
prestação dos serviços.

Excelência dos nossos
serviços, comunicação
constante com os nossos
clientes, entendimento
das suas necessidades e
superação das
expectativas criadas na
Garrigues.
Melhoria do
conhecimento e
notoriedade da Garrigues.

Melhorar os serviços
desenvolvidos para os
nossos clientes mediante
a participação e
coordenação com
instituições que
melhorem as nossas
capacidades de trabalho.

Cumprimento eficiente de
todos os compromissos
do escritório com as
administrações públicas e
colaboração em todas as
áreas nas quais a
Garrigues possa
acrescentar valor às
actuações institucionais,
sem exercer em nenhum
caso pressão sobre as

Sociedade

Concorrentes

Ex-Garrigues

Potenciais colaboradores
da Garrigues

Subgrupos

• Pessoas que pertencem
ao ambiente pessoal
dos colaboradores que
integram a firma
• Grupos da sociedade
menos favorecidos
• ONG´s
• Outros sectores
profissionais
• Outros grupos da
sociedade

• Escritórios de
advogados
• Assessorias fiscais
• Empresas pertencentes
a outros sectores de
actividade nos quais a
Garrigues opera

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

• Memória da RSE
• Departamento de Recursos Humanos
• Departamento de Comunicação, Marketing
e Relações Internacionais
• Fundação Garrigues
• Centro de Estudos Garrigues
• Cátedra Garrigues
• Página web
• Correio electrónico Garrigues
• Participação em feiras, seminários,
colóquios, etc.
• Artigos de imprensa e outras publicações
• Colecção Garrigues
• Livro de estilo Garrigues
• Prémios organizados pelo escritório
• Actividades de lazer para familiares
de pessoas que integram a firma
• Inquéritos de opinião sobre
a Memória da RSE

• Memória da RSE
• Comunicação directa através dos
colaboradores do escritório
• Ordens profissionais
• Participação em seminários de
informação jurídica
• Participação em grupos de trabalho,
associações sectoriais, etc.
• Inquéritos de opinião sobre
a Memória da RSE

•
•
•
•

• Antigos colegas que
estão actualmente
reformados
• Antigos colegas que
trabalham actualmente
em outras empresas

Memória da RSE
Reunião anual com os Ex-Garrigues
Página web
Comunicação directa através dos
colaboradores do escritório
• Participação em seminários técnicos
organizados pelo nosso escritório
• Comunicações periódicas de assuntos
relevantes da Garrigues
• Inquéritos de opinião sobre
a Memória da RSE

• Estudantes
universitários
• Estudantes de pósgraduação
• Funcionários
• Outros profissionais em
actividade

• Memória da RSE
• Departamento de Recursos Humanos.
• Página web Garrigues: caixa de correio da
Garrigues e formulário de CV online
• Participação em foros de emprego
universitários, mestrados, escolas de
negócios, etc.
• Colaboração como professores em
universidades, mestrados e outros
cursos de formação
• Programas de práticas profissionais
para estudantes
• Seminários de portas abertas do
nosso escritório
• Inquéritos de opinião sobre
a Memória da RSE

suas decisões.

Objecto

Desenvolvimento da
nossa actividade com a
máxima consideração dos
aspectos sociais e
ambientais do nosso
ambiente, fomentando as
boas práticas em todos os
nossos trabalhos e
contribuindo para o
crescimento sustentável
da nossa economia.

Ética profissional e
concorrência leal.

3 A nossa visão da rse

Grupos

Manter a maior
proximidade e contacto
habitual com todos os
nossos Ex-Garrigues.

Desenvolvimento de um
processo de selecção
transparente, equitativo,
com requisitos objectivos
e aberto à totalidade da
sociedade.
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Grupos

Fornecedores

Meios de comunicação

Subgrupos

• Fornecedores de
materiais de escritório,
produtos de
alimentação, etc.
• Serviços de limpeza
• Serviços de
transportadoras
• Serviços de segurança
• Serviços de tecnologia

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

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

Objecto

• Memória da RSE
• Contacto permanente através do
departamento de Serviços Gerais, Logística
e Infra-estruturas
• Reuniões periódicas com fornecedores
• Conjunto de condições gerais de contratação
de fornecedores
• Avaliações periódicas de fornecedores
• Inquéritos de opinião sobre
a Memória da RSE

Contratação com
fornecedores que
assegurem o
cumprimento de boas
práticas em matéria social
e ambiental.
Fidelização e
desenvolvimento de
acordos de colaboração a
longo prazo.

• Memória de RSE
• Internet
• Departamento de Comunicação, Marketing
e Relações Internacionais
• Colaboração habitual no desenvolvimento
de artigos para a imprensa, revistas
e outras publicações
• Autorização de entrevistas em televisão,
rádio e imprensa escrita
• Conferências de imprensa para a
apresentação
de novos serviços
• Inquéritos de opinião sobre
a Memória da RSE

Apresentação de forma
rigorosa e verdadeira do
escritório e colaboração
na publicação de artigos
nas áreas de trabalho do
escritóriopractice areas.

3.5 Prémios e reconhecimentos
De seguida apresenta-se um resumo dos principais
prémios e reconhecimentos que a Garrigues
recebeu durante o exercício de 2007:

Prémio/Reconhecimento

20

Data

Entidade outorgante

• Melhor operação do ano em fusões e aquisições.

Março-07

International Financial Law
Review Awards

• Independent European Firm Award. Este galardão
premeia, entre outros aspectos, a capacidade de
inovação dos escritórios, a sua excelência e
trajectória profissional ao longo do ano.

Abril-07

• Sociedade líder em doze categorias:
Administrativo, Contencioso, Concorrência, Energia
e Recursos Naturais, Fiscal, Imobiliário, Laboral,
Meio Ambiente, Private Equity, Project Finance,
Telecomunicações (TMT) e Urbanismo

Maio-07

• Melhor escritório fiscal em Espanha pelo terceiro
ano consecutivo.

Maio-07

International Tax Review
European Tax Awards 2007

• Prémio à excelência europeia. Estes prémios estão
orientados para reconhecer e divulgar o esforço
e bem fazer das empresas e instituições de Madrid.
Garrigues foi premiada pela sua tradição e
prestígio.

Maio-07

Consejería de Justicia e Interior de
la Comunidad de Madrid

• Iniciativa mais relevante por parte do sector
privado, em prol da compatibilidade das
actividades económicas e industriais em relação ao
meio ambiente, com uma trajectória de mais de
uma década.

Junho-07

Ayuntamiento de Tineo
Asturforesta-Carballo de Oro

Decideurs
Trophée du Droit

Chambers & Partners
Chambers Europe

Date

Entidade outorgante

• Ranking Expansión. Primeiro escritório por
facturação e número de pessoas em Espanha no
exercício 2006.

Junho-07

Expansión

• Ranking Managing Partner´s Forum. A Garrigues,
entre os 100 primeiros escritórios do mundo por
facturação. Lugar 97º no subranking de escritórios
de advogados.

Julho-07

Managing Partner´s Forum

Outubro-07

International Law Office Awards

Outubro-07

International Tax Review
World Tax 2008

Outubro-07

The American Lawyer

Outubro-07

Actualidad Económica

• Melhor escritório ibérico do ano. Estes prémios são
talvez os que gozam de um maior prestígio no
sector jurídico internacional, e anualmente
reconhecem aos melhores escritórios do mundo.

Novembro-07

Chambers & Partners
Chambers Global Awards

• Máxima categoria em nove das doze áreas de
prática analisadas: Corporate/M&A,
Banking&Finance, Dispute Resolution, Tax, Project
Finance, Private Equity, Capital Markets
(Securitisation), Corporate/M&A (Tax),
Telecommunications (Information Technology).

Novembro-07

Chambers & Partners
Chambers Global 2008

• Prémio «Mejor Laboralista Internacional» para a
equipa Laboral de Madrid, em reconhecimento à
qualidade e a excelência profissional.

Novembro-07

Asociación Internacional de
Expertos en Derecho del Trabajo
«Profesor Alonso Olea»

• Escritório ibérico do ano em fusões e aquisições,
na primeira convocatória dos prémios.

Dezembro-07

Financial Times
Mergermarket Awards

• Único escritório espanhol entre os 100 maiores do
mundo.
• Client Choice Award. O objectivo destes galardões
é premiar a excelência dos escritórios no «cuidado
dos seus clientes», assim como a capacidade dos
mesmos para aportar um valor agregado ao
negócio das empresas. Este reconhecimento
procede dos clientes.
• No Brasil, também foi premiado o escritório
Barbosa, Müssnich&Aragão, membro de Affinitas.
• Melhor escritório fiscal em Espanha e Portugal.
• Maior número de profissionais mencionados nas
diferentes áreas apresentadas no relatório.
• Ranking «The Global 100». A Garrigues, entre os
100 melhores escritórios internacionais por
facturação.
• Único escritório espanhol que aparece no relatório
(lugar 96.º na tabela).
• Líder em serviços jurídicos no ranking de
Actualidad Económica sobre as 5.000 maiores
empresas espanholas.
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Prémio/Reconhecimento

• Escritório líder do ranking específico sobre
actividades jurídicas. No ranking geral de empresas,
a Garrigues ocupa o lugar 656.º

• Vinte e nove advogados recomendados nas
diferentes áreas de prática analisadas. Doze deles
alcançaram o nível máximo na classificação.
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3.6 Principais objectivos para 2008
O objectivo principal da Garrigues é manter a sua
liderança como um escritório de advocacia e
assesoria fiscal na Europa continental, consolidando a aliança Affinitas, criando valor para as
comunidades nas quais opera e melhorando o
meio ambiente. Para isso, a Garrigues define as
suas prioridades de actuação atendendo ao
assinalado processo de análise das preocupações

Área

• Continuar com o
crescimento, tanto em
facturação como em número
de pessoas e escritórios

Avanços de 2007

Objectivos para 2008

• Crescimento de 25 % em
facturação (271 milhões €)

• Continuar com o
crescimento, quer em
facturação quer em número
de escritórios

• Incorporação de 400 novas
pessoas
• Novos escritórios: Varsóvia e
Londres

Geral
• Dotar às novas gerações os • Nomeação em 2007 de 24
sócios
meios para chegar a adquirir,
sendo o caso, a condição de
• Nomeação em 2007 de 105
sócio
novos associados
• Continuar com o
desenvolvimento do campus • Edifício de Ayala em
construção (data prevista de
empresarial da Garrigues em
arranque: Junho 2008)
Madrid

Grupos de
interesse

Princípios de
actuação
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Objectivos propostos
em 2007

e expectativas dos grupos de interesse e tendo em
conta os seus valores e prioridades estratégicas,
os compromissos adquiridos no passado e os
principais riscos e oportunidades enfrentados pelo
sector. Desta forma, e com o fim de responder a
diferentes grupos de interesse, apresentam-se os
nossos objectivos para o exercício fiscal de 2008,
assim como o grau de cumprimento dos
objectivos propostos para o ano civil de 2007:

• Inquéritos de opinião entre
grupos de interesse externos
(fundações e peritos da RSE)
e internos (colaboradores do
• Promover a comunicação e
escritório escolhidos
participação na Memória dos
aleatoriamente e o grupo de
grupos de interesse
trabalho que no ano anterior
participou na elaboração da
Memória)

• Difusão do Código de
Actuação Profissional e dos
procedimentos internos
desenvolvidos para o efeito

• Leccionaram-se acções de
formação entre as novas
incorporações, assim como
nos cursos de colaboradores
e associados realizados em
2007

• Dotar às novas gerações os
meios para chegar a adquirir,
sendo o caso, a condição de
sócio
• Inaugurar o novo campus
empresarial da Garrigues em
Madrid
• Promoção dos princípios do
Pacto Mundial das Nações
Unidas

• Continuar realizando
inquéritos de opinião entre
agentes internos e externos

• Continuar com a difusão do
Código de Actuação
Profissional e os
procedimentos que o
desenvolvem

• Revisão das normas
internas, políticas e
procedimentos do escritório,
e publicação e difusão
interna de um manual
relativo a estas questões

Clientes

Objectivos propostos
em 2007
• Realizar inquéritos de
satisfação do cliente

Avanços de 2007

• Inquéritos e entrevistas
pessoais aos clientes

• Continuar com os inquéritos
de satisfação do cliente

• Acções através da Cátedra
de Direito Global, Seminário
Biomed, colaboração com
CEDDET e com FUNDETEC

• Continuar a impulsionar a
investigação jurídica

• Publicação de novos livros
da Colecção Garrigues:
Sociedade

• Impulsionar a investigação
através da Fundação
Garrigues

Objectivos para 2008

A reforma do Imposto
sobre a Renda das Pessoas
Singulares
Comentários e anotações à
Lei de Garantias e Uso
Racional dos
Medicamentos e Produtos
Sanitários

• Estabelecer um programa
único para todo o escritório
que incorpore todo o
trabalho pro bono realizado
pelos profissionais do
escritório
• Publicação de novos livros
da Colecção Garrigues
como:
Estudos sobre operações de
reestruturação empresarial

• Continuar a avançar no que
respeita à conciliação da
vida laboral e familiar de
todos os nossos
colaboradores

Equipa

• Começar o Curso Superior
de Direito Empresarial

• Teve início o curso pelo
Centro de Estudos Garrigues
e a Universidade de Harvard, • Análise da implementação
dirigido às nossas novas
de novas opções de
incorporações.
retribuição flexível entre os
profissionais

3 A nossa visão da rse

Área

• Desenvolvimento de um
novo sistema de avaliação
por competências

Meio Ambiente

• Introduzir aspectos sociais e • Foram desenvolvidas uma
• Reduzir o uso da
série de cláusulas de
ambientais na contratação de
electricidade e o papel
contratação em matéria
bens e serviços
ambiental e social para exigir
• Incremento do uso de
aos fornecedores
videoconferências e áudio
conferências para reduzir os
deslocamentos, e diminuir a
• Foi desenvolvida uma
• Melhorar a fiabilidade dos
emissão de gases poluentes
aplicação para a recolha e
dados quantitativos de
análise de dados de
carácter ambiental
consumos (papel,
•Continuar a introduzir
electricidade e água) por
sistemas de poupança e
escritórios
eficiência energética em
todos os edifícios, novos ou
• Distribuíram-se correios
a reabilitar, em que tal seja
• Implementar acções de
electrónicos de
possível
sensibilização ambiental
sensibilização ambiental a
• Continuar com o programa
todos os colaboradores e
de sensibilização ambiental
foram colocados posters nas
cafetarias dos diferentes
escritórios
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Para isso, a Garrigues, como sociedade profissional
que presta os seus serviços no âmbito de assessoria
jurídica e fiscal, conta com um controlo de qualidade e certos procedimentos internos exaustivos
dirigidos à prestação de ditos serviços.
Desta forma, a Garrigues mantém em aberto
diversos canais de comunicação com os clientes,
sempre com um estrito cumprimento da legislação
actualmente em vigor em matéria de publicidade e
confidencialidade. Até à data, não houve qualquer
queixa ou reclamação a esse respeito.
Dado o importante número de clientes, a
diversidade de áreas de especialização e o elevado
número de escritórios e países nos quais a
Garrigues desenvolve a sua actividade profissional,
uma questão que resulta de especial transcendência -na relação com os clientes e a correcta
prestação de serviços- é relativa à adequada
identificação e resolução das situações de conflito
de interesses que podem suscitar (e que, de facto,
e cada vez com maior frequência, suscitam) na
prática do escritório.
Esta é uma questão de grande relevância, não só
deontologicamente, mas também pelo facto
sensível e importante que resulta da relação com
os clientes. Sob a supervisão e coordenação do
Comité de Ética e Normas Profissionais, a Garrigues
tem procedimentos internos muito rigorosos,
destinados a gerir e a resolver com a maior
agilidade e rigor possíveis este tipo de situações,
tanto as que possam apresentar-se com a entrada

de um novo cliente ou assunto no escritório, como
aquelas outras que possam suscitar-se durante a
realização de um trabalho já aceite.
Para a Garrigues, conhecer e entender, da maneira
mais completa possível, as necessidades e os
objectivos dos seus clientes é uma exigência
irrenunciável.
Por isso, esforçamo-nos e comprometemo-nos a
fundo, para em qualquer momento, auxiliar os
nossos clientes para que as respectivas operações
sejam levadas a cabo de maneira a que possam
resultar mais adequadas numa perspectiva jurídica
e fiscal. Para cada caso e cada cliente, em função
do seu âmbito e das suas necessidades, organizase uma equipa de trabalho específica dirigida por
um sócio. Durante todos estes anos, temos vindo
a constatar que esta filosofia de trabalho permite
oferecer uma assessoria de carácter marcadamente
jurídica e útil, preventiva, adaptada às necessidades
do cliente, tendo em conta as especialidades
jurídicas que possa requerer a solução de cada
assunto.
Adicionalmente, existe um sócio director de Prática
Profissional através do qual se canalizam as
possíveis reclamações, queixas ou sugestões dos
clientes. A este respeito, devemos ressaltar que não
existe até a data nenhuma reclamação ou queixa
de clientes que tenha derivado em coima ou
sanção para a Garrigues.
Por outro lado, levam-se a cabo periodicamente
actuações (mediante inquéritos e entrevistas
pessoais) para conhecer e medir o grau de
satisfação dos nossos clientes. O objectivo destas
entrevistas é, deste modo, o de conhecer os
principais pontos fortes e pontos a melhorar na
relação com os nossos clientes. Por isso, os

4 Clientes: satisfação e benefício mútuo

Tal como, de forma expressa, está indicado no
nosso Código de Actuação Profissional, “a
actividade do escritório está orientada para prestar
aos clientes serviços profissionais do mais alto nível
de qualidade”.
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4 Clientes: satisfação e benefício mútuo
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resultados destas entrevistas são comentados,
posteriormente, com os sócios e outros profissionais do escritório, com o fim de implementar
(em cada caso concreto, face aos comentários e
sugestões recebidas) as medidas adequadas e fazer
um seguimento da sua efectiva implementação.
Em geral, e como aspectos mais importantes, os
clientes valorizam a nossa capacidade de resposta
e a fiabilidade e qualidade técnica dos nossos
serviços, assim como a capacidade de trabalhar em
equipa. No que respeita aos pontos a melhorar, os
mais significativos fazem referência a uma possível
pró-actividade, em determinadas ocasiões, e a
melhorias de comunicação, para o que o escritório
deu especial ênfase na renovação e início do
funcionamento das ferramentas tecnológicas às
quais nos referimos de seguida.

Dentro deste âmbito da relação com os nossos
clientes e da nossa obsessão pela qualidade, e sem
demérito de outros galardões e reconhecimentos
que o escritório recebeu neste exercício (aos quais
se faz menção no capítulo 3.6) enchem-nos de
especial orgulho e satisfação o prémio Client
Choice Award 2007 e o prémio Chambers Global
Award como o “Melhor Escritório Ibérico” de 2007,
dado que estes galardões têm um carácter
principalmente qualitativo e vêm medir e
reconhecer o grau de satisfação dos nossos clientes
e a qualidade do serviço prestado.

Como via adicional de comunicação com os nossos
clientes, a Garrigues presta especial atenção aos
conteúdos da sua página web, a qual foi
completamente renovada durante este último
exercício. Nesta página web é possível consultar
notícias, novidades legislativas, publicações de
profissionais, entre outros. Depois da renovação
levada a cabo, e pese o número de visitas ser já
elevado, as estatísticas de visitas e de acesso à
nossa página web viram-se incrementadas de
maneira muito significativa. No ano de 2007 o
número de páginas visitadas na nossa web foi de
2.324.335, com uma média de 26.991 utilizadores
da web Garrigues por mês.
De igual forma, a Garrigues dispõe na Extranet de
ferramentas tecnológicas pioneiras dentro do seu
sector como o Dealsight, o qual permite partilhar
espaços e bibliotecas de trabalho comuns com os
clientes.

Durante o último exercício, a Garrigues continuou a sua progressão económica crescente e
manteve a sua liderança como primeira sociedade de assessoria jurídica e fiscal por volume de
facturação em Espanha, e uma das primeiras na
Europa continental.
No ano de 2007, o total de lucros gerados pela J
& A Garrigues, S.L. e sociedades dependentes
superou o valor de 256 milhões de euros, o qual
pressupõe um aumento de mais de 32.7 milhões
de euros, de 14,6 % face ao ano 2006 e de mais
33% face ao ano 2005.
Por seu turno, a Garrigues Portugal, como se
pode observar no gráfico em anexo, apresentou
também excelentes resultados no ano de 2007,
com a obtenção de receitas superiores a 8,9
milhões de euros. Este número de receitas supôs
um incremento face a 2006 de 31,6%, e um
incremento de 265% face a 2005.

5 O nosso compromisso económico

5.1 Principais magnitudes económicas
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De seguida, apresentam-se as principais
magnitudes económicas da Garrigues, tal como
se estabelece nas Contas Anuais consolidadas de

J & A Garrigues S.L. e sociedades dependentes, e
nas Contas Anuais da Garrigues Portugal, S.L.

