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Carta de apresentação

Os pequenos detalhes podem fazer a diferença. Nesta
Memória do exercício de 2012, pretendemos mostrar
aqueles que mais nos identificam.

Durante este exercício, fizemos todos os esforços para
melhorar o trabalho prestado aos nossos clientes.
Procurámos manter-nos mais perto deles, ouvindo e
satisfazendo as suas necessidades, e também reforçando o
trabalho de equipa e a colaboração entre áreas de atuação
e profissionais do escritório, com o objetivo de
contribuirmos com algum valor acrescentado. Como prova
desta preocupação constante com os nossos clientes, este
ano temo-nos concentrado, sobretudo, em ampliar e
reforçar a assessoria transversal e especializada em setores
chave da atividade, o que na Garrigues designamos por
«indústrias».

O compromisso, a dedicação e a experiência comprovada
da nossa equipa foram fundamentais para ultrapassar as
exigências do mercado e assumir responsabilidades com
firmeza e determinação. Pusemos à vossa disposição as
ferramentas e oportunidades necessárias para que
pudessem desenvolver todo o vosso potencial e talento.
Um plano de carreira estruturado, a participação em
questões do maior relevo e a formação contínua são os
pilares fundamentais para se alcançar este objetivo. A
procura constante do melhor serviço que satisfaça os
nossos clientes e da maior clareza das nossas propostas de
serviços levaram-nos a alterar, durante o ano de 2012, a
nomenclatura das categorias profissionais, as quais entrarão
em vigor no próximo ano fiscal, para que a sua definição
transmita o grau de experiência dos nossos profissionais.

Sentimo-nos especialmente orgulhosos das atividades pro
bono, em que os nossos profissionais ajudam com aquilo
que melhor sabem fazer, o seu trabalho. Durante este
exercício, o escritório concebeu um programa pro bono.
O programa reúne as principais características dos serviços
jurídicos pro bono − legais e fiscais − prestados
gratuitamente a entidades sem fins lucrativos e cujos
objetivos e atividades são beneficentes, assistenciais,
culturais e educativos. A sua formalização teve lugar no
exercício de 2013, com a apresentação do Manual Pro
Bono, que reúne os termos e condições que regulam este
programa.

Além do trabalho pro bono, e mantendo-se fiel à sua
própria natureza, o escritório concentrou uma parte
importante das suas políticas de responsabilidade social na
investigação jurídica e na atribuição de bolsas e prémios a
jovens juristas, através da Fundação Garrigues e do Centro
de Estudos Garrigues. As iniciativas no âmbito da ação
social que foram desenvolvidas durante este ano contaram
com a participação de muitas pessoas.

Em matéria ambiental, dirigimos as nossas prioridades para
a identificação, avaliação e gestão dos impactos,
especialmente no que se refere ao uso eficiente e
responsável dos recursos e infraestruturas.

A advocacia não é, nem deve ser, alheia à crise económica.
A situação do mercado está a provocar ajustes no setor. A
Garrigues sofreu uma descida moderada do montante das
suas receitas durante o exercício de 2012. Temos
trabalhado mais, mas a situação difícil de muitos dos nossos
clientes e a forte concorrência não permitiram que os
nossos honorários fossem semelhantes aos dos exercícios
anteriores.

No entanto, estamos satisfeitos porque, graças ao talento
e dedicação do nosso pessoal e ao controlo das nossas
despesas, temos conseguido manter a nossa quota de
mercado e a nossa rendibilidade.

O desafio para o exercício de 2013 é continuar a melhorar
o serviço prestado aos nossos clientes, mantendo-nos fiéis
aos valores e princípios deontológicos inspiradores das
nossas marcas de identidade, otimizar os recursos e
apostar no desenvolvimento dos nossos colaboradores.
Estas apostas permitir-nos-ão sair reforçados deste período
de incerteza, mantendo o escritório, no futuro, na atual
solidez e consolidando a nossa posição de liderança no
mercado dos serviços jurídicos.

Para concluir, queremos agradecer aos nossos clientes a
confiança que depositam na Garrigues e aos nossos
profissionais o grande esforço que estão a fazer.

Fernando Vives 
Sócio diretor  

Ricardo Gómez-Barreda 
Sénior partner
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A firma
Constituída em 1941, a Garrigues é o maior escritório de
advogados e assessores tributários – em volume de
receitas e número de profissionais, - da Europa continental.
A nossa equipa humana e a nossa clara e inequívoca
vocação internacional permitem-nos oferecer aos nossos
clientes, onde quer que eles se encontrem, uma assessoria
integral, do mais elevado nível de qualidade, sempre
respeitando e cumprindo a legislação vigente e aplicável
em cada uma das jurisdições em que operamos. 

Para mais informação

Um serviço de confiança em
todas as áreas do Direito
Prestamos serviços profissionais de assessoria jurídica e
fiscal com equipas multidisciplinares que garantem a
mesma qualidade em qualquer lugar.