PRINCIPAIS MAGNITUDES ECONÓMICAS DA J&A Garrigues S.L.
e sociedades dependentes (milhares de euros)
2005
192.418

2006
223.498

2007
256.216

192.418

223.498

256.216

188.490
2.349
16
163
1.400
192.176

209.718
13.005
701
74
0
222.987

262.266
-9.209
933
258
1.968
255.890

b) Custos de operação

56.914

67.020

64.488

Dot. amortiz. Imobilizado
Variação de prov. circulante
Serv. exteriores
Amort. fundo comércio
Despesas extraordinárias

2.826
2.808
49.944
121
1,215

3.642
7.206
55.048
121
1,003

6.083
-1.250
58.685
0
970

Valor económico directo gerado
a) Receitas
Importância líquida do volume de negócios
Variação existências
Outras receitas de exploração
Receitas financeiras
Receitas extraordinários
Valor económico distribuído

c) Despesas de pessoal

122.700

141.203

172.779

d) Pagamentos a fornecedores de capital

1.132

1.687

2.489

e) Pagamentos realizados às administrações públicas

11.274

12.898

15.736

IAE
Imp. Sociedades
Seg. Social

190
58
11.026

223
-17
12.692

358
590
14.788

156
242

179
511

398
326

f) Donativos e outros investimentos na comunidade
Valor económico não distribuído

PRINCIPAIS MAGNITUDES ECONOMICAS DA Garrigues Portugal S.L. (milhares de euros)
2005
2.440

2006
6.768

2007
8.906

2.440

6.768

8.906

2.413
25
1
1
2.278
688

6.647
116
5
0
5.818
1,781

8.765
129
12
0
8.286
1,898

87
32
569
0
1.378

336
228
1.182
35
3.379

271
80
1.547
0
5.845

d) Pagamentos a fornecedores de capital

79

97

134

e) Pagamentos realizados às administrações públicas

133

560

402

Taxas, outros impostos
Imp. Sociedades
Seg. Social

3
101
29

3
491
66

9
293
100

0
162

1
950

7
620

Valor económico directo gerado
a) Receitas
Montante líquido do volume de negócios
Outras receitas de exploração
Receitas financeiras
Receitas extraordinárias
Valor económico distribuído
b) Custos de operação
Dot. amortiz. Imobilizado
Variação de prov. Circulante
Serv. Exteriores
Despesas extraordinárias
c) Despesas de pessoal

f) Donativos e outros investimentos na comunidade
Valor económico não distribuído
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A Garrigues realiza outros pagamentos a favor
das administrações públicas, tais como as
retenções do IRPF em Espanha, IRS em Portugal
e outros impostos similares a nível internacional,
e do Imposto sobre o Valor Acrescentado
(correspondente à actividade das sociedades e
dos sócios). A descriminação das referidas
contribuições suportadas pela Garrigues a favor
das administrações públicas em Espanha e
Portugal apresenta-se de seguida:

5 O nosso compromisso económico

“As epígrafes relativas a pagamentos realizados às
administrações públicas incluem os pagamentos
realizados a título de Segurança Social, Imposto
sobre Sociedades, Imposto de Actividades
Económicas e outros impostos e taxas. Estes
valores não incluem outros pagamentos
efectuados à Segurança Social, a título de
contribuição referente aos nossos profissionais,
cujo valor total ascende a 3.180.590 euros em
Espanha e 31.699 euros em Portugal.

Por outra parte, dado o fomento das actividades
de formação para os nossos profissionais, no ano
de 2007 receberam-se em Espanha apoios da
FundaciónTripartita para la Formación en el
Empleo num total de 128.095 euros. Por outro
lado, aplicaram-se deduções em relação ao
Imposto de Sociedades num total de 1.056.073
euros em Espanha e 28.311 euros em Portugal.
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5.2 O valor da marca
5.2.1 O Foro de Marcas Reconhecidas

Desde Dezembro de 2006 a «Marca Garrigues» faz
parte do Foro de Marcas Reconhecidas
Espanholas. Este Foro é uma iniciativa das marcas
líderes em Espanha, que desenvolveram uma
aliança com as administrações públicas para
potenciar e defender as marcas espanholas.

O Foro aplica um modelo de avaliação objectivo
e sustentável no tempo para a admissão de novos
sócios. Para pertencer ao Foro é imprescindível
gozar de uma excelente reputação e que a origem
ou imagem da marca seja espanhola. O
reconhecimento e a notoriedade da marca e o
nível de internacionalização são os critérios de
admissão mais valorizados juntamente com a
liderança e o tamanho da empresa.
O Foro, no seu Boletim número 13 (Dezembro
2006) , dava as boas-vindas à Garrigues e
destacava, entre outros valores e pontos forte da
marca, os seguintes:
2

“O Escritório Garrigues esteve sempre à frente
no seu tempo, porque sempre foi guiado por
um espírito inovador, de superação e ajuda ao
cliente. Esse espírito é o verdadeiro motor do
seu crescimento, que sempre contou com a
inequívoca confiança do mercado. Grande
parte dos seus serviços é prestada internacionalmente, onde estão fortemente presentes
em toda a América Latina, além dos Estados
Unidos, Europa, África e China.”
A Garrigues é a primeira sociedade espanhola de
serviços jurídicos que consegue o reconhecimento de “Marca Reconhecida Espanhola”, um
privilégio que, hoje em dia, unicamente ostentam
81 marcas do nosso país.
No livro “As grandes marcas de Espanha”, reeditado pelo Foro com o patrocínio do Instituto
Espanhol de Comércio Exterior (ICEX), faz-se
uma descrição dos traços mais importantes de
cada uma das marcas. No caso da Garrigues, a
obra destaca a sua sólida liderança, prestígio
social, inquebrável espírito empreendedor e uma
visão global que preside de maneira invariável
toda a sua acção:
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“Garrigues é uma das firmas com maior
tradição e prestígio da advocacia espanhola.
Desde a sua fundação, em 1941, caracterizouse por ser um escritório inovador que participou
activamente na vida jurídica do país e nas
principais reformas que se foram sucedendo.”
Por isso, destaca a alta qualificação de todos os
profissionais da firma, o serviço integral orientado
ao cliente, a sua liderança como uma empresa
espanhola de serviços jurídicos a nível internacional
e o seu alto compromisso com a formação, a
sociedade, a divulgação do conhecimento e a
investigação:
“O constante contacto da Garrigues com a
realidade económica permite-lhe aplicar os seus
conhecimentos a outros âmbitos da sociedade, a
partir de quatro compromissos institucionais:
com a formação (Centro de Estudos Garrigues);
a sociedade civil (Fundação Garrigues); a
divulgação do conhecimento jurídico (Colecção
Garrigues) e a investigação (Cátedra Garrigues
de Direito Global na Universidade de Navarra).»
Como membro do Foro, a Garrigues participa
activamente em todos os seus debates e trabalhos
de análise, contribui para uma maior internacionalização das empresas e marcas espanholas,
desenvolve acções de colaboração (cobranding)
entre as empresas e a Administração Pública, em
benefício mútuo, e trata de aproveitar ao máximo
as sinergias que se criam entre as marcas associadas nos seus respectivos processos de
internacionalização.
A “Marca Garrigues” converteu-se, portanto,
numa nova embaixadora de Espanha no exterior
e, como se diz no próprio Foro, também numa
autêntica “locomotiva” do Made in Spain. De
facto, a Garrigues foi uma das protagonistas na
apresentação de “As marcas embaixadoras
espanholas na China” por parte do Foro de
Marcas Reconhecidas.
5.2.2 Uma marca na que sempre se pode
confiar: The Brand Council em Espanha

A «Marca Garrigues» têm igualmente a honra de
ser a única marca do sector espanhol de serviços
jurídicos que foi reconhecida pela The Brand
Council em Espanha como “Marca Reconhecida”
nos dois únicos anos em que foi elaborado este
ranking (2004 e 2006), tal como se reflecte nas
respectivas edições de Business topbrands, o livro
das grandes marcas espanholas que a entidade
edita.

2) http://www.marcasrenombradas.com/archivosasociados/58-Boletin13.pdf

5.3 Os fornecedores
A Garrigues conta com diferentes fornecedores
contratados principalmente para a realização de
serviços de outsourcing e o fornecimento de
materiais e equipamentos. Pelas características do
escritório, trabalhamos com fornecedores
altamente qualificados em cada uma das suas
actividades.
Como novidade, este ano incorporaram-se
critérios de sustentabilidade e boas práticas
ambientais no procedimento de contratação e no
processo anual de selecção de fornecedores. O
departamento de compras da Garrigues
desenvolveu um Caderno de Encargos de
Contratação no qual se recolhem, além dos
requisitos técnicos habituais (cumprimento de
níveis de serviços, relações de qualidade/preço,
etc.), uma relação de requisitos e compromissos
de boas práticas e de sustentabilidade que
deverão ser cumpridos pelos fornecedores da
nossa empresa, como são os seguintes:

As marcas que figuram no Business topbrands são
seleccionadas por um conselho de peritos
independentes, que pertencem ao mundo do
marketing, da comunicação e das finanças, e que
avalia os pontos fortes de cada marca atendendo a
dois critérios: a sua notoriedade e a valorização que
os empresários e consumidores fazem dela.
Oprocesso de selecção começa com uma longa lista
de 4.000 marcas, das quais se escolhem 400 até
formar a lista definitiva. Segundo Carlos Fuentes,
presidente de The Brand Council em Espanha e
editor do Business topbrands, «estar presente nesta
selecção já evidencia a posse de uma marca
excepcional, o qual é importante para clientes
actuais e potenciais, meios de comunicação,
fornecedores, accionistas e colaboradores das
empresas. As marcas reconhecidas pelo Business
topbrands são excepcionais pelos serviços que
oferecem e pelos valores que representam.”
The Brand Council, autoridade independente
sobre temas de marcas, foi criada em 1995 no
Reino Unido com o objectivo de promover a
disciplina do branding e prestar homenagem às
marcas excepcionais em cada país.

• Apresentação, por parte dos concorrentes,
das certificações de qualidade e meio
ambiente (Norma UNE-EN ISO 9001:2000 e
UNE-EN ISO 14001:2004).
• Compromisso de respeitar todas as normas
éticas, ambientais e de conduta, aceites por
ambas as partes no âmbito da sua
actividade.
• Não afectar nenhum dos princípios
estabelecidos no Pacto Mundial das Nações
Unidas, do qual a Garrigues é membro, e
oferecer, no desenvolvimento das suas
funções, um efectivo cumprimento de todas
as obrigações que derivem daqueles
princípios.
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A acompanhar este prémio, no ano 2004 a
Garrigues recebeu ainda uma menção especial
dos membros do Júri -ex aequo com a MercedesBenz, como «a marca espanhola na que sempre
se pode confiar». Dito reconhecimento expresso
repetiu-se a título individual na edição de 2006,
mas nesta ocasião já com categoria de «Prémio».

Ainda que a política de Garrigues não inclua um
requisito específico de contratação de
fornecedores locais, pode-se afirmar que sempre
que é possível damos prioridade à contratação de
fornecedores locais face a outros. Dado que a
maior parte da nossa actividade está em Espanha,
a maioria dos nossos fornecedores são de
nacionalidade espanhola.
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A Garrigues, através da nossa equipa, acrescenta
valor à sociedade. Esta é uma firme convicção
que nos enche de orgulho. As pessoas que
trabalham connosco partilham valores e um forte
compromisso com a sociedade da qual formam
parte.
A nossa equipa humana é o nosso maior activo,
enquanto escritório de serviços profissionais que
se enquadra num sector altamente competitivo.
A adequada gestão dos nossos colaboradores e
contar com as melhores políticas de recursos
humanos são uma prioridade da Garrigues. A
coordenação geral das nossas políticas de pessoal
está a cargo do Comité de Recursos Humanos,
integrado por representantes de diferentes áreas
da prática jurídica da nossa sociedade e por
membros do departamento de R.H. Neste Comité
elaboram-se, estudam-se e debatem-se as
propostas que depois se levam ao Conselho de
Sócios Gerentes para aprovação. A sua execução
é levada a cabo pelo departamento de Recursos
Humanos.
O número total de pessoas que integram o nosso
escritório aumentou progressivamente nos últimos anos, tanto em Espanha como nos nossos
escritórios no estrangeiro. Assim, depois de ter
alcançado, em Abril de 2007 o décimo aniversário
da fusão entre J & A Garrigues e Arthur Andersen

A.L.T., que foi a origem do modelo actual de
Garrigues, multiplicámos por quatro o número de
pessoas que integram a nossa empresa, até
chegar a 2.068 pessoas no encerramento do
exercício de 2007.
A estrutura básica dos nossos recursos humanos
distribui todos os profissionais em diferentes
categorias profissionais e funcionais especificadas
de seguida e detalhadas no capítulo 6.2. Todas as
categorias profissionais aumentaram em número de
pessoas nos últimos anos e prevê-se que este
crescimento continue no futuro.

6 O nosso principal activo: as pessoas

6.1 A nossa equipa
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Na presente Memória incluiu-se, pela primeira vez,
a informação referente ao número de pessoas em
Portugal, adaptando-se, em consequência, os dados
dos anos anteriores para que possam para este
efeito ser comparados.
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De modo geral, a jornada de trabalho na Garrigues
é a tempo inteiro; salvaguardando sempre aquelas
situações especialmente previstas nas políticas de
recursos humanos, e aquelas que melhorem as
possibilidades de adaptação da jornada no que diz
respeito, no caso espanhol, à nova lei para a

efectiva igualdade entre homens e mulheres. De
igual forma, a Garrigues tem vindo a aplicar desde
há vários anos outras condições favoráveis à
conciliação entre a vida profissional e pessoal, tais
como dias adicionais de descanso no Natal e na
Semana Santa (em Espanha) ou jornada intensiva à
sexta-feira (o que implica poder gozar a tarde livre).
A nossa sociedade aposta numa relação contratual
a longo prazo para toda a equipa, proporcionando
às pessoas que são incorporadas na Garrigues a
possibilidade de desenvolver uma carreira
profissional de êxito.

Em relação às condições contratuais e ao ambiente
profissional, a nossa sociedade recorre, por regra, à
contratação indeterminada. Em Espanha, a
Garrigues optou, tradicionalmente, por esta
modalidade na contratação, o que constituiu uma
excepção no sector até à mudança legislativa
existente nesta matéria (Real Decreto 1331/2006, de
17 de Novembro, pelo qual se regula a relação
laboral de carácter especial dos advogados que
prestam serviços em escritórios de advogados,
individuais ou colectivos). De igual maneira, e com
o mesmo grau de exigência, cumpre com todas as
obrigações derivadas da legislação e regime
aplicável nos distintos países no que respeita à

relação contratual
colaboradores.

estabelecida

com

os

Estas premissas de estabilidade e permanência no
tempo dos nossos profissionais não impedem que
alguns deles decidam, num momento dado da sua
relação profissional, empreender novos caminhos
e novos desafios fora da Garrigues, dado que são
profissionais muito valorizados no mercado. Nestes
casos, a todos se lhes facilita a sua desvinculação,
tratando de manter a maior proximidade possível
com o escritório uma vez finalizada a relação. Para
o escritório, é um objectivo claro e importante
manter contacto habitual com os “ex Garrigues”.
Como parte da gestão de Recursos Humanos
procura-se conhecer em primeira mão os motivos e
inquietudes que os levaram a tomar a decisão de
deixar a nossa organização. Só assim podemos
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A Garrigues cumpre, em relação à totalidade da sua
equipa de trabalho, a legislação legal e
convencional susceptível de aplicação nos âmbitos
geográficos de actividade da empresa.
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identificar os aspectos de melhoria e tratar resolvêlos. Uma grande satisfação para o nosso escritório
é saber que, quase na totalidade dos casos, os
nossos colaboradores levam consigo um forte
orgulho de pertença e mantêm um contacto pessoal
e profissional habitual com os seus antigos colegas.
Para além disso, participam em diversas acções que
o escritório leva a cabo especificamente para o
colectivo ex-Garrigues.
De seguida, apresenta-se uma lista dos dados de
rotatividade (em número de pessoas) dos últimos
exercícios:

No exercício de 2007, 54% das pessoas que
deixaram o nosso escritório eram mulheres, face a
46 % de homens. Por sua vez, e no que diz respeito
à distribuição por categorias profissionais, das 362
pessoas que deixaram o escritório, 45,5%
pertenciam à categoria júnior, 20% à categoria de
colaboradores, 10% à categoria de associados, 0,5%
à categoria de sócios e 24% à categoria de
administrativos e suporte.

6.2 Desenvolvimento profissional
6.2.1 Progressão na carreira profissional

Toda a equipa da Garrigues conhece, desde o
primeiro dia da sua incorporação, a carreira
profissional que lhe é oferecida: uma carreira muito
atractiva que oferece especiais expectativas de
crescimento pessoal e profissional. Esta informação
está disponível, com carácter geral, na página web
corporativa http://www.garrigues.com.
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O nosso escritório conta com um plano de carreira
estruturado em categorias profissionais perfeitamente identificadas, as quais incluem um tempo
médio de permanência previsto para cada uma
delas, como se observa no gráfico seguinte.
Nesta carreira profissional existem dois objectivos
especialmente relevantes: em primeiro lugar, a
promoção à categoria de associado, que pressupõe
um reconhecimento notório e público do trabalho
bem feito durante os primeiros anos de experiência;
em segundo lugar, a promoção a sócio.

Em qualquer caso, e como já se expôs anteriormente com mais detalhe, a Garrigues mantém o
compromisso de que as novas gerações de
profissionais disponham de todos os meios
necessários e das oportunidades adequadas que
lhes permitam realizar uma carreira profissional
plena e satisfatória na nossa firma, até chegar,
sendo o caso, a adquirir a condição de sócio.
Ao longo da sua carreira profissional, os nossos
profissionais são avaliados de maneira periódica
(semestralmente) mediante avaliações por escrito e
uma entrevista pessoal com o seu responsável.
Para cada pessoa analisa-se o seu desempenho e
orienta-se a sua carreira, motivando-a pessoal e
profissionalmente, e são recebidos e estudados os
comentários do avaliado.

(*) Quatro anos em Portugal devido à existência do estágio

A promoção a sócio é um facto muito valorizado
e reconhecido, quer no âmbito interno do
escritório quer no externo, no mercado em que o
profissional presta os seus serviços. Esta promoção
não é o fim da carreira profissional; muito pelo
contrário, pressupõe o início de uma etapa de
maturidade profissional e de acumulação de
experiência técnica que deve ser posta ao serviço
dos clientes, do mercado em geral e das equipas
de trabalho mediante a formação e transmissão de
conhecimentos.
Este processo de promoção de sócios é um
procedimento a que se quer dotar a máxima
objectividade e justiça. Para isso, constituiu-se há
uns anos um Comité de Nomeações, cujo trabalho
é fazer um seguimento da evolução dos
profissionais a partir de certo nível de experiência,
com o fim de determinar o perfil e cumprimento,
por parte dos possíveis candidatos, dos requisitos
para alcançar a condição de sócio. Este Comité tem
uma ampla representatividade, para assim garantir
a pluralidade de opiniões que analisam as
candidaturas num processo objectivo e democrático de escolha. A decisão final sobre esta
promoção depende da Assembleia de Sócios, a
qual se baseia no estudo e na recomendação,
sobre a evolução e os méritos dos possíveis
candidatos, realizada pelo citado Comité.
Pese a não existência de uma política expressa a
este respeito, e como dado factual, pode assinalarse que a maior parte dos sócios do escritório são
naturais da área geográfica na qual desenvolvem a
sua actividade profissional.

Por outro lado, existem planos específicos de
carreira e promoção profissional para aquelas
pessoas que desenvolvem o seu trabalho em
departamentos internos ou de suporte à prática
jurídica ou de assessoria.
No nosso escritório reconhece-se a igualdade de
oportunidades para todas as pessoas, independentemente do lugar em que prestam serviços,
sem que alguma vez tenham existido incidentes de
discriminação de qualquer tipo (sexo, raça,
religião, origem, etc.). Desta forma, as possibilidades de desenvolvimento profissional estão
baseadas em critérios estritamente objectivos, que
atendem ao mérito e à avaliação profissional, sem
que existam diferenças entre a retribuição salarial
dos profissionais por motivos diferentes do mérito
profissional. Neste sentido, pode assinalar-se que
nos últimos anos promoveram-se à categoria de
sócias e, especialmente, à de associadas, um
número significativo de mulheres. Do mesmo
modo, nas novas contratações de jovens licenciados, a percentagem de homens e mulheres está
equiparado a 50 %, com total de igualdade de
condições.
Por outro lado, a taxa de absentismo laboral na
Garrigues durante 2007, entendida como a baixa
devida a doenças não profissionais superiores a
três dias laborais, é de apenas 1.74 %, o que
pressupõe uma redução de quase 6 % face ao
exercício fiscal anterior.
6.2.2 Política de recrutamento e de selecção
da Garrigues

A política de recrutamento e de selecção da
Garrigues baseia-se no mérito e nas capacidades
dos candidatos, assim como na não discriminação
e na igualdade de oportunidades.
Trata-se de um processo rigoroso, já que valoriza
exclusivamente os méritos académicos dos candidatos e as suas aptidões e competências
pessoais e profissionais, analisadas mediante
testes e metodologias objectivas e profissionais.
Este processo de recrutamento é homogéneo
para todos os candidatos que optam pela incorporação na Garrigues, em todos os sítios nos que
o escritório está presente. Isto faz com que o risco
de violação dos direitos humanos ou o de discriminação sejam praticamente inexistentes.
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O processo de selecção da Garrigues é exaustivo e
rigoroso. A Garrigues requer pessoas não só com
um excelente nível académico, mas também com
competências técnicas e pessoais orientadas à
excelência no serviço ao cliente, ao trabalho em
equipa, ao compromisso e à motivação, e com um
claro interesse em crescer pessoal e
profissionalmente connosco. Para a selecção de
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O sistema de avaliação foi sendo aperfeiçoado ao
longo destes anos, nos quais se realizaram
melhorias que permitem dotá-lo de maior
equidade, ao mesmo tempo que facilitaram e
agilizaram o processo em si mesmo. No ano de
2007, depois de uma nova revisão e estudo no seio
do Comité de Recursos Humanos, incorporou-se
um sistema de competências aplicável a toda a
equipa do escritório, o qual está formado por
competências claramente descritas e graduadas
para que os nossos colaboradores conheçam o
que se espera deles desde o início da sua carreira
na Garrigues. Este sistema de competências é a
base sobre a qual são sustentados outros processos
de Recursos Humanos, como a selecção de
pessoal, e entre aquelas cabe ressaltar a capacidade de desenvolvimento e formação de
pessoas. De acordo com estas avaliações, perfilase e define-se anualmente a carreira profissional, as
promoções e a retribuição.
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profissionais organiza-se um calendário de provas
e entrevistas pessoais nas que participam um
número elevado de candidatos. Para além disso,
o escritório intervém de forma activa em eventos
organizados por universidades e centros de
formação, tais como institutos de emprego e
apresentações, que têm lugar em todos os países
nos quais a Garrigues dispõe de escritórios
próprios. A Garrigues dá grande importância a
este processo e dedica-lhe recursos relevantes,
com o fim de atrair e seleccionar os melhores
profissionais.

6.3 Formação
A Garrigues coloca à disposição dos seus
colaboradores diferentes recursos para a aquisição
dos conhecimentos e competências necessárias
para o bom desempenho do seu trabalho e o
desenvolvimento de um serviço de qualidade.
Neste âmbito inclui-se a formação presencial,
formação online, cursos residenciais, seminários e
múltiplas ferramentas para partilhar conhecimentos.
A oferta de formação inclui todas as áreas de
competência do nosso escritório. Na maior parte
dos casos, esta formação é gerada e leccionada
internamente na Garrigues, de modo que são os
sócios e associados (profissionais com grande
experiência tanto profissional como, em muitos
casos, também docente) que actuam como
formadores. Noutras ocasiões, o nosso escritório
trabalha com colaboradores externos especializados
nas diferentes áreas de formação.
A formação no escritório estrutura-se da seguinte
maneira:
Formação on job

No escritório desenvolve-se e fomenta-se a
formação on job como parte essencial da nossa
filosofia. Assim, as pessoas de maior experiência
e reconhecimento no mercado têm a obrigação
de formar os mais jovens mediante a delegação e
supervisão dos assuntos, revendo os trabalhos e
comunicando-lhes os aspectos a melhorar.
É tanta a importância que se dá à formação on job
por parte dos colaboradores de maior experiência,
que o seu compromisso com ela recolhe-se
expressamente na avaliação do desempenho.
Fomenta-se igualmente a criação de grupos de
trabalho como método para partilhar informação
e conhecimentos.
Programa de formação

Anualmente, elabora-se um programa de formação
que inclui um conjunto ordenado de acções
formativas para cada nível de experiência, e que
engloba não só aspectos técnicos derivados do
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desenvolvimento profissional de cada uma das
especialidades, mas também o desenvolvimento de
competências pessoais, idiomas, tecnologia, etc.
Dentro do programa de formação da Garrigues
cabe destacar os seguintes cursos:
a) Curso Superior de Direito Empresarial

A preocupação que a Garrigues tem pela
permanente formação dos seus profissionais,
principalmente nos primeiros anos da sua carreira,
deu lugar à criação, em colaboração com o Centro
de Estudos Garrigues e a Universidade de Harvard,
de um curso Superior de Direito Empresarial
dirigido exclusivamente aos jovens licenciados que
entram para o escritório em Espanha, e que se
desenvolve durante os seus dois primeiros anos na
sociedade.
Este curso constitui uma peça fundamental da
formação leccionada às novas contratações.
O curso tem um carácter descentralizado e
lecciona-se a todos os profissionais no seu primeiro
ano, independentemente da sua localização, nos
vários escritórios da rede Garrigues em Espanha.
Por isso, desenvolve-se simultaneamente na
Andaluzia, Canárias, Catalunha, Galiza, Valência,
Madrid e Pais Basco. A esta primeira edição, que se
iniciou em Setembro de 2007 e finalizará em Junho
de 2009, estão a assistir mais de 300 profissionais da
nova contratação.
Na sua estrutura básica, o curso compreende uma
detalhada e sistemática análise dos princípios e dos
conceitos fundamentais das distintas práticas que
constituem o Direito de empresa, assim como das
inter-relações entre elas, que se abordam de modo
efectivo mediante o método da Análise Prática
Integrada. Tudo isto é completado com o aperfeiçoamento das competências e capacidades
necessárias para o exercício profissional.
Os workshops que compõem a área de competências pretendem que os participantes adquiram
e exercitem as aptidões e capacidades que o
desempenho da actividade profissional do
advogado requer, em aspectos como a comunicação, a argumentação, o trabalho em equipa, a
gestão do tempo e a resolução de conflitos.
Adicionalmente, para facilitar a realização de
actividades complementares às sessões presenciais,
o curso conta com uma plataforma de e-learning
que propõe actividades periódicas coordenadas por
um tutor online, que actua como pessoa de
referência a que os participantes do curso se podem
dirigir para suscitar esclarecimentos, comentar casos
ou qualquer outra questão que lhes possa surgir.
Neste primeiro ano de celebração do Curso

Como parte deste Curso Superior desenvolve-se o
Ciclo de Formação Inicial, que tem uma duração
de 160 horas de formação presencial contínua.
No ano 2007 o ciclo de formação inicial celebrouse simultaneamente em Barcelona, Madrid e
Sevilha, deslocando-se a estas cidades os assistentes
pertencentes a outros escritórios.
b) Formação específica para cada grupo ou
especialidade

Neste capítulo incluem-se os cursos de formação
em todas as práticas profissionais da Garrigues, cujo
objectivo fundamental é incrementar a capacidade
técnica dos profissionais e a actualização permanente dos seus conhecimentos.

temas técnicos, mas também, competências
profissionais (gestão do talento, liderança, gestão
do tempo, gestão de equipas, valores para o êxito
profissional, etc.). Para além disso, servem para
potenciar a relação entre os profissionais dos
diferentes escritórios e países. A média de
assistentes por Escola é de 70 pessoas.
No último ano organizaram-se as seguintes
Escolas Garrigues:
• Escola de colaboradores, celebrada no
El Escorial (Março de 2007)
• Escola de associados seniores, celebrada
em Barcelona (Maio de 2007)
• Escola de novos associados, celebrada
em Bilbao (Outubro de 2006)

A formação técnica lecciona-se em sessões
dedicadas à difusão das principais novidades em
matéria legislativa, análise de decisões judiciais,
intercâmbio de experiências práticas, etc.

O total de assistentes nestas Escolas em 2007 foi
de 218.

De seguida, indicamos, a título de exemplo,
alguns conteúdos do programa de formação para
cada grupo de especialidade:

Sob esta epígrafe incluímos diversas acções de
formação periódicas e dirigidas a todos os níveis
profissionais, cujo objectivo é garantir o
cumprimento das normas éticas e deontológicas
da actividade profissional e do escritório.

• Grupo Mercantil: Direito societário, bolsa e
mercado de valores, contratos e financiamento,
processos de due diligence, titularização, etc.
• Grupo Fiscal: revisões fiscais, preços de
transferência, análise detalhada dos diferentes
impostos, procedimento tributário, etc.
• Grupo de Human Capital Services: programas
de retribuição flexível, retribuição diferida,
aspectos laborais de mobilidade internacional,
desenho de um plano de igualdade, etc.
• Grupo Laboral: reforma laboral, aspectos do
procedimento laboral, preparação de julgamentos, Segurança Social, etc.
• Grupo Processual: arbitragem, execução de
medidas cautelares estrangeiras em Espanha,
legislação de concorrência, prova de perícia, etc.
• Grupo do Meio Ambiente: energias renováveis,
mudanças climáticas, políticas ambientais
europeias, avaliação do impacto ambiental, etc.
assessment, etc.
c) Escolas Garrigues

Anualmente, celebram-se estas acções, leccionadas
pelo sócio director da prática, dentro do ciclo de
formação inicial e nas Escolas de colaboradores e
de novos associados, cujo número de assistentes
ascendeu a mais de 500 pessoas. Adicionalmente,
leccionam-se jornadas para grupos reduzidos de
profissionais nas diversas áreas geográficas.
e) Formação Linguística

Este capítulo refere-se aos cursos de línguas, em
grupo ou individuais, cuja organização realiza um
importante esforço. Regra geral, é concedida
formação de inglês, francês e alemão de forma
gratuita a todos os nossos funcionários. De igual
modo, nos nossos escritórios no estrangeiro
leccionam-se aulas de Espanhol para os nossos
colaboradores.
Adicionalmente, existe um programa de subsídios
para a realização de cursos de línguas no
estrangeiro.
Neste sentido, disponibiliza-se também um amplo
catálogo de cursos e material audiovisual de
aprendizagem de inglês.
f) Formação em competências pessoais

O escritório organiza também acções de formação
com as quais se pretende desenvolver o conjunto
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Anualmente organizam-se “Escolas Garrigues”,
residenciais, estruturadas por categorias profissionais de todos os escritórios e com uma
duração de 3 a 4 dias. Nestas, discutem-se não só

d) Formação deontológica e de boa
prática profissional
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Superior contou-se com a colaboração de 78
tutores, todos eles profissionais do escritório.
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de capacidades, habilidades e atitudes complementares à formação técnica, tanto a nível pessoal
como directivo (trabalho em equipa, direcção de
reuniões, motivação e auto-motivação, etc.)
Normalmente, são leccionadas por formadores
externos. Este ano fez-se um importante esforço
na organização de cursos sobre gestão do tempo,
para ajudar os nossos profissionais a aprender a
forma mais eficaz de conciliar a sua vida laboral
e profissional.
De igual forma, desenvolveram-se cursos sobre
liderança leccionados por consultores externos,
de vários dias de duração e especialmente
concebidos para todo o pessoal do escritório. O
número de assistentes nestas acções ascendeu a
mais de 400 pessoas.
g) Formação em tecnologia

Neste parágrafo incluímos os cursos de formação,
destinados a todas as práticas e escritórios, cujo
objectivo é o de que, qualquer pessoa que
trabalhe na Garrigues alcance um nível adequado
na utilização da tecnologia que o escritório utiliza.
Para isso, e como inovação durante o ano de
2007, criou-se uma “Escola de Formadores em
Tecnologia” cujos constituintes foram escolhidos
entre a equipa administrativa e os profissionais.
Desta forma, a Garrigues conta com uma rede de
formadores peritos, distribuídos por todos os
nossos escritórios e países. A Escola de
Formadores em Tecnologia encarrega-se não só
de leccionar os cursos necessários, mas também
de conceber planos de formação em tecnologia e
realizar o respectivo acompanhamento para assim
garantir um bom desenvolvimento dos objectivos
propostos para esta área.

Os temas abrangidos com esta formação em
tecnologia são, entre outros, Microsoft Office,
plataforma SAP, sistema de gestão documental,
sistemas audiovisuais (videoconferências, quadros
electrónicos, entre outros) ligação ao escritório,
assim como qualquer aplicação informática
utilizada no escritório.
h) Formação em gestão do conhecimento

Por último, o escritório organiza cursos para
conhecer as bases de dados de informação jurídica,
a web corporativa da Garrigues e a Intranet, onde
se situam os recursos e bases de dados disponíveis,
e onde se pode encontrar toda a legislação,
jurisprudência, doutrina ou outro tipo de informação que seja necessária para o desenvolvimento do
trabalho diário, e, portanto, para permitir a melhor
utilização e aproveitamento dos recursos e das
ferramentas de que o escritório dispõe.
Para todas as nossas acções formativas realizamos
uma avaliação e medição da sua eficácia mediante
a análise dos inquéritos de satisfação dos cursos.
O tempo dedicado à formação dos nossos
funcionários aumenta cada ano, tal e como se
pode observar nas horas de formação por
categoria profissional, que apresentamos de
seguida. No ano de 2007, o tempo dedicado à
formação dos nossos colaboradores aumentou
18% em relação ao ano de 2006, e 30% face ao ano
de 2005, tal como se mostra na tabela seguinte
(uma grande percentagem deste incremento
corresponde ao desenvolvimento da primeira
edição do Curso Superior de Direito Empresarial).
O programa de formação está aberto a todo o
escritório. Durante o ano de 2007 todo o pessoal
do escritório participou no mesmo.
Por outro lado, fomentamos a “aprendizagem
organizacional”, partilhando conhecimentos e
experiências através dos numerosos canais de
comunicação abertos que facilitam este processo:
partilhando as nossas “melhores práticas”;
fomentando o uso das novas tecnologias na
prestação de cursos (videoconferências, gravações
em DVD, entre outros), mantendo diariamente
actualizada a nossa Intranet com numerosas bases
de dados de legislação, jurisprudência, notícias,
doutrinas, etc.
Neste sentido, existe à disposição de todas as
pessoas da empresa, uma ampla videoteca das
gravações em DVD, dos cursos que se leccionam
no escritório.
Além de oferecer formação interna, a Garrigues
financia até 100% os cursos de formação externa
solicitados pelos nossos profissionais relacionados
com a nossa actividade profissional, ainda que
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Adicionalmente, concederam-se 13 bolsas aos
nossos profissionais para frequentar um programa
denominado Anglo American Law Program,
igualmente leccionado pelo Centro de Estudos
Garrigues. Esta iniciativa conta com a assessoria do
European Legal Studies Center da Columbia Law
School de Nova Iorque.

i) Formação para o pessoal administrativo
e de suporte

Existe um programa de formação para o pessoal
administrativo e de suporte. Todo o grupo de
secretárias recebe formação periódica sobre as
aplicações informáticas e os recursos tecnológicos
de que o escritório dispõe. Do mesmo modo,
recebem, na altura da sua incorporação na
sociedade, formação personalizada específica para
o desenvolvimento do seu posto de trabalho.
O programa de formação em línguas estrangeiras
está aberto para o pessoal administrativo e de
suporte.

6.4 Sindicalização
A Garrigues respeita o direito dos seus
funcionários a serem representados por sindicatos
e outros representantes legítimos, assim como a
participar com eles em negociações para celebrar
acordos sobre as suas condições profissionais.
Respeitam-se todos os direitos individuais e
colectivos dos nossos funcionários.
Neste sentido, não se produziram situações de
risco no que diz respeito ao exercício do direito
à liberdade de sindicalização ou da escolha de
representantes legais por parte dos trabalhadores
da Garrigues.
Sendo assim, a Garrigues não impôs modificações
substanciais de condições de trabalho ou mudanças
de local aos seus profissionais. As mudanças
ocasionais que poderão aparecer no futuro serão
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O pessoal administrativo, em determinadas áreas
e em função da sua responsabilidade ou do tipo
de trabalho que desenvolve, participa nos
Programas Executive que se leccionam no Centro
de Estudos Garrigues (Recursos Humanos e
Relações Laborais), cuja duração média é de 200
horas. De igual forma, existe a possibilidade de
assistir a jornadas e cursos de formação externos
sobre matérias relacionadas com o desempenho
do seu trabalho.

Por último, de modo a facilitar a formação dos
funcionários administrativos e a sua capacidade
profissional, existe um programa de subsídios a
estudos oficiais, universitários ou de assuntos
relacionados com a actividade do escritório.

6 O nosso principal activo: as pessoas

realizados fora do escritório. Adicionalmente,
concede-se um número determinado de bolsas aos
nossos profissionais (no ano 2007 ascenderam a
20), da totalidade do custo, para realizar qualquer
dos cinco programas Executive do Centro de
Estudos Garrigues (Assessoria Fiscal, Empresa e
Finanças para Advogados, Relações Laborais,
Urbanismo e Recursos Humanos) cuja duração
média é de 200 horas.
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necessidades das pessoas. Entre estes benefícios
cabe destacar o seguro de vida, o seguro de
acidentes, e o seguro médico, entre outros.

analisadas caso a caso, de forma a evitar ou reduzir
os impactos negativos nos profissionais, com
observância dos procedimentos estabelecidos na
legislação de cada jurisdição.

6.5 Sistema de compensação
A Garrigues reconhece a consecução dos
objectivos atingidos pela sua equipa, através de
uma compensação que está dependente do
respectivo desempenho.
Os objectivos deste sistema são atrair, reter e motivar
todos os nossos colaboradores, fomen-tando o seu
desenvolvimento e o crescimento do negócio.
Esta política de compensação é aplicada de forma
consistente e homogénea a todos os funcionários
da Garrigues e está baseada nos seguintes critérios:
• Retribuição fixa

Consiste num sistema de faixas salariais
dependentes dos níveis de organização interna
e da categoria profissional.
• Retribuição variável

Aplica-se a partir de um determinado nível
organizativo e está dependente dos resultados
corporativos da Garrigues. Oscila entre 10 % e
20 % da retribuição fixa. Também está presente
na retribuição do pessoal administrativo e de
suporte.
• Benefícios sociais

Em geral, os benefícios sociais situam-se acima
das exigências da legislação local e têm uma
vocação de flexibilidade e adaptação às
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A retribuição responde, no nosso entender, às
expectativas dos nossos profissionais para cada
nível de experiência e situa-se, claramente, acima
da média do sector. Anualmente, procede-se a
uma revisão da retribuição de todos os
profissionais, com aumentos de retribuição muito
significativos, correspondentes à subida na
carreira profissional. Nos últimos anos, o
escritório procurou um melhor alinhamento da
retribuição variável dos seus profissionais com os
objectivos de uma gestão rentável. Nestes anos,
as quantias pagas, a este título, oscilaram em
termos gerais entre 80 % e 100 % face àquelas
que estavam previstas. No último exercício e para
o colectivo de associados (cujo objectivo está
dependente do volume de negócios) a obtenção
de excelentes resultados permitiu-lhes a
consecução de um acréscimo de 10 % da sua
retribuição variável pessoal, pelo que foram
pagas quantias de 110 % face às previstas
inicialmente.
Além da retribuição salarial, existe um amplo
leque de benefícios sociais, tais como o
pagamento de 100 % do prémio do seguro de
acidentes a todas as pessoas, 50 % do prémio
do seguro de vida a todas as pessoas da
sociedade que assim o desejem e 50 % do
prémio do seguro médico, tanto para os nossos
profissionais como para a sua família, caso
tenham escolhido esta modalidade.
A quantia total suportada pelo escritório em
relação aos seguros anteriormente indicados
ascende a:
Pagamento
de prémios (€)
Prémios seguros
acidentes e vida
Prémios seguro
médico

2005

2006

2007

100,048

134,016

165,112

426,780

491,348

591,297

Nota: Dados correspondentes a anos civis

Paralelamente, a Garrigues conta com serviço
médico interno, nos escritórios de Madrid e
Barcelona, nos quais dispõe de serviços de
fisioterapia.
Em Espanha, os nossos profissionais têm,
também , a oportunidade de optar por diferentes
alternativas de retribuição personalizada e
flexível.

profissionais a reorientar a sua carreira profissional
nos casos em que assim é requerido. Os nossos
profissionais são muito valorizados no sector e,
dada a sua experiência e excelente nível técnico,
formação, etc. têm um alto nível de “empregabilidade” no mercado.

6.6 Segurança e saúde no trabalho
Número de participantes nos programas de
retribuição flexível
2005
2006
2007
Senhas de almoços
150
229
264
Senhas de infantário
43
65
77
Seguro médico
(média de segurados)
1,801
2,006
2,397
52
26
Equipamentos informáticos N/A

O seguro médico permite a cobertura de
qualquer pessoa da unidade familiar do
profissional da Garrigues, aos quais é também
extensível o benefício social do pagamento de
50% do prémio. Por isso, o número de segurados
é superior ao número de pessoas da sociedade.
Adicionalmente, os profissionais da Garrigues
podem beneficiar de vantajosos acordos com as
principais marcas e fornecedores para obter
melhores condições ou descontos numa ampla
gama de artigos e serviços. Estes benefícios
estendem-se a todos os nossos profissionais
através da Intranet, no nosso e-Bazar.
Por sua vez, o ambiente de trabalho é, sem
dúvida, um dos aspectos mais valorizados pelos
nossos profissionais. A relação com os colegas, o
trabalho em equipa e o espírito que se cria em
cada grupo de trabalho na Garrigues
pressupõem, sem dúvida, um dos nossos activos
mais importantes.
Em relação ao intercâmbio de experiências (do
qual resulta uma melhor formação), convém
realçar que a Garrigues favorece e apoia a
mobilidade voluntária dos seus profissionais entre
os nossos vários escritórios dentro e fora de
Espanha. Esta iniciativa amplia-se com a
possibilidade dos profissionais realizarem estadias
noutros escritórios, principalmente anglosaxónicos, com os quais temos acordos de
colaboração. Existe, igualmente, um programa de
intercâmbio de profissionais com os escritórios da
América Latina que formam parte da rede
internacional Affinitas.

Os nossos profissionais dispõem de todos os
recursos materiais regulados pela legislação
vigente em matéria de prevenção de riscos laborais
(doravante “PRL”), de maneira a que se assegurem
as melhores condições de trabalho nos nossos
escritórios.
• Occupational medicine

O Serviço de Medicina do Trabalho e PRL da
Garrigues trabalha para todo o grupo da
Garrigues em três grandes áreas:
- Preventiva
- Assistencial
- Assessoria
No que respeita aos serviços preventivos,
realizam-se exames de saúde periódicos para as
pessoas que o desejem, assim como um exame
de saúde a todas as novas incorporações. No ano
de 2007 realizaram-se com meios próprios 371
exames de saúde.
O Serviço de Medicina do Trabalho realiza
também actividades de promoção da saúde para
os nossos profissionais, tais como vacinação,
promoção de hábitos saudáveis e educação na
saúde mediante consultas presenciais e a
publicação de guias na Intranet (A saúde do
viajante, Dietas e conselhos específicos,
Segurança em instalações de clientes, etc.).
Em relação aos serviços de medicina assistencial,
cumpre referir que nos nossos escritórios de Madrid
e Barcelona há consultas médicas diárias. Estas
consultas incluem o diagnóstico personalizado e o
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Finalmente, cabe destacar o trabalho de
outplacement que é realizado pelo departamento
de Recursos Humanos para ajuda os nossos

Em 1997, a Garrigues criou o seu próprio Serviço de
Medicina do Trabalho e Prevenção de Riscos
Laborais. Este serviço opera como um departamento
interno da Garrigues e trabalha pela boa saúde
diária dos nossos profissionais e o estabelecimento
de medidas de prevenção de riscos no trabalho. O
serviço conta com médicos de trabalho, enfermeiros
da empresa e técnicos superiores em prevenção,
todos eles à inteira disposição da empresa. A sua
actividade desenvolve-se em torno de quatro
disciplinas preventivas existentes: medicina do
trabalho, segurança, higiene e ergonomia e psicosociologia.
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A Garrigues oferece a possibilidade de se aderir
a programas de retribuição flexível que
optimizam a retribuição líquida dos seus
profissionais mediante determinados produtos:
senhas de almoço, senhas de infantário,
programas de aquisição de equipamentos
informáticos, seguro médico, etc.
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tratamento necessário das diferentes patologias que
apresentem os colaboradores da Garrigues.
Número de exames de saúde, consultas e
análises realizadas no Serviço de Medicina do
Trabalho e PRL
2006
2007
Exames de saúde
286
371
Consultas médicas
3,806
4,860
Consultas enfermagem
391
471
Análises clínicas

833

1,144

Segundo estes dados, em 2007 realizaram-se mais
de 1.000 consultas médicas e 85 exames de saúde
mais que no ano 2006, o que pressupõe um
aumento de 27,7% e 30% respectivamente. De
igual forma, o número de consultas de enfermaria
e o número de análises biológicas aumentaram em
20% e 37% respectivamente. Tudo isso pressupõe
que se realizaram mais de duas consultas médicas
por colaborador e que aproximadamente metade
dos nossos colaboradores recebeu do nosso
serviço médico um estudo clínico detalhado.

• Segurança

Os técnicos superiores em prevenção de riscos
laborais do nosso escritório auditam
periodicamente, em matéria de segurança e
saúde, todos os escritórios da Garrigues. Os
nossos técnicos actualizam o material de
segurança de cada escritório e elaboram um
relatório básico de segurança para cada um
deles segundo o estabelecido na legislação
vigente. Em 2007 realizaram-se 27 relatórios de
segurança.
A sinistralidade laboral na Garrigues é mínima.
Não obstante, e de acordo com os nossos
procedimentos, nos casos em que se produz
um acidente laboral realiza-se uma investigação
das suas causas e são adoptadas, sendo o caso,
as medidas oportunas.
Nos últimos três anos, nenhum trabalhador da
Garrigues sofreu uma doença profissional. A
evolução de acidentes durante o mesmo
período foi a seguinte:

Nº de acidentes de trabalho com baixa
Nº de acidentes de trabalho in itinere
Nº de acidentes de trabalho no local de trabalho ou em
deslocação na jornada laboral
Nº de doenças profissionais
Nº de dias de baixa devidos a acidentes de trabalho
Nº de dias de baixa devidos a acidentes de trabalho in itinere
Nº de dias de baixa por acidente de trabalho no local
de trabalho ou em deslocação na jornada laboral
Nota: dados correspondentes a anos civis

2005
9
4

2006
4
2

2007
9
8

5
0
160
78

2
0
37
22

1
0
285
256

82

15

29

(apoios de pés, atris, suportes para a elevação
de computadores portáteis, entre outros) assim
como um manual sobre a posição adequada
ergonomicamente no posto de trabalho.
De forma periódica, o nosso Serviço Interno de
Medicina do Trabalho e PRL realiza estudos
ergonómicos e recomendações personalizadas
para melhorar as condições dos postos de
trabalho.
No ano 2007 o Serviço Interno de Medicina do
Trabalho e PRL realizou 109 relatórios de
higiene industrial e resolveu 94 consultas de
ergonomia dos nossos profissionais.

• Higiene e ergonomia

Os nossos escritórios contam com um
mobiliário totalmente novo e especialmente
escolhido para a comodidade e segurança dos
nossos trabalhadores. Paralelamente, o Serviço
Interno de Medicina do Trabalho e PRL põe à
disposição dos nossos profissionais materiais
que optimizam postura no posto de trabalho

Em relação à higiene dos nossos escritórios, é
de indicar que, com uma periodicidade
trimestral, realiza-se uma análise da qualidade
do ar interior mediante amostras ambientais e
cultivos microbiológicos específicos. Desta
forma, a Garrigues cumpre com a legislação
vigente em relação a prevenção e controlo da
legionella.
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A segurança está associada a uma boa
disposição material, assim como a uma boa
formação e consciencialização dos nossos
profissionais. Por isso, em 2007 leccionaram-se
cursos de formação em PRL a todos os novos
profissionais, assim como às pessoas da
Garrigues que formam as Equipas de Primeira
Intervenção (EPIs) e às Equipas de Alarme e
Evacuação (EAEs). No total, receberam
formação na matéria mais de 360 pessoas, entre
novas incorporações de EPIs e EAEs.
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7.1.2 Segurança informática

Para o desenvolvimento da nossa actividade, a
inovação em tecnologia é um factor muito
importante. Por isso, a Garrigues encontra-se
actualizada em todos os avanços tecnológicos
registados no mercado, mantendo assim os níveis
de competitividade tecnológica conforme as
necessidades do sector jurídico.

A segurança da informação é um dos desafios mais
importantes que têm todas as organizações. A
Garrigues tem vindo a investir constantemente na
melhoria da sua segurança, tanto física como
logística, de todas as suas infraestruturas e
aplicações. Realizámos importantes investimentos na
implementação dos mais avançados sistemas de
segurança informática, como firewalls, antivírus,
anti-spam, dispositivos token, sistema de autenticação, sistemas de backup, entre outros.

A solidez e a segurança de todos os nossos
sistemas informáticos ficaram bem provadas no
incêndio do edifício Windsor, onde a Garrigues
tinha fisicamente instalados todos os seus
servidores e os seus sistemas de armazenamento
documental. Graças a esta solidez, a recuperação
dos sistemas realizou-se em tempo recorde.
Aproveitando a renovação e a reinstalação de
todos os nossos servidores a Garrigues concebeu
um Plano Tecnológico que fosse capaz de
enfrentar uma melhoria contínua nesta área onde
a inovação é constante.
7.1.1 As nossas comunicações

Como resultado destas auditorias, obtivemos
melhorias que nos ajudam a garantir todos os
sistemas de segurança informática.
Desde inícios de 2008, a Garrigues dispõe de uma
política de utilização de recursos informáticos
(correio electrónico, Internet e sistemas de
documentação interna) que assegura o estrito
cumprimento dos princípios de segurança,
confidencialidade e protecção dos interesses dos
clientes, e, em geral, de terceiros relacionados
com o escritório.
7.1.3 Principais plataformas

Para a gestão da nossa rede utilizamos os mais
modernos sistemas de monitorização para a
identificação preventiva de possíveis avarias.
Cada conjunto de comunicações dispõe da sua
correspondente linha de backup, para nos
assegurar que todos os escritórios estejam sempre
conectados entre si.
No que respeita à conexão remota cumpre referir
que todos os profissionais do escritório têm a
possibilidade de se conectar aos sistemas
corporativos da Garrigues a partir de qualquer
computador conectado à Internet, e desde
qualquer lugar do mundo, fazendo sempre uso
dos métodos adequados que assegurem a
confidencialidade. Contamos com diversos
sistemas de conexão segura, e utilizamos um ou
outro em função das necessidades de acesso.
Como complemento, contamos com dispositivos
móveis (blackberry) para facilitar o acesso ao
correio electrónico e à gestão de agendas.
Igualmente, dispõe-se de cartões UMTS para
utilizar nos casos em que não se conte com uma
rede fixa para o acesso a Internet.

Com o propósito de unificar e integrar as nossas
aplicações, renovaram-se as principais plataformas,
quer de gestão quer de informação. O acesso a um
“dado único” faz com que todas as pessoas da
sociedade obtenham a informação necessária no
menor tempo possível.
Iniciámos estes projectos com a implementação de
um Sistema de Gestão Documental. Com isto,
criámos a base para que toda a informação flua pela
organização e aproveitar assim o valor dos
conteúdos nos quais fica gravada a experiência.
Através do Sistema de Gestão Documental, os
profissionais gerem a sua informação atribuindo aos
seus documentos o valor de novas funcionalidades,
como sistemas sofisticados de alertas, gestão de
conteúdos, gestão de versões, controlo de cópias
de segurança, entre outros.

ao serviço dos nossos
profissionais e clientes

Todos os nossos escritórios estão interligados
entre si por uma rede de comunicações MPLS
(Multi-Protocol Label Switching). A velocidade
das comunicações estabelece-se em função do
tamanho de cada escritório e das suas
necessidades, utilizando na maioria dos casos
velocidades que vão de 10 Mb a 1 Gb.

Como complemento dos sistemas de segurança,
são periodicamente realizadas revisões das
políticas de segurança e auditorias externas das
nossas infra-estruturas e sistemas.

7 A inovação

7.1 Tecnologias da informação

Uma vez implementado o nosso Sistema de Gestão
Documental, exportamos o resto das plataformas
para unificá-las e serem integradas sob uma mesma
solução técnica.
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ao serviço dos nossos
profissionais e clientes
50

Actualmente, sob uma única plataforma, gerimos
os seguintes conteúdos:
• Sistema de arquivo documental
• Intranet corporativa
• Extranet com clientes
• Aplicações de Knowledge
Na procura da excelência, decidiu-se fazer
também a renovação completa dos sistemas de
gestão interna. Para isso, realizou-se um estudo
prévio das necessidades em todas as áreas
(Financeira, Recursos Humanos e Compras) e
definiram-se como objectivos para esta renovação
a garantia da integridade e a unicidade da
informação, assim como a sua disponibilização
de forma online a todos os profissionais do
escritório.
Como resultado do estudo e a análise de
requisitos, decidiu-se implementar o novo
Sistema de Gestão Financeira e de Recursos
Humanos, baseado na plataforma SAP, e sob o
que se automatizaram todos os processos
internos (clientes, facturação, cobranças,
fornecedores, compras, contabilidade, relatórios
económicos e financeiros, administração do
pessoal, ordenados, formação e selecção de
pessoal), e unificou-se num único portal o acesso
à informação pessoal (Garrigues Portal), assim
como o acesso a toda a informação económica e
de gestão (Garrigues Management Reporting).
Com a renovação de todas estas plataformas,
todos os sistemas de gestão e informação ficaram
perfeitamente integrados e ligados entre si, o que
facilita o trabalho, a comunicação e a
colaboração, quer entre os nossos profissionais,
quer com os nossos clientes.
7.1.4 O uso da nossa tecnologia

No âmbito do mesmo Plano Tecnológico, deu-se
um valor muito importante ao impulso do uso da
tecnologia entre os nossos profissionais. Como
inovação nesta área, projectou-se um processo de
aprendizagem da tecnologia, apoiado por uma
“Escola de Formadores”, cuja função está baseada
na criação de uma Rede de Formadores
distribuídos por todos os países e cidades onde a
Garrigues tem escritórios. Os elementos desta Rede
de Formadores são advogados e pessoal
administrativo. O valor desta formação converte-se
num componente muito importante para alcançar
um rápido retorno do investimento na tecnologia,
possibilitando assim à Garrigues a possibilidade de
investir e ser pioneira na implementação dos mais
recentes sistemas informáticos.

Como complemento à formação, a Garrigues conta
com uma equipa de técnicos especializados que
prestam a sua ajuda a todos os colaboradores,
independentemente do local onde se encontrem.
Remotamente ou através da presença in situ,
solucionam qualquer problema técnico, apoiando
assim a nossa equipa para que o trabalho e o
serviço que prestamos a todos os clientes cumpra
as nossas normas de qualidade. Qualquer
profissional pode contactar com um técnico 24
horas por dia, durante os 365 dias do ano.
Para facilitar e agilizar qualquer ajuda informática,
implementámos um “auto-serviço” com acesso
através da Intranet corporativa. Assim, qualquer
pessoa da Garrigues pode gerir as suas incidências
mediante esta plataforma: abrir uma incidência,
consultar o estado em que se encontra o seu
problema, aceder a um histórico com todas as suas
incidências informáticas, entre outros. Este meio
complementa a gestão de ajudas solicitadas pelo
telefone e por correio electrónico.
Anualmente realiza-se um inquérito de satisfação
para ter em conta as necessidades da nossa equipa
e dar início a projectos que melhorem a qualidade
dos serviços prestados.
7.1.5 Os nossos sistemas audiovisuais

Tendo em conta a dispersão geográfica dos
escritórios da Garrigues, apostamos na utilização
de todos os meios audiovisuais ao nosso alcance
para facilitar o trabalho aos nossos colaboradores.
Assim, reduzem-se as necessidades de transporte
e melhora-se a qualidade de vida das pessoas da
nossa equipa.
O uso destes sistemas cresceu exponencialmente
ao longo dos três últimos anos. Actualmente,
todos os escritórios estão interligados através de
equipamentos de videoconferência com
tecnologia IP, o que permite o desenvolvimento
de cursos e reuniões sem que os nossos
profissionais e clientes tenham a necessidade de
viajar.
A nossa sede corporativa possui um auditório
com uma capacidade para 138 pessoas, onde se
realizam conferências e seminários com clientes e
no qual, em numerosas ocasiões, chegámos a ter
ligados mais de 20 pontos remotos com
videoconferência.
Por último, devemos assinalar que a sede da
Garrigues conta com 24 salas de reuniões,
equipadas com tecnologia de última geração.
Contamos com sofisticados sistemas de som,
videoconferência, áudio conferência, projecção,
plasma, TV, quadros electrónicos, tradução
simultânea, entre outros. Tanto o auditório como

VIDEOCONFERÊNCIAS
FORMAÇÃO EM TECNOLOGIA

CONECTIVIDADE

TAMANHO DE ARMAZENAMENTO

• 1,302 conexões realizadas
• 150 sessões
• 1,456 assistentess
• 51 formadores
• N.º de blackberries: 800
• N.º de cartões UMTS: 200
• N.º de tokens de acesso remoto seguro: 400
• N.º de correios electrónicos (recebidos e emitidos): 65.000.000
• Spam filtrado: 47.000.000
• Vírus filtrados: 20.000
• 37 TB

as salas de reuniões estão dotados de sistemas
tácteis de controlo de instalações, luzes e
equipamentos para simplificar o seu uso.

7.2 Gestão do conhecimento

7.2.1 Ferramentas de gestão do conhecimento
• Serviços de biblioteca e documentação

Os Centros de Documentação dispõem de um
fundo bibliográfico com mais de 26.000 títulos
(em Junho de 2007), localizáveis através do
catálogo online da Intranet corporativa.

As bases de dados de Artigos Garrigues e a de
Boletins e Newsletters Garrigues, verdadeiras
«bibliotecas» de opinião dos profissionais do
escritório desde 1998, acessíveis internamente
através da Intranet, e para alguns clientes
através da sua Extranet, suscitam grande
interesse.

ao serviço dos nossos
profissionais e clientes

A área de Gestão do Conhecimento da Garrigues
presta os seus serviços aos advogados e
profissionais do escritório através de seis centros
de Documentação: Madrid, Barcelona, Sevilha,
Bilbao, Valência e Lisboa. Desta forma, um total
de 21 colaboradores (advogados, bibliotecários,
documentalistas e outros diplomados) dá apoio
em matéria de gestão do conhecimento aos
profissionais do escritório.

Actualmente, o escritório está subscrito a quase
400 revistas, em formato de papel, das quais
algo mais de 40% está disponível em formato
electrónico. Os Centros de Documentação
seleccionam e difundem diariamente os artigos
das revistas recebidos mediante a Resenha de
Doutrina Científica, uma base de dados de
elaboração própria na que é possível recuperar
referências bibliográficas catalogadas desde
Junho de 2000.

7 A inovação

Alguns dados de interesse em matéria de tecnologia (2007)
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ao serviço dos nossos
profissionais e clientes

• Atenea
Atenea é a base de dados de experiências e
trabalhos da Garrigues. Mediante um simples
procedimento de selecção e envio de
documentação pelos advogados e outros profissionais do escritório, consegue-se identificar,
catalogar e arquivar o nosso capital intelectual
com o fim de difundilo e mantê-lo dentro da
nossa organização.
• Intranet, serviço de alertas e outras
ferramentas de gestão do conhecimento

A Intranet é o único portal de acesso a todas as
fontes de informação e conhecimento do
escritório, quer internas quer externas. A
Intranet corporativa entrou em funcionamento
em Outubro de 2001, em substituição de um
ambiente (não Web) a que tinham acesso,
todos os profissionais do escritório desde 1998.
Os seus conteúdos estruturam-se do seguinte
modo:

CONTEÚDOS TÉCNICOS

INFORMAÇÃO CORPORATIVA

UTILIDADES

Esta tendência é explicada pelas crescentes
necessidades de um escritório em expansão
(quer numericamente, quer em áreas de
prática) e pelas características do mercado de
informação jurídica em Espanha.
• Conectividade com clientes

Desde o final do ano de 1999, a gestão do
conhecimento do escritório tem vindo a
expandir-se aos clientes, primeiro com os
dealsights (sítios web criados com Quick Place,
onde se partilha informação com os clientes) e
depois com a web corporativa (cuja primeira
versão nasceu em Janeiro de 2001).

• Ligação a bases de dados internas (Atenea, catálogo bibliográfico, etc.)
• Ligação a bases de dados externas (Westlaw, El Derecho, La Ley, etc.)
• Ligação a foros internos
• Portal da Extranet
• Portais de área (Fiscal, Desks, etc.)
• Informação sobre o nosso escritório
• Normas profissionais e políticas internas
• Home – Comunicação interna
• Portais de departamentos de Suporte
• Espaço pessoal - Ficha pessoal
• Acesso a SAP e a serviços internos
• SAU (serviço técnico de apoio a utilizadores)

O serviço de alerta diário está muito ligado à
Intranet, disponível desde o início de 1999.
Qualquer profissional ou empregado pode
exprimir as suas necessidades concretas de
informação mediante a sua “ficha pessoal” e
receber diariamente por correio electrónico as
novidades que a área de Gestão do
Conhecimento vai incluindo nas diferentes bases
de dados: artigos doutrinais, revistas electrónicas,
notícias da imprensa, novidades jurisprudenciais,
boletins do escritório, legislação e trâmites
parlamentares. De quinze em quinze dias, o
sistema envia aos nossos colaboradores
Newsletters por áreas de especialização.
• Bases de dados

A Garrigues subscreve mais de 80 bases de
dados jurídicas, económicas, de imprensa, de
informação financeira, nacionais e estrangeiras.
Em geral, e salvo raras excepções, todas as
bases de dados estão acessíveis para todos os
profissionais através da Intranet.
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Durante os três últimos exercícios contrataramse 10 novas bases de dados por ano, e o
desembolso económico correspondente a esta
parcela quase duplicou entre 2004 e 2006.

Os dealsights são utilizados como uma
ferramenta de contacto e interacção com o
cliente, e permitem utilidades muito diversas:
arquivo electrónico para clientes e grupos
internos, plataforma de intercâmbio de
documentos muito «pesados», fórum de debate,
acompanhamento de um assunto concreto,
alojamento de «aulas» de formação, manutenção
do contacto com antigos colegas de cursos,
portais sectoriais para captação de clientes,
entre outros.
A utilização dos dealsights com os clientes, tem
vindo a crescer: de 24 sítios web criados no
ano 2003, até a 111 abertos em Julho de 2007.
Actualmente, estão a ser substituídos estes
dealsights por um novo sistema baseado na
Extranet da Garrigues, que oferece algumas
vantagens e funcionalidades adicionais.

A área da Gestão do Conhecimento participa
activamente em reuniões periódicas de
coordenação interna com outros departamentos
de suporte da Garrigues (Recursos Humanos,
Financeiro, Serviços Gerais, Comunicação,
Marketing e Relações Internacionais, Tecnologia,
entre outros). Nestas reuniões unem-se esforços,
trocam-se experiências e coordenam-se os
projectos que requerem um trabalho comum.
Também de dois em dois meses, e desde 2004,
participamos em reuniões que, de maneira
informal, os responsáveis de gestão do
conhecimento dos mais importantes escritórios de
advogados em Espanha realizam.

A nova plataforma está a funcionar desde Julho
de 2007. Comparativamente com a anterior,
apresentou melhorias na coerência, colaboração
e segurança porquanto:

• Estabelece um objectivo comum de criação,
armazenamento e difusão do conhecimento
único para todos;
• Facilita e agiliza a publicação de conteúdos
para advogados e pessoal não técnico;
• Proporciona pela primeira vez ao escritório
um único sistema de segurança para a
Intranet e a Extranet de clientes.

A necessidade de abrir perspectivas e estudar a
situação além das nossas fronteiras, levou-nos,
em 2007, a participar em duas conferências
internacionais organizadas por Ark Group
(empresa inglesa especializada na gestão dos
escritórios de advogados), que permitiram obter
informação relevante para melhorar a gestão do
conhecimento.

ao serviço dos nossos
profissionais e clientes

7.2.3 Reuniões e foros de tecnologia

No final de 2005, depois de uma revisão profunda
das ferramentas de gestão do conhecimento, deuse início ao projecto Valinor, projecto que
provocou a substituição da Intranet, todas as
bases de dados de gestão do conhecimento, os
foros internos e as aplicações de conectividade
com o cliente por um novo sistema, integrado
com o sistema de gestão documental, Outlook e
SAP, fundamentalmente.

7 A inovação

7.2.2 Inovação em gestão do conhecimento

Desde o Outono de 2007, o escritório é membro
do Club de Directivos del Conocimiento y la
Innovación. Este clube funciona como foro de
conhecimentos e experiências na gestão do
conhecimento e a inovação, e nele estão representados corpos directivos das mais
importantes empresas espanholas, comprometidos com a inovação, as novas tecnologias, a
qualidade e o meio ambiente, a investigação e o
desenvolvimento e os processos corporativos e
gestão de mudança.
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A maior parte da acção social do escritório
Garrigues canaliza-se através da Fundação
Garrigues. A Fundação Garrigues pretende
promover o desenvolvimento da educação e da
cultura, especialmente no âmbito jurídico, e servir
de instrumento a outras organizações de carácter
benéfico e assistencial, na tentativa de melhorar
situações de desigualdade social.
Para o cumprimento dos seus fins e objectivos, a
Fundação Garrigues desenvolveu dois planos
fundamentais de actuação durante 2007:
Actividades educativas e culturais,
enquadradas basicamente no âmbito da
cultura jurídica:

A investigação referente especificamente ao
campo da globalização jurídica continuou a
realizar-se, como em anos anteriores, através
da Cátedra Garrigues de Direito Global, criada,
em acordo com a Universidade de Navarra,
com o fim de promover, a partir de uma
perspectiva interdisciplinar, a docência e a investigação nas diversas áreas do Direito e,
muito particularmente, em tudo quanto afecta
o fenómeno chamado “globalização jurídica”.
Jornadas Biomed

A investigação referente ao campo das repercussões ético-jurídicas da biomedicina e da
biotecnologia foi levada a cabo com a colaboração da Fundação Sanitas, e com o formato
de “Jornadas Biomed”. O objectivo destas
jornadas é fomentar a divulgação dos avanços
no campo da investigação biomédica, como,
por exemplo, a terapia celular e a medicina
regenerativa, de maneira rigorosa, sem gerar
falsas expectativas na opinião pública e respeitando escrupulosamente os fundamentos
éticos e jurídicos da sociedade.

Acção social:

a) Colaboração com outras fundações:
Trabalho pro bono (realizado por
profissionais do escritório)
Colaboração com CEDDET
Colaboração com FUNDETEC

b) Voluntariado
c) Projectos
8.1.1 Actividades educativas e culturais
a) Investigação jurídica

As actividades que se desenvolveram no âmbito
educativo e cultural durante 2007 efectuaram-se
através da colaboração em programas ou projectos
com diferentes entidades culturais e docentes,
assim como mediante a concessão de bolsas a
instituições cujas actividades e objectivos são
similares aos da Fundação.

As “Jornadas Biomed” (cuja sede é o auditório
da Garrigues) são encontros trimestrais nos
quais se escolhem temas de debate biomédico
que são tratados multidisciplinarmente por
vários oradores, a partir do ponto de vista
científico, empresarial, legal e ético. Pretendese que nos encontros os especialistas
convidados suscitem visões e opiniões procedentes de diversos ângulos, de maneira prática
e participativa, afastadas de uma concepção
tradicional e puramente académica. Os resultados destas conferências são incluídos em
cadernos de distribuição gratuita. Prevê-se que
em 2008 sejam além disso, difundidos numa
página web, onde serão coleccionados e
estarão acessíveis também de forma gratuita
para qualquer interessado.
Durante o ano passado, realizaram-se dois
encontros, em Maio e Setembro de 2007, sobre
Engenharia Tisular e Diagnóstico Pré-Natal e
Pré-Implantacional. Em Janeiro de 2008
celebrou-se o terceiro encontro sobre a nova Lei
de Investigação Biomédica.

compromisso com a comunidade

a) Investigação jurídica: Cátedra Garrigues
de Direito Global e Jornadas Biomed
b) Prémio Jovens Juristas
c) Programa de bolsas

Cátedra Garrigues de Direito Global
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8.1 A Garrigues e a acção social:
Fundação Garrigues
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b) Prémio Jovens Juristas

Colaboração com o CEDDET

O prémio Jovens Juristas foi instituído, por acordo,
entre a Fundação Garrigues e a Faculdade de
Direito da Universidade de Navarra, e utiliza-se para
incentivar, entre os jovens licenciados em Direito, a
excelência no conhecimento do Direito de Empresa
e a competência na sua aplicação prática. Em 2007,
além disso, o prémio contou com um novo patrocinador: a editora jurídica Thomson-Aranzadi, que
financiou uma nova modalidade do prémio dirigida
a estudantes do último ano do curso de Direito. A
modalidade dirigida a profissionais em exercício foi
financiada pela Fundação Garrigues com uma
atribuição de 6.000 euros

Uma parte da actividade da Fundação Garrigues
consiste na investigação e desenvolvimento de
assuntos referentes à Sociedade da Informação.
Por este motivo, a Fundação participou num
projecto relacionado com o mundo da
formação virtual através da Internet. Esse
projecto consistiu em desenvolver um curso de
formação para juízes e magistrados da América
Latina, leccionado inteiramente online, em
colaboração com o CEDDET (Centro de
Educación para el Desarrollo Económico y
Tecnológico), fundação promovida pelo
Ministerio de Economia y Hacienda em
Espanha e que é o núcleo, neste país, do Global
Development Learning Network do Banco
Mundial.

c) Programa de bolsas

Dentro da sua actividade cultural, a Fundação
decidiu actuar, principalmente, no âmbito da vida
académica e da docência universitária. Neste âmbito, e como em anos anteriores, concederam-se
bolsas dirigidas ao mundo universitário e, concretamente, ao do Direito. Estas bolsas estão orientadas
para incentivar jovens que se encontram nas etapas
finais da sua formação.
Real Colegio Complutense de Harvard

Com a aplicação do convénio entre a Universidade Complutense de Madrid e a Fundação
Garrigues relativo ao Real Colegio Complutense em Harvard, outorgaram-se duas bolsas
para estadias de investigação na Harvard Law
School como fellows do Real Colegio Complutense (20.000 euros).
Mestrado Oficial em Direito da Empresa,
Universidad Pontificia Comillas de Madrid

O curso académico 2006-2007 foi patrocinado
pela Fundação Garrigues em virtude de um
convénio que se prorrogará anualmente e de
forma automática para os cursos académicos
sucessivos (9.800 euros).
8.1.2 Acção social

Desde 2004 existe um Comité de Acção Social,
no qual estão representados os escritórios que a
Garrigues tem em Espanha. O Comité de Acção
Social, em colaboração com os profissionais do
escritório (a quem se realizam inquéritos para
determinar as suas preferências) propõe ao
Patronato da Fundação os tópicos e grupos a dar
prioridade cada ano. Em 2007 estabeleceram-se
três grandes grupos de acção: colaborações com
outras fundações mediante o trabalho pro bono,
voluntariado e projectos. Nestas áreas continuarse-á a trabalhar também durante o ano 2008.
a) Colaborações com outras fundações: trabalho
pro bono (realizado por profissionais do
escritório)
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O objectivo do CEDDET é o de partilhar com
outros países, especialmente na América Latina,
as experiências, os conhecimentos e o know
how acumulados nas administrações públicas,
centros docentes e empresas espanholas,
mediante a utilização das novas tecnologias de
informação e as telecomunicações, com a
finalidade de contribuir para o fortalecimento
institucional, e criar um clima favorável ao
investimento na região e à formação de redes
internacionais de peritos, especialmente Iberoamericanos.
Em 2007, a Fundação Garrigues assinou um
acordo de colaboração com o CEDDET, no qual
foi estipulado que a contribuição da Fundação
Garrigues no projecto, em que também
colabora o CGPJ (Conselho Geral do Poder
Judicial), consistiria na direcção académica do
curso, na preparação da temática e dos
materiais e contribuições dos professores.
Na totalidade, estima-se que este projecto
obrigou a uma dedicação de 60 horas, por cada
um dos oito profissionais (sócios e associados)
que participaram como coordenadores, autores
do material lectivo do curso e como docentes,
ou seja, cerca de 480 de trabalho pro bono.
Colaboração com a FUNDETEC

Também dentro das actividades da Fundação
relacionadas com a Sociedade da Informação
e o apoio a colectivos marginalizados, a
Fundação assinou em 2007 um acordo de
colaboração com a FUNDETEC (Fundación
para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad).
A FUNDETEC nasceu em Outubro de 2004
como resultado de um esforço conjunto entre a
Administração Pública e o sector privado para
criar um acordo co-operacional estável, sem fins

Dentro das actividades da FUNDETEC, a
iniciativa Hogar Conectado a Internet (“Lar
Conectado à Internet)” (HCI) tem como
objectivo incrementar o grau de penetração
das TIC nos lares, utilizando as empresas
como intermediários que facilitem dito
impulso e fomentando a sua participação
através de determinados benefícios fiscais.

Acresce que, temos vindo a colaborar de forma
regular prestando assistência jurídica pro bono a
outras fundações e ONGs, como por exemplo a
Fundação Síndrome de Down, ACNUR (Alto
Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados) ou a Fundação Cáceres Capital.

A participação da Fundação Garrigues radica
na assistência técnica, legal e fiscal
proporcionada por profissionais da empresa,
para conseguir uma maior implementação do
projecto HCI em toda a Espanha.
Concretamente, as actividades realizadas até
ao momento foram as seguintes:
• Participação nas reuniões informativas
organizadas pela FUNDETEC para oferecer
conselhos práticos e responder a perguntas
sobre a aplicação dos programas HCI.
Durante o ano civil de 2007, realizaram-se
estas reuniões em Madrid (2), León, Oviedo,
Alzira e Valência.
• Conferência informativa exclusiva aos
patronos de FUNDETEC

• Valorização do funcionamento do
simulador de cálculo do programa HCI
• Desenvolvimento de um relatório de
aplicação do programa HCI sobre o sector
público
Esta assistência, prestada por sócios e
associados da Garrigues, foi equivalente a
cerca de 50 horas de trabalho pro bono no
ano civil de 2007. Para 2008 prevê-se uma
prestação similar ou superior.

b) Voluntariado
Em Outubro de 2007, os profissionais da
Garrigues, em colaboração com a Fundação
Garrigues, participaram no primeiro “Dia
Solidário das Empresas”, fazendo adicionalmente uma contribuição económica para a
construção de um hospital para crianças. A
Fundação Garrigues voltará a colaborar no
financiamento deste evento mediante o
patrocínio de equipas interessadas em formar
parte do mesmo em próximas edições. O
objectivo é duplo: por uma parte, arrecadar
fundos para uma causa social; por outra,
incrementar a sensibilização e a participação dos
colaboradores da Garrigues em actividades de
voluntariado relacionadas com os fins da
fundação.
c) Projectos
A Fundação continuou a prestar a sua
colaboração e a fazer contribuições económicas
a outras fundações ou entidades sem fins
lucrativos, como as seguintes:
• Fundación Ayuda al Minusválido (AFIM
• Ayuda en Acción
• Asociación Ber Lahi de ayuda al pueblo
saharaui
• Fundación Empresa y Sociedad
• Programa Empresa y Discapacidad de la
Fundación Empresa y Sociedad
• Asociación Pro Discapacitados Psíquicos de
Alicante (APSA)

compromisso com a comunidade

• Revisão dos textos, dos folhetos e da web
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lucrativos e aberto à participação de qualquer
entidade interessada em potenciar o
desenvolvimento da Sociedade da Informação
em Espanha. A sua função centra-se na análise,
fomento, divulgação e dinamização do acesso
às Tecnologias da Informação e a Comunicação
(TIC), por parte de cidadãos, empresas e
instituições. O derradeiro fim destes objectivos,
não é outro senão, reduzir a lacuna digital, quer
a que separa Espanha dos países mais
avançados da União Europeia, quer a existente
entre diferentes colectivos sociais e áreas
territoriais dentro do próprio Estado espanhol.

O Comité de Acção Social, em colaboração com
a Fundação Garrigues, realizou várias acções
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solidárias durante o ano 2007, nas quais
participaram elementos do escritório. Os
projectos mais relevantes foram os seguintes:
Campanhas de Natal

Em colaboração com a ONG Padre
Garralda- Horizontes Abiertos, recolheramse brinquedos e roupas para crianças que se
encontram em centros penitenciários de
Madrid, Sevilha, Corunha, Valência, Palma
de Maiorca, entre outros.
De igual forma, organizou-se uma recolha
de brinquedos para crianças que se
encontram hospitalizadas, concretamente
nos Hospitais “Niño Jesús de Madrid” e
“Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares”.
Campanhas de doação de sangue

O escritório Garrigues organizou durante o
ano de 2007 duas campanhas de doação de
sangue na sua sede da Calle Hermosilla, no
mês de Março, em colaboração com a Cruz
Vermelha Espanhola e em Novembro com o
Centro de Transfusões da Comunidade de
Madrid.
Venda de bilhetes de sorteios beneméritos

A Garrigues colabora com a Cruz Vermelha
Espanhola e com a Associação Espanhola
Contra o Cancro, pondo à disposição as
salas dos seus escritórios para a venda de
bilhetes em sorteios especiais.
Christmas cards

Mais uma vez, o escritório colaborou com
uma organização sem fins lucrativos para a
criação, elaboração e impressão dos seus
postais de Natal. Este Natal de 2007 a
colaboração foi com a Fundação “Pequeño
Deseo”.

8.2 A Garrigues e o mundo educativo:
Centro de Estudos Garrigues
O Centro de Estudos Garrigues, entidade vinculada
à Garrigues, nasceu em 1994 com o propósito de
oferecer uma formação de qualidade nas áreas
relacionadas com a actividade profissional do
escritório. O Centro constitui uma expressão do
compromisso da Garrigues com a sociedade, pelo
que está aberto à participação dos profissionais
mais prestigiados, independentemente da sua
procedência ou destino profissional.
Passados 13 anos de actividade, o Centro alcançou
e mantém uma posição de claro reconhecimento
nos campos onde lecciona os seus programas de
formação.
A vinculação à Garrigues permite ao Centro
manter um contacto constante com o exercício
profissional, e constitui uma via para transferir
para o âmbito da formação, o conhecimento, os
métodos e a experiência da prática profissional.
No entanto, esta vinculação não é de modo algum
exclusiva, já que o centro é concebido como um
espaço aberto à participação onde colaboram até
300 profissionais de diversas origens e sectores: as
administrações públicas, a magistratura, a
universidade, as empresas e os escritórios e as
consultoras.
O Centro de Estudos Garrigues está especializado
nas áreas em que pode apresentar uma oferta
diferente e com especial valor agregado: Direito
de Empresa (nos seus múltiplos sectores),
Recursos Humanos e Finanças.
Os tipos de programas de formação que se
leccionam são os seguintes:

• Programas Executive: são compatíveis com a
actividade laboral e estão dirigidos a profissionais com experiência.
• Programas de formação in company: respondem
às necessidades de cada empresa e dedicam
especial atenção à formação das competências
que exigem a integração dos conhecimentos
técnicos e as competências práticas.
Pelas aulas do Centro passaram um total de 2.470
alunos com os quais se mantém uma relação
permanente através da página web do Centro
(que informa acerca das actividades dirigidas aos
mesmos e das oportunidades de trabalho), assim
como da revista Asocia (destinada aos antigos
alunos do Centro).

Programa

Alunos

Mestrado em Tributação

29

Mestrado em Banca e Finanças

20

Mestrado em Direito Empresarial

45

Mestrado em Assessoria Jurídico-Laboral

18

Mestrado em Recursos Humanos

31

Programa Executive em Urbanismo

33

Programa Executive em Recursos Humanos

42

Programa Executive em Relações de trabalho

15

Programa Executive em Empresa
e Finanças para Advogados

21

Total

254

Em Outubro de 2007 o número total de alunos
incorporados foi de 530, distribuídos entre os
programas anteriores e dois novos: o Programa
Executive em Assessoria Fiscal e o Curso Superior
de Direito Empresarial, o qual foi frequentado por
311 alunos.
Este último curso merece especial menção, não só
pela sua recente criação (2007/2009), mas também
pela sua magnitude e transcendência. Este programa
destina-se a quem é incorporado no escritório
Garrigues, e tem por objectivo completar a formação
universitária destas pessoas com os conhecimentos
jurídico-empresariais necessários para se iniciarem
no exercício profissional ao mais alto nível.

• Outras instituições: Fundação Euroamérica e
Fundação Carolina.
De igual forma, juntamente com a Fundação
Garrigues e a Cátedra Garrigues, o Centro colaborou numa elaboração e difusão do Prémio
Jovens Juristas.
Por último, destaca-se a publicação que o Centro
fez do Livro de Estilo Garrigues (editora ThomsonAranzadi), do qual já existe uma segunda edição.
Trata-se de um manual no qual se abordam as
questões linguísticas e de formato, que com mais
frequência surgem na redacção de textos jurídicos.
Entre os projectos do Centro previstos para o
novo curso 2007-2008 destacam-se os seguintes:
• Oficialização dos programas de Mestrado, em
virtude do acordo que o Centro assinou com
a Universidade António de Nebrija, de maneira a que tais programas adquiram um
pleno reconhecimento no âmbito do Espaço
Europeu do Ensino Superior. Para além disso,
e no âmbito deste mesmo acordo, prevemos
organizar um doutoramento em áreas
relacionadas com o Direito, orientado especialmente a profissionais em exercício.
• Inauguração de uma nova sede, situada no
Paseo de Recoletos, numero 35, em Madrid,
que contará com as mais modernas instalações e meios, e servirá igualmente como
lugar de encontro para todos os antigos
alunos e colaboradores do Centro.
• Projecto de expansão dos programas in
company e, em geral, das relações de colaboração com empresas e entidades para lhés
poder oferecer os serviços de formação
específica que precisem em cada caso.
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Para leccionar o programa, no que respeita à
prática jurídica internacional, contamos com a
colaboração da Faculdade de Direito da
Universidade de Harvard.

• Universidades: Universidade de Navarra, Universidade Autónoma de Madrid, Universidade
de Deusto, Universidade António de Nebrija,
Centro Universitário de Estudos Financeiros
(CUNEF) e Universidade Católica Portuguesa.

compromisso com a comunidade

Durante o curso 2006-2007 (que começou em
Outubro de 2006) participaram nos programas de
longa duração, os seguintes alunos:

Por outro lado, o Centro de Estudos estabeleceu
acordos de colaboração com a maior parte dos
principais escritórios e empresas, e subscreveu
acordos com fundações e outras instituições
académicas para promover o estudo e a investigação no campo jurídico. Desta forma, mantém
acordos para a concessão de bolsas com os
seguintes organismos:

8 O nosso

• Programas de Mestrado: requerem dedicação
completa e estão dirigidos a recém-licenciados.
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O cuidado com o meio ambiente foi sempre uma
prioridade na nossa actividade diária. A
Garrigues apostou sempre pela sua conservação
e pela eliminação de todos os impactos que
possam pressupor um risco.
Internamente, a gestão ambiental dos nossos
escritórios é levada a cabo pelo departamento
de Serviços Gerais, Logística e Infra-estruturas
(SGLEI), que trabalha assessorado pela
experiência da Garrigues Meio Ambiente,
empresa participada pela Garrigues que oferece
serviços de consultoria na área do meio
ambiente e das energias renováveis. Desta
forma, a Garrigues garante o cumprimento da
legislação ambiental aplicável e o adequado
acompanhamento de todos os aspectos
relacionados com o meio ambiente, o que em
conjunto permitiu nunca termos sido sancionados nesta matéria.

Paralelamente, estes participam assiduamente
em seminários externos de sensibilização
ambiental e sobre outras temáticas ambientais de
actualidade, organizadas por diversas instituições
ou escolas de negócios.
Por outro lado, são desenvolvidas comunicações
internas periódicas destinadas a todos os
profissionais, sobre o estado dos aspectos
ambientais dos nossos escritórios. Estas
comunicações incluem informação sobre os
consumos de recursos, reciclagem de papel,
novas medidas de boas práticas implementadas,
etc. De igual modo, em lugares estratégicos dos
nossos escritórios colocam-se
cartazes com temas sobre as
boas práticas ambientais a
desenvolver no escritório
(office, impressoras, casas de
banho, etc.). Todas estas
comunicações incluem o logo
«Garrigues com o meio ambiente»
desenhado especificamente para este efeito.

Como ferramentas de gestão, a empresa
Garrigues Meio Ambiente implementou, desde
2001, um Sistema de Gestão Ambiental certificado pela norma UNE-EN ISO 14001:2004 e pelo
Regulamento EMAS3. O referido sistema permite
a quantificação de diferentes aspectos ambientais, o controlo normativo, operacional e o
seguimento dos mesmos, assim como o planeamento de objectivos em matéria do meio
ambiente e a comunicação de resultados ao
exterior.
Seguindo os requerimentos desta regulamentação, publicamos periodicamente a Declaração
Ambiental e desenvolvemos cursos de sensibilização ambiental para os nossos profissionais.

9.2 Comunicação e sensibilização
ambiental para o exterior

9 O nosso compromisso com o meio ambiente

9.1 Gestão ambiental da nossa
sociedade

A Garrigues publica, quinzenalmente, uma
Newsletter de Meio Ambiente com toda a
actualização legislativa em assuntos ambientais,
de âmbito nacional e comunitário. Esta newsletter é enviada mediante correio electrónico a
todas as pessoas interessadas, e coloca-se
também à disposição de todos os colaboradores
na Intranet, e de terceiras pessoas através da
página web4.

4) A Newsletter do Meio Ambiente, encontra-se disponível em www.garriguesmedioambiente.com capítulo “Publicações Garrigues”.
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3) Regulamento CE 761/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de Março de 2001, que permite às organizações aderirem
voluntariamente a um sistema comunitário de gestão e auditoria ambiental (EMAS).
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Da mesma forma, o nosso escritório organiza os
seus próprios seminários de formação ou
pequenos-almoços de trabalho em assuntos
ambientais. No último ano, a Garrigues organizou
seminários centrados, entre outras, nas seguintes
questões: mudança climática, nova regulamentação sobre contaminação atmosférica, edificação
sustentável, energias renováveis ou Regulamento
REACH. Estes seminários desenvolveram-se nos
próprios escritórios da Garrigues de várias cidades
espanholas (Madrid, Barcelona, Bilbao, entre
outras) e a assistência às mesmas foi gratuita.
Esta tarefa de sensibilização foi complementada
em 20075 com a entrega por parte da Ministra do
Ambiente, Cristina Narbona, dos X Prémios do
Meio Ambiente organizados pela Garrigues Meio
Ambiente e o jornal Expansión, com a colaboração do grupo editorial jurídico Wolters Kluwer
Espanha.
O objectivo dos Prémios do Meio Ambiente é
reconhecer o trabalho e esforço que realizam as
empresas e instituições públicas na gestão
comprometida com o meio ambiente em Espanha.
Desde a sua criação, estes prémios entregaram 58
distinções e 23 menções honrosas para premiar os
projectos ambientais que se destacam pelo seu
carácter inovador, execução, projecção, liderança
no sector, visão estratégica, esforço de
investimento, difusão e benefícios ambientais.

Esta última edição celebrava o seu décimo
aniversário e para comemorá-lo concedeu-se
também um prémio especial “Dez anos
comprometidos com o meio ambiente”. A este
prémio concorreram um conjunto de candidatos
propostos por todas as entidades premiadas nos
últimos dez anos. Acresce que, em comemoração
deste aniversario, foi publicado um suplemento
especial do jornal diário Expansión no qual se
realizava uma síntese sobre os acontecimentos
ambientais mais importantes da última década em
Espanha, e no qual todos os Ministros do
Ambiente da História espanhola e o comissário
do Ambiente da União Europeia incluíam um
artigo de opinião sobre este facto.

9.3 Consumo de recursos
Os recursos consumidos pela actividade de
serviços desenvolvida pela Garrigues limitam-se
aos normalmente consumidos numa actividade
de escritório, ou seja: água, energia e papel.
Ao longo do exercício de 2007, a Garrigues
estabeleceu um procedimento interno de recolha
de dados de consumos de electricidade e água,
que permite uma maior exactidão nos dados
publicados. Anteriormente, os dados relativos a
estes consumos eram calculados mediante
estimativas procedentes dos custos de electricidade dos escritórios de Madrid mas, seguindo
as recomendações dos nossos grupos de in-

5) A entrega dos X Prémios do Meio Ambiente teve lugar em Madrid a 22 de Novembro de 2007.

Desta forma, durante o último ano, os diferentes
escritórios da Garrigues realizaram um registo de
todos os seus consumos mensais de electricidade
(kWh) e água (m3), para a sua posterior consolidação e cálculo dos consumos totais. A partir
de 2008, este registo poderá ser realizado com a
ferramenta informática SAP, facilitando ao
máximo o procedimento e os cálculos estatísticos necessários.
No caso do papel, já existia anteriormente um
procedimento de registo do papel consumido
em todos os nossos escritórios. Não obstante,
este procedimento será também melhorado com
a implementação da ferramenta informática SAP.

9.3.1 Consumo energético

O principal consumo energético da Garrigues
corresponde à energia eléctrica, que provém na
sua totalidade de fontes externas à organização.
Adicionalmente, utilizam-se combustíveis fósseis
nas caldeiras de aquecimento e de água quente
em alguns dos nossos escritórios. No entanto, não
se dispõe de dados sobre a utilização destes
combustíveis, dado que estas caldeiras se
encontram sob o controlo dos proprietários dos
prédios e em muitos dos casos prestam serviço a
outros utentes diferentes da Garrigues.
Dada a mudança do procedimento de cálculo
exposto anteriormente, e a inclusão de novos
escritórios no âmbito da Memória, os dados dos
consumos de electricidade obtidos em 2007 não
são directamente comparáveis com os dados

apresentados na Memória da RSE 2006. Por isso,
realizou-se uma nova estimativa dos consumos
dos anos de 2005 e 2006, mediante a extrapolação dos dados reais obtidos este ano. A
partir desta estimativa, a progressão dos consumos de electricidade dos nossos escritórios nos
três últimos anos apresenta-se neste gráfico.
Como se pode observar, nos últimos dois anos o
consumo eléctrico da Garrigues sofreu um
incremento justificado pelo aumento, em
número, dos nossos escritórios e da superfície
disponível nos mesmos. Desde o ano de 2005, o
total da superfície dos nossos escritórios, em
Espanha e no estrangeiro, aumentou para mais
de 15.000 m2. Entre os novos escritórios podemos destacar o campus corporativo da Garrigues
em Madrid.
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teresse, a Garrigues estabeleceu como uma
prioridade para a sua segunda Memória de RSE
a melhoria na recolha destes dados.
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Por outro lado, este aumento quase exponencial
da nossa superfície, responde ao aumento de
profissionais nos últimos anos, a melhoria das
condições laborais e as previsões de crescimento
futuro. Com os nossos actuais escritórios temos
ao dispor um espaço e um ambiente de trabalho
de qualidade para o grupo actual da Garrigues e
para as futuras incorporações.
Este crescimento dos nossos escritórios é
acompanhado por uma renovação de todos os
nossos equipamentos e instalações eléctricas.
Todos os nossos novos escritórios dispõem de
uma arquitectura e design de interiores próprios
da nossa firma, baseadas em critérios de
eficiência energética, como o aproveitamento da
luz natural mediante paredes de vidro, utilização
de fontes de energia renováveis ou a utilização
de sistemas de iluminação eficiente. Do mesmo
modo, nos últimos anos implementaram-se
novos equipamentos eléctricos e electrónicos
nos nossos escritórios, que contam com a certificação de eficiência energética e sistemas de corte
automático e poupança de energia.
De seguida e de acordo com as fontes de energia
das que procede a nossa electricidade, apresentam-se os consumos de energias primárias
devidos ao consumo eléctrico dos nossos
escritórios no ano 2007, calculados segundo a
proporção de fontes primárias de energia do
sistema eléctrico espanhol em 2007, da Rede
Eléctrica de Espanha:

Consumo indirecto de energia
por fontes primárias (Gjulios)
2007

(%)

203

1%

Carbono

5.079

25 %

Nuclear

4.063

20 %

Ciclo combinado

4.875

24 %

Hidroeléctrica

1.828

9%

Eólica

2.031

10 %

Outro regime especial

2.235

11 %

20.314

100 %

Combustível / gás

TOTAL

Nota: Dados correspondentes ao ano civíl

O fornecimento de água de todos os nossos
escritórios provém da rede de abastecimento
municipal de água. Da mesma maneira que para
os consumos eléctricos, no ano de 2007 modificouse o procedimento de recolha de dados relativos
ao consumo de água e aumentou-se o número de
escritórios incluídos na Memória, pelo que os
dados referentes aos anos de 2005 e de 2006
variam em relação aos apresentados na Memória
anterior.

O consumo total de água nos nossos escritórios
aumentou nos últimos anos em proporção similar
ao crescimento de pessoas. Não obstante, o nosso
escritório está especialmente sensibilizado para a
necessidade de poupar água e, por isso, deu início
no ano 2007 a diversas medidas de gestão do
consumo de água e sensibilização da nossa
equipa. Entre estas medidas, destacam-se a
implementação de sistemas de redução do
consumo de água em torneiras e outros equipamentos instalados em todos os nossos novos
escritórios, assim como a difusão mediante cartazes de sensibilização de poupança de água em
todas as casas de banho dos nossos escritórios.
Em relação às águas residuais geradas nos nossos
escritórios, é de salientar que estas são unicamente
águas sanitárias, as quais são canalizadas até à rede
de saneamento municipal.

9.3.3. Consumo de papel

Nos últimos anos, a Garrigues desenvolveu uma
estratégia de redução de papel e aumento do
papel destinado à reciclagem que atingiu, até a
data, excelentes resultados. A estratégia baseia-se
nas prioridades estabelecidas pela União Europeia, segundo as quais os esforços devem ser
centrados, pela ordem seguinte: redução do
consumo de papel, fomento da sua reutilização,
reciclagem e a valorização.
Ao longo dos três últimos anos, a Garrigues
desenvolveu uma renovação dos equipamentos
de impressão nos seus escritórios, assegurando
uma poupança progressiva no consumo de
papel, tinta e energia.
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9.3.2. Consumo de água
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Estes equipamentos estabelecem formatos
standards de impressão em dupla face e a duas
faces por folha, e incluem a possibilidade de
impressão em rascunho, com a correspondente
poupança de papel e de tinta. Por outro lado,
contam com a certificação de eficiência e
poupança energética, que assegura a optimização máxima da sua energia.
As novas tecnologias da informação são outra
das nossas grandes ferramentas para reduzir o
consumo de papel. Actualmente, todas as
comunicações e newsletters internas da Garrigues são enviadas de forma electrónica. Para
além disso, o nosso escritório conta com um
sistema de gestão de documentação que permite
consultar e arquivar qualquer documento em
rede, sem necessidade de ser impresso.
O papel consumido nos escritórios da Garrigues
é papel de fibra virgem. Em 2007 conseguimos
manter o baixo consumo anual alcançado nos
anos anteriores, e ainda foi reduzido em 0,4 %.
Na totalidade, desde 2004, a Garrigues reduziu o
consumo de papel por pessoa em 12,4 %.

9.4 Gestão de resíduos
Os resíduos gerados nos nossos escritórios são
principalmente resíduos urbanos: papel, resíduos
de embalagens e matéria orgânica. A quantidade
anual estimada de resíduos urbanos gerados em
todos os nossos escritórios é de 253.000 kg.

66

Os nossos escritórios dispõem de contentores de
recolha selectiva de resíduos, para a separação
na origem e fomento da valorização dos
mesmos. Todo o resíduo de papel gerado nos
nossos escritórios e recolhido nos contentores de
papel é gerido por uma empresa de destruição
confidencial da documentação que assegura a
reciclagem de 100 % do resíduo recolhido. No
ano de 2007 reciclaram-se 134 toneladas de
papel procedente dos nossos escritórios, o qual
equivale a 65 % do papel consumido e supõe
um aumento de 35 % do papel reciclado por
pessoa em relação à actividade anterior.
Por outra parte, o escritório facilita a reciclagem
de 100 % dos resíduos de embalagens (plástico,
brick e metal) mediante a recolha nos nossos
contentores amarelos e a sua disposição nos
contentores municipais de recolha selectiva, nos
escritórios onde os serviços municipais o
permitem.
Nos nossos escritórios também se produzem
resíduos perigosos, os quais são armazenados de
forma adequada e tratados por gestores
autorizados de resíduos perigosos segundo
estabelece a legislação ambiental vigente. Estes
resíduos são normalmente gerados nas
actividades do escritório: lâmpadas fluorescentes, tinteiros de equipamentos de impressão,
pilhas e embalagens de produtos de limpeza que
não incluam certificação de sistema integrado de
gestão de resíduos.

Cabe destacar a redução da quantidade de
resíduos fluorescentes gerados no último ano,
devido, fundamentalmente, à melhoria na
qualidade e durabilidade das lâmpadas instaladas nos nossos novos escritórios do campus
corporativo de Garrigues em Madrid.
No que diz respeito aos resíduos de tinteiros, é
de indicar que, ainda que estes resíduos sempre
foram controlados conforme a legislação vigente
aplicável, até 2007 unicamente se dispunha de

informação quantitativa relativa aos equipamentos de impressão individuais. A partir do ano
de 2007 já se possui a informação sobre as
quantidades produzidas pelos equipamentos
multifuncionais, que se apresentam descriminadas dos outros no gráfico anterior.
No último ano reduziu-se em 33 % os resíduos
de tinteiros gerados nos equipamentos de
impressão individuais. Esta redução deve-se à
progressiva substituição dos equipamentos de
impressão individuais por equipamentos de
impressão multifuncionais, os quais são mais
eficientes em consumos e reduzem a produção
de resíduos.
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A relação de resíduos perigosos gerados nos
escritórios da Garrigues em Madrid nos últimos
três anos apresenta-se nos seguintes gráficos:
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Inventário de emissões de gases de efeito estufa
(emissões CO2 eq ton)
2005

2006

2007

1.850,12

2.130,39

2.499,81

Transporte diário

845,11

918,3

1.022,30

Veículo privado
Autocarro
Metro / train

549,23
189,85
106,02

596,84
206,31
115,21

664,39
229,66
128,25

Viagens

1.614,26

1.422,41

1.635,91

Avião
Comboio
Carro
Barco

1.480,65
40,70
92,88
0,03

1.276,71
46,77
98,91
0,03

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

Consumo Papel

466,95

479,14

534,35

Emissões totais
CO2 (ton)

4.776,43

4.950,29

5.692,37

2,82

2,68

2,75

Electricidade

Emissões por colaborador
CO2 (ton/colaborador)

De igual forma, os resíduos sanitários gerados
no serviço médico da Garrigues são recolhidos
em contentores especiais e controlados por um
gestor autorizado de resíduos.
Ao longo deste ano, a Garrigues aderiu a um
programa de reciclagem de telemóveis da Cruz
Vermelha, através do qual os telemóveis obsoletos são enviados para um centro de gestão que
lhes dá um uso mais adequado.

9.5 Mudança climática e
contaminação atmosférica
A Garrigues é uma sociedade sensível ao meio
ambiente e conhecedora dos impactos que o
aumento dos níveis actuais de emissões de gases
de efeito estufa têm na mudança das condições
climáticas no nosso planeta. Por isso, a Garrigues
participa activamente em iniciativas de sensi-

Dá o teu telemóvel
Põe o teu te
lm
ó
v
onde mais eʼp recise

As principais emissões produzidas pelo nosso
trabalho são emissões indirectas de GEEs devidas
aos consumos de electricidade e papel nos
nossos escritórios e ao transporte dos nossos
profissionais (viagens profissionais e transporte
diário desde os seus domicílios até ao local de
trabalho). As emissões geradas por estas fontes
são quantificadas segundo a metodologia
Greenhouse Gas Protocol, desenvolvida pelo
World Business Council for Sustainable Development juntamente com o World Resources
Institute (www.ghgprotocol.org), e recolhidas no
nosso inventário de Gases de Efeito Estufa, tal
como se descreve no Anexo III.

As medidas destinadas à redução das emissões de
GEEs nos nossos escritórios estão centradas na
actuação sobre os consumos energéticos e as
viagens de trabalho. Neste sentido, e como foi
comentado anteriormente, a Garrigues promove o
estabelecimento de sistemas de iluminação
eficientes e a incorporação de equipamentos
informáticos e de impressão de baixo consumo
que contenham certificação de poupança e
eficiência energética. Por outro lado, mediante
procedimentos de sensibilização aos colaboradores
da Garrigues, é fomentada a consideração de
critérios de eficiência energética nas operações
diárias dos nossos escritórios.

RSE 07

Em alguns dos nossos escritórios também são
geradas emissões directas de GEEs produzidas
pelas caldeiras de aquecimento dos prédios. Estas
emissões não são visíveis no inventário de GEEs
dado que não estão sob o controlo da Garrigues
(os seus consumos e os combustíveis utilizados
dependem dos proprietários dos prédios).

De seguida, apresenta-se o inventário de GEEs da
Garrigues para os últimos três anos de actividade.
A quantificação de emissões visível neste
inventário corresponde às emissões de todas as
sociedades especificadas no capítulo 2 da
presente Memória. Deve-se ter em conta que os
dados relativos aos anos 2005 e 2006 diferem dos
dados apresentados na Memória da RSE 2007
dado que, tal como foi comentado anteriormente,
foi modificado o sistema de recolha de consumos
eléctricos e foi tido em conta um âmbito superior
com a incorporação do escritório da Garrigues
em Portugal, assim como outros escritórios.
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bilização e controlo da mudança climática, e
realiza um inventário anual de emissões de gases
de efeito estufa (doravante GEEs) produzidas
pela nossa actividade.
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Em relação às viagens de trabalho da nossa equipa,
cabe dizer que a Garrigues promove a sua redução
mediante a possibilidade de organizar videoconferências com todos os nossos escritórios ou com
todos aqueles grupos de interesse que trabalhem
com a tecnologia adequada.
Todas estas medidas têm contribuído para que
nos últimos anos tenha sido possível reduzir as
emissões de GEEs dos nossos escritórios, e
estabilizá-los nos dois últimos anos em níveis
por pessoa muito reduzidos. Tal como se mostra
nos gráficos anteriores, ainda que se tenha
produzido um aumento total das emissões de
GEEs, este aumento deve-se na realidade ao
grande crescimento que a nossa sociedade
vivenciou em número de pessoas, dado que,
como se pode observar, nos últimos anos
conseguiu uma importante redução de emissões
de GEEs por pessoa em relação ao ano de 2005
e uma estabilização das emissões para um valor
muito reduzido, em comparação com outras
empresas de serviços.
A Garrigues não gera emissões significativas de
outros gases diferentes dos GEEs. As emissões de
substâncias destruidoras da camada de ozono

correspondem às derivadas fugas durante as
operações de manutenção dos aparelhos de ar
acondicionado, mas são insignificantes em
quantidade e encontram-se fora do nosso controlo
por não pertencerem à Garrigues. Não se dispõe
de um sistema de medição para ditos aparelhos.
Esta mesma situação ocorre com o resto das
substâncias emitidas para a atmosfera como
consequência da queima de combustíveis fósseis
em caldeiras (NOx, SOx, partículas em suspensão,
etc.). Não obstante, é importante destacar que
todos estes equipamentos e máquinas estão
submetidos a uma manutenção preventiva, assim
como a revisões e medições periódicas estabelecidas na legislação.
Por outro lado, em matéria de mudança climática,
a Garrigues não só trabalha para a redução das
suas emissões internas, mas também se envolve
em projectos com outras empresas públicas e
privadas mediante o desenvolvimento de
projectos de controlo das emissões de GEEs,
sensibilização ambiental, promoção da qualidade
do ar e fomento do uso de energias renováveis.
Entre todas estas acções, destaca-se a Rede
Internacional Affinitas CO2, promovida pela
Garrigues no ano de 2007 e enquadrada na

Principais magnitudes do sistema de videoconferências
dos escritórios da Garrigues
Videoconferências

1.302

conexões

Viagens reduzidas (*)

1.882

viagens

Viagens de avião

1.419

viagens

371

viagens

93

viagens

Viagens de comboio
Viagens de carro
Redução de GEIs (meios de transporte)
Aumento de GEIs (electricidade)
Redução líquida GEIs

339,7

ton CO2 -e

0,37

ton CO2 -e

339,40

ton CO2 -e

(*) Nota: considerou-se que 50 % das pessoas que participaram em videoconferências, não
pertencentes à ligação de origem, teriam realizado uma viagem de trabalho em ausência deste tipo
de conexão.

9.6 Videoconferências: uma solução
prática, social e ambiental
A Garrigues aposta na utilização de videoconferências como medida para a redução das
viagens de trabalho, a conciliação da vida laboral
e familiar e a redução de GEEs.

Nos últimos dois anos instalaram-se em todos os
nossos escritórios sistemas de videoconferência
que permitem o desenvolvimento de reuniões,
seminários e cursos de formação sem necessidade de deslocação física. A utilização das
videoconferências melhora a actividade da nossa
sociedade nos três vectores chave da sustentabilidade: económico, social e ambiental.
Da perspectiva económica, o desenvolvimento
reduz os custos da sociedade (bilhetes de avião,
deslocações, alojamentos, alimentação, entre outros) e incrementa a sua produtividade ao
eliminar o tempo gasto nas deslocações.

Ao longo do ano 2007 a Garrigues realizou um
total de 1.302 ligações por videoconferência, o
qual pressupõe a substituição de um total de
1.882 viagens de avião, comboio e carro.
Segundo estes dados e seguindo a metodologia
do GHG Protocol, pode-se concluir que as
emissões de GEEs evitadas em deslocações pela
utilização de videoconferências ascendem a
339,77 toneladas de CO2. Por outro lado, a
utilização dos equipamentos para videoconferências causou um consumo energético adicional
de 833,3 kWh no ano 2007, o qual equivale a
emissões indirectas de 370 kg de CO2eq.
Finalmente, a redução das emissões de GEEs nos
nossos escritórios, graças ao sistema de
videoconferências, foi no ano 2007 de 339,4
toneladas de CO2eq.
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Por outro lado, a partir da perspectiva social, as
videoconferências reduzem as viagens de
trabalho, e portanto, os dias que os nossos
colaboradores devem passar a noite fora de casa
ou realizar actividades relacionadas com o
trabalho fora do horário laboral. Desta forma, é
favorecida a conciliação da vida laboral e
familiar, e melhora-se a qualidade de vida da
nossa equipa.

Para além disso, a integração de soluções de
videoconferência permite à equipa da Garrigues
juntar-se ao desafio ecológico para evitar o
aquecimento global. Neste sentido, desde uma
perspectiva ambiental, o uso de videoconferências reduz as emissões de GEEs geradas.
Ainda que as videoconferências supõem um
aumento do consumo eléctrico dos nossos
escritórios e, por tanto, das emissões indirectas
de GEEs, também reduzem as viagens dos
nossos colaboradores de avião, comboio e carro,
com o que se consegue uma redução líquida
muito importante dos GEEs emitidos.

9 O nosso compromisso com o meio ambiente

aliança Ibero-americana Affinitas. Trata-se de uma
rede especializada em serviços de mudança
climática, constituída por mais de 60 profissionais jurídicos e técnicos, repartidos por mais de
13 países, que colaboram permanentemente com
elementos do sector público e do sector privado
para favorecer o estabelecimento de medidas que
reduzam as emissões de GEEs para a atmosfera.

71

CONTEÚDOS DA MEMÓRIA DA RSE
GRI

Localização na memória

Conteúdo

Capítulo

Capítulo

Pag.

1

5

1, 3.1 e 3.3

5, 13, 15

2

9

www.garrigues.com

–

2 e Anexo V

9, 87

C/Hermosilla, 3
28001 Madrid (Espanha)

–

Estratégia e análise
1.1

Declaração do Presidente.

1.2

Descrição dos principais impactos,
riscos e oportunidades.

Anexo I

Índice de conteúdos e indicadores segundo o GRI

Perfil da organização
2.1

Nome da organização informante.

2.2

Principais marcas, produtos ou serviços.

2.3

Estrutura operativa da organização.

2.4

Localização da sede principal da organização.

2.5

Países onde opera a organização.

Anexo V

87

2.6

Natureza da propriedade e forma jurídica.

3.2.1, 2

13, 9

2.7

Mercados servidos.

www.garrigues.com

–

2.8

Dimensões da organização informante.

1, 3.1, 5.1 e 6.1

2.9

Mudanças significativas na organização.

1

5, 13, 29,
35
5

2.10

Prémios e distinções recebidos durante
o período informativo.

3.5

20

2.1

9

1 e 2.1

5, 9

2.1

9

““contacte connosco” de
www.garrigues.com

–

Parâmetros da memória
Perfil da memória
3.1

Período coberto pela Memória.

3.2

Data da Memória anterior mais recente.

3.3

Ciclo de apresentação de memórias.

3.4

Ponto de contacto para questões relativas à Memória

3.5

Processo de definição do conteúdo da Memória

3.6

Cobertura da Memória

3.7

3.8

Alcançe e cobertura da memória
9, 15, 16

2

9

Existência de limitações do alcance ou
cobertura da Memória

2.1

9

Base para a inclusão de informação no caso de
negócios conjuntos, filiais, etc.

2.1

9
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2, 3.3 e 3.4

73
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GRI

Localização na Memória

Conteúdo

Capítulo

Capítulo

Pag.

2 e Anexo III

9, 84

Parâmetros da memória
Alcance e cobertura da Memória
3.9

Técnicas de medição de dados e bases
para realizar os cálculos

3.10

Efeito que possa ter a reutilização da informação
pertencente a memórias anteriores

2.1

9

3.11

Mudanças significativas relativas a períodos
anteriores no alcance

2.1

9
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73

2.6

10

Índice do conteúdo do GRI
3.12

Localização dos conteúdos básicos na memória

3.13

Política e prática actual em relação com a solicitude
de verificação externa da Memória

Verificação

Governo, compromissos e participação dos grupos de interesse
Governo

74

4.1

Estrutura de governo da organização

3.2.1

13

4.2

Indicar se o presidente do órgão máximo de
governo ocupa também um cargo executivo.

3.2.1

13

4.3

Número de membros do órgão máximo de governo
que sejam independentes ou não executivos.

3.2.1

13

4.4

Mecanismos dos accionistas e colaboradores para
comunicar recomendações ou indicações
ao órgão máximo do governo.

3.4

16

4.5

Vínculo entre a retribuição dos membros do
órgão máximo do governo, altos cargos dirigentes e
executivos e o desempenho da organização.

3.2.1, 6.2.1 e 6.6

13, 38, 45

4.6

Procedimentos implementados para evitar conflitos
de interesses no órgão máximo do governo.

3.2.2

14

4.7

Procedimento de determinação da capacitação
e experiência exigível aos membros do órgão
máximo do governo para poder guiar a estratégia
da organização nos aspectos sociais, ambientais
e económicos.

3.2.1 e 6.2.1

13, 38

4.8

Declarações de missão e valores desenvolvidas
internamente, códigos de conduta e princípios
relevantes para o desempenho económico,
ambiental e social.

1, 3.2.2 e
www.garrigues.com

5, 14

4.9

Procedimentos do órgão máximo do governo
para supervisionar a identificação e gestão,
por parte da organização, do desempenho
económico, ambiental e social.

3.2.1

13

4.10

Procedimentos para avaliar o desempenho próprio
do órgão máximo de governo.

3.2.1

13

GRI

Localização na Memória

Conteúdo

Capítulo

Capítulo

Pag.

Governo, compromissos e participação dos grupos de interesse
Compromissos com iniciativas externas
4.11

Descrição de como a organização adoptou uma
perspectiva ou princípio de precaução.

4.12

Princípios ou programas sociais, ambientais
e económicos desenvolvidos externamente,
assim como qualquer outra iniciativa que a
organização aprove.

4.13

Principais associações às que pertence ou apoie.

3.2.2

14

3.3

15

Anexo II

82
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Participação em grupos de interesse
4.14

Lista de grupos de interesse que a organização
concluiu

3.4

16

4.15

Base para a identificação e selecção de grupos
de interesse com os quais a organização
se compromete.

2.3 e 3.4

9, 16

4.16

Perspectivas adoptados para a inclusão dos grupos
de interesse.

2.3 e 3.4

9, 16

4.17

Principais preocupações e aspectos importantes que
tenham surgido através da participação dos grupos de
interesse e à forma como a organização respondeu na
elaboração da Memória

2.3 e 3.4

9, 16

3.3, 3.4 e 3.6

15, 16, 22

Perspectivas de gestão
5

Informação sobre os enfoques de gestão económica,
social e ambiental

INDICADORES DE DESEMPENHO
GRI

Tipo

Código

Indicador

Denominação do indicador

Localização
Capítulo

Pag.

Indicadores do desempenho económico
Principal

Valor económico directo gerado e distribuído incluindo
receitas, custos de exploração, retribuição
aos colaboradores, donativos e outros investimentos
na comunidade, benefícios não distribuídos
e pagamentos a fornecedores de capital e governos

5.1

29

EC2

Principal

Consequências financeiras e outros riscos e
oportunidades para as actividades da organização
devidos à mudança climática

9.5

68

EC3

Principal

Cobertura das obrigações da organização devido a
programas de benefícios sociais

6.5

44

EC4

Principal

Ajudas financeiras significativas recebidas dos governos

5.1

29

EC5

Adicional

Categoria das relações entre o salário inicial standard e
o salário mínimo local em sítios onde se desenvolvam
operações significativas.

N.A.

–
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GRI

Tipo

Código

Indicador

Denominação do indicador

Localização
Capítulo

Pag.

Indicadores do desempenho económico
EC6

Principal

Política, práticas e proporção de despesa
correspondente a fornecedores locais em sítios
onde se desenvolvam operações significativas.

5.3

33

EC7

Principal

Procedimentos para a contratação local e proporção de
altos dirigentes procedentes da comunidade local em
sítios onde se desenvolvam operações significativas.

5.3

33

EC8

Principal

Desenvolvimento e impacto dos investimentos em infraestruturas e nos serviços prestados principalmente para
o benefício público mediante compromissos comerciais,
pro bono, ou em espécie.

8.1

55

EC9

Adicional

Entendimento e descrição dos impactos económicos
indirectos significativos, incluindo o alcance de ditos
impactos.

N.A.

–

Indicadores do desempenho ambiental

76

EN1

Principal

Materiais utilizados, por peso ou volume.

9.3

62

EN2

Principal

Percentagem dos materiais utilizados que são
materiais valorizados.

9.3

62

EN3

Principal

Consumo directo de energia descriminado por fontes
primárias.

9.3.1

63

EN4

Principal

Consumo indirecto de energia desmembrado
por fontes primárias

9.3.1

63

EN5

Adicional

Poupança de energia devido à conservação e a
melhorias na eficiência.

9.3 e 9.5

61, 68

EN6

Adicional

Iniciativas para proporcionar produtos e serviços
eficientes no consumo de energia ou baseados em
energias renováveis, e reduções no consumo
de energia como resultado de ditas iniciativas.

9.3 e 9.5

61, 68

EN7

Adicional

Iniciativas para reduzir o consumo indirecto de energia
e reduções atingidas com elas.

9.3, 9.5
e 9.6

62, 68, 71

EN8

Principal

Captação total de água por fontes.

9.3.2

65

EN9

Adicional

Fontes de água que tenham sido afectadas
significativamente pela captação de água.

n/a

–

EN10

Adicional

Percentagem e volume total da água reciclada
e reutilizada.

n/a

–

EN11

Principal

Descrição de terrenos adjacentes ou situados dentro de
espaços naturais protegidos ou de áreas de alta
biodiversidade não protegidas. Localização e tamanho
de terrenos em propriedade, arrendados, ou que são
geridos, de alto valor em biodiversidade em zonas
alheias a áreas protegidas.

n/a (1)

–

GRI

Tipo

Código

Indicador

Denominação do indicador

Localização
Capítulo

Pag.

n/a (1)

–

Indicadores do desempenho ambiental
EN12

Principal

Descrição dos impactos mais significativos na
biodiversidade em espaços naturais protegidos ou em
áreas de alta biodiversidade não protegidas, derivados
das actividades, produtos e serviços em áreas
protegidas e em áreas de alto valor em biodiversidade
em zonas alheias às áreas protegidas

EN13

Adicional

Habitats protegidos ou restaurados

n/a

–

EN14

Adicional

Estratégias e acções implementadas e planificadas
para a gestão de impactos sobre a biodiversidade

n/a

–

EN15

Adicional

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

n/a

–

EN16

Principal

Emissões totais, directas e indirectas, de gases de efeito
estufa, em peso.

9.5

68

EN17

Principal

Outras emissões indirectas de gases de efeito estufa,
em peso.

9.5

68

EN18

Adicional

Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito
estufa e as reduções atingidas.

9.5 e 9.6

68, 13

EN19

Principal

Emissões de substâncias destruidoras da camada do
ozono, em peso.

9.5

68

EN20

Principal

NO, SO e outras emissões significativas ao ar por
tipo e peso.

9.5

68

EN21

Principal

Descarga total de águas residuais, segundo a sua
natureza e destino.

9.3.2

65

EN22

Principal

Peso total de resíduos tratados, segundo o
tipo e o método de tratamento.

9.4

67

EN23

Principal

Número total e volume dos derrames acidentais mais
significativos.

n/a (2)

–

EN24

Adicional

Peso dos resíduos transportados, importados,
exportados ou tratados que se consideram perigosos
segundo a classificação do Tratado de Basileia, anexos
I, II, III e VI, e percentagem de resíduos transportados
internacionalmente.

9.4

67

EN25

Adicional

Identificação, tamanho, estado de protecção e valor de
biodiversidade de recursos hídricos e habitats
relacionados, afectados significativamente por vertentes
de água e da organização informante.

n/a

–
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INDICADORES DE DESEMPENHO
GRI

Tipo

Código

Indicador

Localização

Denominação do indicador

Capítulo

Pag.

Indicadores do desempenho ambiental
EN26

Principal

Iniciativas para mitigar os impactos ambientais dos
produtos e serviços, e grau de redução desse impacto.

9

61

EN27

Principal

Percentagem de produtos vendidos, e os seus materiais
de embalagem, que são recuperados ao fim da sua
vida útil, por categorias de produtos.

n/a (3)

–

EN28

Principal

Custo das coimas significativas e número de sanções
não monetárias por incumprimento da legislação
ambiental.

9.1

61

EN29

Adicional

Impactos ambientais significativos do transporte de
produtos e outros bens e materiais utilizados para as
actividades da organização, assim como do transporte
de colaboradores

9.5

68

EN30

Adicional

Separação por tipo do total de despesas
e investimentos ambientais

N. D.

–

Indicadores do desempenho de práticas laborais e ética do trabalho

78

LA1

Principal

Separação do colectivo de trabalhadores por tipo de
emprego, por contrato e por região

6.1

35

LA2

Principal

Número total de trabalhadores e rotação média de
trabalhadores, separados por grupos de idade,
sexo e região

6.1 (4)

35

LA3

Adicional

Benefícios sociais para os trabalhadores com jornada
completa, que não se oferecem aos empregados
temporários ou de média jornada, separados por
actividade principal

6.5

44

LA4

Principal

Percentagem de trabalhadores abrangidos por
um acordo colectivo

6.4

43

LA5

Principal

Período (s) mínimo (s) de pré-aviso relativo (s) a
mudanças organizativas, incluindo-se que astas
notificações so especificadas nos acordos colectivos

6.4

43

LA6

Adicional

Percentagem do total de trabalhadores que está
representado em comités de segurança e saúde conjuntos
de direcção – trabalhadores, estabelecidos para ajudar a
controlar e assessorar sobre programas de segurança e
saúde no trabalho.

N. D.

–

LA7

Principal

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

6.2.1

38

LA8

Principal

Programas de educação, formação, assessoria,
prevenção e controlo de riscos que se apliquem aos
trabalhadores, a suas famílias ou aos membros da
comunidade em relação cam doenças graves

6.6

45

GRI

Tipo

Código

Indicador

Denominação do indicador

Localização
Capítulo

Pag.

Indicadores do desempenho de práticas laborais e ética do trabalho
LA9

Adicional

Assuntos de saúde e segurança cobertos em acordos
formais com sindicatos

N. D.

–

LA10

Principal

Média de horas de formação anuais por trabalhador,
separada por categoria de trabalhador

6.3

40

LA11

Adicional

Programas de gestão de competências e de formação
contínua que fomentem a empregabilidade dos
trabalhadores e que os apoiem na gestão das
respectivas carreiras profissionais

6.3

40

LA12

Adicional

Percentagem de trabalhadores que recebem avaliações
regulares de desempenho e de desenvolvimento
profissional

6.2.1

38

LA13

Principal

Composição dos órgãos de governo corporativo e
equipa, separado por sexo, grupo de idade, pertença a
minorias e outros indicadores de diversidade

6.1

35

LA14

Principal

Relação entre salário base dos homens em relação ao
das mulheres, separado por categoria profissional

6.2

38
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Indicadores de desempenho de direitos humanos
Principal

Percentagem e número total de acordos de
investimento significativos que incluam cláusulas de
direitos humanos ou que tenham sido objecto de
análise em matéria de direitos humanos

n/a (5)

–

HR2

Principal

Percentagem dos principais distribuidores e contratantes
que foram objecto de análise em matéria de direitos
humanos, e medidas adoptadas como consequência.

n/a (6)

–

HR3

Adicional

Total de horas de formação dos trabalhadores sobre
políticas e procedimentos relacionados com aqueles
aspectos dos direitos humanos relevantes para as suas
actividades, incluindo a percentagem de trabalhadores
formados.

3.2.2 e 6.3

14, 40

HR4

Principal

Número total de incidentes de discriminação e medidas
adoptadas.

6.2.1

38

HR5

Principal

Actividades da sociedade nas quais o direito à liberdade
de associação e de se submeter a convenções colectivas
possam ter importantes riscos, e medidas adoptadas
para salvaguardar estes direitos.

6.4

43

HR6

Principal

Actividades identificadas que implicam um risco
potencial de incidentes de exploração infantil, e
medidas adoptadas para contribuir para a sua
eliminação.

3.2.2 (7)

14

HR7

Principal

Operações identificadas como de risco significativo de
originar episódios de trabalho forçado ou não consentido,
e medidas adoptadas para contribuir para a sua
eliminação.

3.2.2 (7)

14
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GRI

Tipo

Código

Indicador

Localização

Denominação do indicador

Capítulo

Pag.

Indicadores de desempenho de direitos humanos
HR8

©

Percentagem dos trabalhadores de segurança que foi
formada nas políticas ou procedimentos da organização
em aspectos de direitos humanos relevantes para as
actividades.

N.A.

–

HR9

©

Número total de incidentes relacionados com violações
dos direitos dos residentes e medidas adoptadas.

n/a

–

n/a (8)

–

Indicadores do desempenho da sociedade
SO1

Principal

Natureza, alcance e efectividade de programas e
práticas para avaliar e gerir os impactos das operações
nas comunidades, incluindo entrada, operação e saída
da empresa.

SO2

Principal

Percentagem e número total de unidades de negócio
analisadas em relação a riscos relacionados com a
corrupção.

3.2

13

SO3

Principal

Percentagem de trabalhadores formados nas políticas
e procedimentos anti-corrupção da organização.

3.2 e 6.3

13, 40

SO4

Principal

Medidas adoptadas como resposta a incidentes
de corrupção.

3.2.2

14

SO5

Principal

Posição nas políticas públicas e participação no seu
desenvolvimento e no das actividades de lobbying.

3.4

16

SO6

Adicional

Valor total das contribuições financeiras e em espécie
a partidos políticos ou a instituições relacionadas,
por países.

n/a (9)

–

SO7

Adicional

Número total de acções por causas relacionadas com
práticas monopolistas e contra a livre concorrência,
e os seus resultados

N. A. (9)

–

SO8

Principal

Valor monetário de sanções e coimas significativas e
número total de sanções não monetárias derivadas do
incumprimento das leis e regulações

3.2.2

14

Indicadores do desempenho da responsabilidade sobre produtos
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PR1

Principal

Fases do ciclo de vida dos produtos e serviços nas que
se avaliam, para sendo o caso serem melhorados, os
impactos dos mesmos na saúde e segurança dos
clientes, e percentagem de categorias de produtos e
serviços significativos sujeitos a tais requerimentos
informativos.

3.2.2, 4,
6.6 e 7
(10)

14, 24, 45,
49

PR2

Adicional

Número total de incidentes derivados do
incumprimento da regulação legal ou dos códigos
voluntários relativos aos impactos dos produtos e
serviços na saúde e a segurança durante o seu ciclo de
vida distribuídos em função do tipo de resultado de
ditos incidentes.

6.6 (10)

45

GRI

Tipo

Código

Indicador

Localização

Denominação do indicador

Capítulo

Pag.

Indicadores do desempenho da responsabilidade sobre produtos
PR3

Principal

Tipos de informação sobre os produtos e serviços que
são requeridos pelos procedimentos em vigor da
legislação, e percentagem de produtos e serviços
sujeitos a tais requerimentos informativos.

n/a (11)

–

PR4

Adicional

Número total de incumprimentos da regulação e dos
códigos voluntários relativos à informação e à
etiquetagem dos produtos e serviços, distribuídos em
função do tipo de resultados de ditos incidentes.

n/a

–

PR5

Adicional

Práticas em relação à satisfação do cliente, incluindo os
resultados dos estudos de satisfação do cliente.

4

24

PR6

Principal

Programa de cumprimento das leis ou adesão a
standards e códigos voluntários mencionados em
comunicações de marketing, incluindo a publicidade,
outras actividades promocionais e os patrocínios.

4

24

PR7

Adicional

Número total de incidentes fruto do incumprimento das
regulações relativas às comunicações de marketing,
incluindo a publicidade, a promoção e o patrocínio,
distribuídos em função do tipo de resultado de ditos
incidentes.

4

24

PR8

Adicional

Número total de reclamações devidamente
fundamentadas em relação à privacidade e à
fuga de dados pessoais de clientes.

4

24

PR9

Principal

Custo das coimas significativas, fruto do incumprimento
da legislação em relação ao fornecimento e ao uso de
produtos e serviços da organização.

3.2.2 e 4

14, 24

Anexo I

INDICADORES DE DESEMPENHO

Notas:
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n/a = não aplicável
N.A: não aplicável
N.D: não disponível
(1) Todos os escritórios da Garrigues se encontram em solo urbano. Não existe qualquer espaço natural protegido adjacente
aos nossos escritórios, nem se produz qualquer impacto ambiental sobre a biodiversidade.
(2) Dada a actividade desenvolvida nos nossos escritórios, as únicas águas residuais geradas são águas sanitárias,
as quais são canalizadas através da rede municipal. Não existe qualquer tipo de descarga acidental.
(3) Dada a actividade da Garrigues, nos nossos serviços não se geram embalagens recuperáveis.
(4) A nossa sociedade não sofreu em toda a sua história um processo em consequência do qual se tenha produzido
destruição de emprego
(5) A Garrigues não desenvolveu acordos significativos a este respeito.
(6) Dado que praticamente a totalidade dos fornecedores da Garrigues são de nacionalidade espanhola, país que
respeita os direitos humanos e laborais dos trabalhadores, e que são distribuidores de material de escritório,
não se considerou necessário a análise em matéria de direitos humanos.
(7) A Garrigues não conta com actividades nas que se produzam trabalhos com exploração infantil, forçados ou não consentidos.
A empresa cumpre escrupulosamente a legislação laboral vigente e aderiu ao Pacto Mundial das Nações Unidas
(8) As actividades que são realizadas pela Garrigues não pressupõem qualquer risco sobre as comunidades locais
onde opera. Não obstante, ao longo da Memória descrevem-se as medidas de carácter social e ambiental para a melhoria
das comunidades locais onde opera.
(9) A Garrigues não realiza nenhuma contribuição financeira ou em espécie a partidos políticos ou instituições relacionadas.
(10) A Garrigues cumpre a legislação e a regulamentação relativa à saúde e segurança do cliente.
Não existe conhecimento de algum incumprimento ou infracção a esse respeito.
(11) Os serviços da Garrigues não geram qualquer impacto social ou ambiental que deva ser comunicado aos nossos clientes
ou utilizadores finais. A Garrigues cumpre escrupulosamente a legislação que lhe é aplicável e aderiu ao
Pacto Mundial das Nações Unidas.
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Anexo II

Lista de associações às quais a Garrigues e a Fundação Garrigues pertencem
ou com as que mantêm acordos:

• Asociación Amigos de Arco
• Asociación Amigos de la Residencia de
Estudiantes

• Asociación para la Promoción Deportiva de
Sevilla

• Asociación Andaluza de la Empresa Familiar

• Asociación Pro Deficientes Psíquicos de
Alicante

• Asociación de Antiguos Estudiantes en
Bélgica y Amigos de Bélgica

• Asociación Pro Discapacitados Psíquicos de
Alicante

• Asociación para la Cooperación Española
en el Exterior

• Association Suisse de Arbitrage

• Asociación de Derecho Ambiental Español
• Asociación para el Desarrollo de la Empresa
Familiar de Madrid

• Cámara de Comercio Alemana
• Cámara de Comercio de Bélgica y
Luxemburgo en España
• Cámara de Comercio Británica en España

• Asociación para el Desarrollo Estratégico de
Zaragoza y su Entorno (Ebrópolis)

• Cámara de Comercio de Estados Unidos en
España

• Asociación Española de Asesores Fiscales

• Cámara de Comercio Hispano-Danesa

• Asociación Española de Bioempresas
(ASEBIO)

• Cámara de Comercio Hispano-Noruega

• Asociación Española de Centros
Comerciales

• Camera di Commercio Italiana de Barcelona

• Asociación Española de Comercio
Electrónico

• Cámara de Comercio Hispano-Sueca

• Cámara Franco-Española de Comercio e
Industria
• Capítulo Español del Club de Roma

• Asociación Española de Contabilidad y
Dirección de Empresas (AECA)
• Asociación Española de Derecho de la
Propiedad Intelectual
• Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas
• Asociación Española de Directivos
• Asociación Española de Entidades de
Capital-Riesgo
• Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR)

• Círculo de Economía
• Círculo de Economía de Mallorca
• Círculo Ecuestre
• Círculo de Empresarios
• Círculo de Empresarios Cartuja 93
• Círculo Hispano-Alemán de Jóvenes
Directivos
• Club Asturiano de la Innovación
• Club Empresarial ICADE
• Club Español del Arbitraje

• Asociación Española de Usuarios de
Telecomunicaciones

• Club de Exportadores e Inversores
Españoles

• Asociación Foro Mediterráneo
• Club Financiero Atlántico
• Asociación Hispano-Alemana de Juristas
• Club Financiero Vigo
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• Asociación Internacional para la Protección
de la Propiedad Industrial e Intelectual
(AIPPI)

• Comisión Interamericana de Arbitraje
Comercial

• Asociación de Marcas Renombradas
Españolas

• Confederación Española de Directivos y
Ejecutivos

• Asociación de Productores de Energías
Renovables (APPA)

• Confederación Española de Organizaciones
Empresariales

• Asociación para el Progreso de la Dirección

• Corte Civil y Mercantil de Arbitraje

• Asociación Española de Fundaciones

• CPR Institute for Dispute Resolution

• Ayuda en Acción

• Enerclub

• Centro de Educación a Distancia para el

• Euroforum Escorial

Desarrollo Económico y Tecnológico

• European Employment Lawyers (EELA)

(CEDDET)

• Foro de Actualización Empresarial
“ABC-Garrigues-Caja Sol”

• Fundación Consejo España-Estados Unidos
• Fundación Empresa y Sociedad

• Foro PPP Infraestructuras

• Fundación España-Japón

• Fundación Antares Foro

• Fundación Europea Sociedad y Educación

• Fundación CODESPA

• Fundación Pro Real Academia Española

• Fundación Consejo España-China

• Fundación Sanitas

• Fundación Empresa y Sociedad

• Fundación para el Desarrollo

• Fundación de Estudios Financieros
• Fundación Príncipe de Asturias

Infotecnológico de Empresas y Sociedad
(FUNDETEC)

• Fundación San Telmo

• Spanish Institute

• Instituto de Consejeros-Administradores

• Universidad Carlos III

• Instituto de Estudios Superiores

• Universidad Complutense de Madrid

de la Empresa

Anexo II

II. Lista de associações às quais a Garrigues e a Fundação Garrigues
pertencem ou com as que mantêm acordos:

• Universidad de Navarra: Cátedra Garrigues

• Instituto de Fiscalidad Internacional
• Instituto Iberoamericano
Derecho Marítimo
• International Arbitration Institute
• International Bar Association
• International Fiscal Association.
Sucursal española: Asociación Española
de Derecho Financiero
• International TradeMark Association
• Grupo Español de la Comisión Trilateral
• Organización de Jóvenes Presidentes
(YPO, en sus siglas en inglés)
• Sociedad de Estudios Internacionales
• The Center for American and International
Law (Institute for Transnational Arbitration)
• The Chartered Institute of Arbitrators
• The London Court of International
Arbitration (LCIA)
• The Urban Land Institute
RSE 07

• World Services Group
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Anexo III

III. Metodologia para a elaboração do Inventário de GEEs

A. Âmbito de aplicação

B. Período de relatório do ano base

a) Limites organizacionais

O período compreendido no inventário vai do
ano 2005 ao ano 2007, considerando como ano
base o ano de 2005. O ano base será utilizado
como plataforma para fixar e dar seguimento ao
desempenho da empresa.

Teve-se em conta a perspectiva de controlo,
contabilizando-se assim 100 % das emissões da
Garrigues atribuíveis às operações sobre as quais
exerce controlo operacional. As sociedades sobre
as quais aplica o inventário estão especificadas
no capítulo 2 da presente Memória.
b) Limites operacionais

A Garrigues contabiliza no seu inventário de
GEEs os âmbitos detalhados na metodologia do
Protocolo de Gases de Efeito de Estufa
WRI/WBSCD:
• Emissões directas (Âmbito 1): emissões de
GEEs procedentes de fontes que são
propriedade da empresa ou estão controladas
por ela. Concretamente, costumam ser as
emissões geradas pelos equipamentos de
climatização dos imóveis. No caso da
Garrigues, os consumos de combustível das
caldeiras encontram-se sob o controlo dos
proprietários do prédio e, em muitos dos
casos, o seu uso é partilhado com outros
usuários, pelo qual a Garrigues não tem
nenhum poder de decisão sobre os mesmos.
• Emissões indirectas (Âmbito 2): emissões
procedentes do consumo de energia eléctrica.
• Outras emissões indirectas (Âmbito 3):
emissões derivadas de fontes que não são da
sua propriedade nem estão controladas pela
empresa. Incluem-se dentro desta categoria as
emissões produzidas como consequência do
transporte dos colaboradores ao seu local de
trabalho (veículo próprio, autocarro, comboio
e metro), as emissões procedentes das
deslocações nas viagens de negócios (avião,
carro, comboio e barco) e as emissões
derivadas do consumo de papel.
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C. Metodologia
a) Documentos de referência utilizados:

• Protocolo de Gases de Efeito de Estufa (GHG
Protocol). Standard Corporativo de Contabilidade e Relatório do WBCSD e do WRI.
• Ferramentas de cálculo intersectoriais do Protocolo de Gases de Efeito de Estufa (GHG
Protocol) do WBCSD e WRI.
Norma UNE-ISO 14064-1 sobre gases de Efeito
de Estufa. Parte 1: Especificação com orientação,
a nível das organizações, para a quantificação e
o relatório das emissões e remoções de gases
de efeito de estufa.
• GHG Protocol guidance on uncertainty
assessment in Jtálin inventories and calculating
statistical parameter uncertainty. WBSCD/WRI.
b) Cálculo de emissões

O cálculo das emissões realiza-se de acordo com
a seguinte fórmula:

CO2 = emissions Activity data x Emission factor

Âmbito 2

Âmbito 3

Fonte de emissão
Consumo eléctrico

Combustão móvel
(transporte diário)

Metodologia e fonte de dados
• Metodologia: medição
• Origem da emissão: Asociación Española
de la Industria Eléctrica
• Origem dos dados: facturas de electricidade
dos escritórios da Garrigues em toda Espanha,
extrapolado ao resto dos escritórios
• Metodologia: estimativa
• Factor de emissão: Protocolo GEE’S
• Origem dos dados: percentagens de mobilidade
da Fundación Mobilidad del Ayuntamiento de Madrid
e estimativa própria dos quilómetros médios feitos
diariamente para o trabalho

Combustão móvel
(transporte por trabalho)

• Metodologia: cálculo
• Factor de emissão: Protocolo GEE’S
• Origem dos dados: agência de viagens contratadas
pela Garrigues

Consumo de papel

• Metodologia: medição
• Factor de emissão: Environmental Defense Fund
• Origens dos dados: controlo de pedidos de papel
em todos os escritórios da Garrigues

Incerteza

+/- 5 %

+/- 30 %

Anexo III

Âmbito

+/- 15 %

+/- 5 %

D. Exclusões
A seguinte tabela indica o motivo pelo qual não
se incluem certas emissões de gases de efeito de
estufa geradas pela Garrigues:

Fonte de emissão

Razão pela qual não se inclui no inventário

Caldeiras de aquecimento e água quente

Os consumos de combustível das caldeiras
encontram-se sob o controlo dos proprietários do
edifício e, em muitos casos, o seu uso é partilhado
por outros utilizadores.

Fugas de aparelhos de ar condicionado

Os aparelhos de ar condicionado estão sob o controlo
dos proprietários do edifício e, em muitos casos,
o seu uso é partilhado com outros utilizadores.

RSE 07
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Relatório de verificação

Rede Ibérica Garrigues (Espanha e Portugal)
LA CORUÑA - 15003
Cantón Grande, 4
Tel. +34 981 12 46 30
Fax +34 981 12 46 36
ALICANTE - 03001
San Fernando, 57
Tel. +34 96 598 22 01
Fax +34 96 598 24 94
ALMERÍA - 04003
Plaza Puerta de Purchena, 2
Tel. +34 950 62 07 89
Fax +34 950 62 08 09
BADAJOZ - 06002
Zurbarán, 23
Tel. +34 924 20 78 46
Fax +34 924 20 79 97
BARCELONA - 08034
Avinguda Diagonal, 654
Tel. +34 93 253 37 00
Fax +34 93 253 37 50
BILBAO - 48008
Rodríguez Arias, 15
Tel. +34 94 470 06 99
Fax +34 94 444 79 98
BURGOS - 09004
Avda. de la Paz, 25
Tel. +34 947 27 30 19
Fax +34 947 24 54 35
CÁCERES - 10001
Viena, 3
Tel. +34 927 62 67 77
Fax +34 927 24 21 23
GRANADA - 18001
Pl. de Campo Verde, 3
Tel. +34 958 80 56 80
Fax +34 958 80 56 85
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA - 35002
Triana, 120
Tel. +34 928 22 94 79
Fax +34 928 26 55 59

LEÓN - 24008
Avda. Reyes Leoneses, 14
Ed. Europa
Tel. +34 987 26 40 52
Fax +34 987 25 60 05
LISBOA - (PORTUGAL)
Av. Eng.º Duarte Pacheco
Amoreiras, Torre 1
1070-101 Lisboa
Tel. +351 213 821 200
Fax +351 213 821 290
MADRID - 28001
Hermosilla, 3
Tel. +34 91 514 52 00
Fax +34 91 399 24 08
MÁLAGA - 29007
Don Cristián, 2
Ed. Málaga Plaza
Tel. +34 95 207 55 25
Fax +34 95 207 55 35
MÚRCIA - 30005
Portillo de San Antonio, 8
Tel. +34 968 27 47 27
Fax +34 968 27 45 78
PORTO (PORTUGAL)
Av. da Boavista, 3523
Edifício Aviz
4100-139 Porto
Tel. +351 226 158 860
Fax. +351 226 158 888
OVIEDO - 33003
Pl. de la Escandalera, 3
Tel. +34 98 520 86 00
Fax +34 98 520 12 52
PALMA DE MALLORCA - 07003
Avda. Conde de Sallent, 23
Tel. +34 971 21 34 84
Fax +34 971 21 31 50
PAMPLONA - 31008
Avda. Pío XII, 22
Tel. +34 948 17 59 37
Fax +34 948 17 59 04

SAN SEBASTIÁN - 20018
Pl. de Julio Caro Baroja, 2-2
Tel. +34 943 26 78 20
Fax +34 943 26 78 21
SANTA CRUZ DE
TENERIFE - 38003
Leoncio Rodríguez, 3
Edificio El Cabo
Tel. +34 922 20 55 67
Fax +34 922 22 68 13

Anexo V

Escritórios

SEVILHA - 41092
Américo Vespucio, 13
Isla de la Cartuja
Tel. +34 95 448 93 48
Fax +34 95 448 93 49
VALÊNCIA - 46002
Pl. del Ayuntamiento, 29
Tel. +34 96 353 66 11
Fax +34 96 394 47 34
VALLADOLID - 47001
Pl. de la Rinconada, 9
Tel. +34 983 36 14 75
Fax +34 983 36 14 76
VIGO - 36201
Rua Areal, 6
Tel. +34 986 81 55 25
Fax +34 986 81 55 35
VITÓRIA - 01005
Dato, 4
Tel. +34 945 14 51 18
Fax +34 945 14 51 91
SARAGOÇA - 50004
Pl. de Aragón, 10
Tel. +34 976 46 89 46
Fax +34 976 46 89 50

CENTRO DE ESTUDIOS
GARRIGUES
MADRID - 28004
Paseo de Recoletos, 35
Tel. +34 91 514 53 30
Fax +31 91 561 01 13

RSE 07
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Anexo V

Escritórios
Rede Iternacional Garrigues
BRUXELAS
Avenue d’Auderghem, 22-28
Bruxelas -1040 (BÉLGICA)
Tel. +32 2 545 37 00
Fax +32 2 545 37 99

CASABLANCA
3. Boulevard Massira Al Khadra
20100 (MARROCOS)
Tel. +212 22 77 72 40
Fax +212 22 77 72 59

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

NOVA IORQUE
780 Third Avenue, 40th Floor
N.Y., 10017 (ESTADOS UNIDOS)
Tel. +1 212 751 92 33
Fax +1 212 355 35 94

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

VARSÓVIA
Warsaw Financial Center
Emilii Plater 53
00-113 Warszawa (POLÓNIA)
Tels. +48 22 540 6100 / +48 22 463 6100
Fax +48 22 540 6101 / +48 22 463 6101

Escritórios
Rede Affinitas
BOGOTÁ
Gómez-Pinzón
Calle 67 No. 7 - 35 Of. 1204
7324 Bogotá (Colômbia)
Tel. +57 1 139 29 00
Fax. +57 1 310 66 46
BRASÍLIA
Barbosa, Müssnich & Aragão
SCS Quadra 01 Bloque F – 7º Andar
Cep 70397-900 Brasília (Brasil)
Tel. +55 61 3218 0300
Fax. +55 61 3218 0318
BUENOS AIRES
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
Ing. Enrique Butty, 275 – Piso 12º
C1001AFA Buenos Aires (Argentina)
Tel. +54 11 528 823 00
Fax. +54 11 528 824 30
LIMA
Miranda & Amado
Av. Larco 1301 – Piso 20
Torre Parque Mar
Miraflores - Lima 18 (Peru)
Tel. +511 6104747
Fax. +511 6104748
MEDELLÍN
Gómez-Pinzón
Carrera 43A No. 9 Sur- 91. Of. 504 Torre Norte
Medellín (Colômbia)
Tel. +57 4 313 22 11
Fax. +57 4 313 58 51
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MÉXICO D.F.
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.
Montes Urales, 505 – Tercer piso
Lomas de Chapultepec
11000 México DF (México)
Tel. +52 55 520 174 00
Fax. +52 55 552 010 65 / 1075
RIO DE JANEIRO
Barbosa, Müssnich & Aragão
Av. Almirante Barroso 52 – 31º
Cep 20031 - 000 Rio de Janeiro (Brasil)
Tel. +55 21 3824 5800
Fax. +55 21 2262 5536
SANTIAGO DE CHILE
Barros & Errázuriz
Isidora Goyenechea 2939 – 11º
Las Condes - Santiago de Chile (Chile)
Tel. +56 237 889 00
Fax. +56 236 203 87
SÃO PAULO
Barbosa, Müssnich & Aragão
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 – 4º
Cep 04543-000 São Paulo (Brasil)
Tel. +55 11 3365 46 00
Fax. +55 11 3365 4597

www.affinitaslegal.com

GARRIGUES

GARRIGUES
Autoria, acabamentos e impressão Garrigues
Depto. de Comunicação, Marketing e RR.II
Depósito Legal M- 26419 - 2008

GARRIGUES
GARRIGUES
Av. Eng.º Duarte Pacheco
Amoreiras, Torre 1 - 1070-101 Lisboa
Tel. +351 213 821 200
Fax +351 213 821 290

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

www.garrigues.com

memória de responsabilidade
Av. da Boavista, 3523
Edifício Aviz - 4100-139 Porto
Tel. +351 226 158 860
Fax. +351 226 158 888

social empresarial
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