Para conhecer as nossas Áreas de Atuação entre em:  

Proximidade geográfica dos
clientes: Rede global
Somos o escritório de advogados líder na Europa
continental, com presença própria na Europa, na América,
na Ásia e em África. Acompanhamos o cliente, onde quer
que ele se encontre, com 35 escritórios próprios e
diversas alianças.

Os nossos Escritórios e Desks são os que aparecem em:

Especialização setorial
Prestamos serviços legais e tributários aos nossos clientes
com valor agregado, através de um maior conhecimento
dos seus negócios e dos setores em que opera. 

Para conhecer as nossas Indústrias e Setores entre em:

Estrutura e órgãos de governo
e administração
A forma jurídica da Garrigues é a de sociedade limitada
profissional, cuja propriedade pertence a todos os sócios,
que exercem a sua atividade dentro da firma.

Para mais informação: 

O compromisso com o nosso
ambiente como estratégia de
negócio
A Garrigues tem marcas de identidade claras e
solidamente estabelecidas, que são projetadas tanto no
âmbito interno da firma e entre os seus membros, como
na relação com os clientes e com a sociedade em geral, e
que se baseiam na excelência do serviço ao cliente, no
compromisso com as pessoas e na deontologia
profissional e independência.

Os valores e princípios que inspiram esta identidade são
concretizados, de modo mais destacado, nos seguintes:

VALORES IRRENUNCIÁVEIS

a) Compromisso de serviço ao cliente
b) Compromisso com a qualidade
c) Compromisso com o escritório e com 
os seus membros

d) Compromisso de atuação ética

PRINCÍPIOS DEONTOLÓGICOS 
FUNDAMENTAIS  

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

Estes valores e princípios estão ligados entre si de forma
inseparável, e todos os membros do escritório têm o
dever de os cumprir e preservar, assim como a
responsabilidade de os transmitir na atividade que
desenvolvem dentro da firma, sempre com pleno respeito
pela regulamentação aplicável.

http://www.garrigues.com/pt/Conocenos/Paginas/La-Firma.aspx
http://www.garrigues.com/pt/AreasDePractica/Paginas/Home.aspx
http://www.garrigues.com/pt/RedDeOficinas/Paginas/Home.aspx
http://www.garrigues.com/pt/Industrias/Paginas/Home.aspx
http://www.garrigues.com/pt/Conocenos/Paginas/Gobernanza.aspx
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Cumprimento e integridade
A Garrigues identifica e monitoriza os riscos potenciais de
cumprimento da regulamentação aplicável e das normas
deontológicas e, no que for possível, toma medidas
visando mitigá-los e/ou reduzir a exposição global do
escritório a esses riscos. Estas medidas ficam definidas nas
políticas, procedimentos, programas, regulamentos, códigos
e normas de caráter interno, aprovados pelos órgãos
competentes da firma, cujo cumprimento é obrigatório
para todos os membros da Garrigues.

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

A Garrigues tem identificados os seus grupos de interesse
e realiza um esforço especial para propiciar e assegurar a
constante comunicação com estes grupos e a identificação
permanente de novos canais de comunicação, assim como
a integração das suas expetativas e o estabelecimento de
linhas de atuação a este respeito. 

PRINCIPAIS CANAIS  
DE COMUNICAÇÃO GRUPOS DE INTERESSE IDENTIFICADOS PELA GARRIGUES

Clientes Pessoal Sócios Alianças Entidades Admin. Sociedadepúblicas

Memória de RSE • • • • • • •

Boletins eletrónicos  
com informação de interesse • • • •

Formação • • • • • •

Sondagens de opinião  
sobre a Memória RSE • •

Sítio • • • • •

Portal intranet • •

Grupos de trabalho, 
colóquios, fóruns • • • • • •

Acompanhamento de imprensa • • • •

Reuniões periódicas • • •

Comunicação online
(extranet, site específico) • • •

Comunicações diretas com o pessoal  
e com os departamentos do escritório • • • • • • •

Caixa de correio eletrónico Garrigues • •

Coleção Garrigues  
(Livro de Estilo Garrigues) • • •

Prémios organizados 
pelo escritório • • •

Avaliações periódicas • •

Sondagem de satisfação •

Assembleia de sócios •

Ordens profissionais •

InterNos • •

Blogues • •
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Sítio
O sítio da Garrigues (http://www.garrigues.com)            
foi objeto de uma importante remodelação estética e
funcional, para converter esta plataforma num dos
melhores suportes de trabalho e de promoção do
escritório. Por outro lado, melhorou-se consideravelmente
o nível de navegação, permitindo agora aceder a qualquer
das principais páginas com apenas um clique. 

Além disso, o sítio sofreu algumas mudanças estruturais
significativas. Por exemplo, agora a informação é dividida
em três grandes blocos:

• Em primeiro lugar, o que está vinculado a diferentes
aspetos do negócio. Aqui são classificados todos os
nossos serviços em forma de áreas de atuação e
indústrias, os desks do gabinete, os escritórios da
Garrigues em todo o mundo e os seus profissionais. 

• Num outro grande bloco de conteúdos encontra-se
a informação corporativa sobre a firma, a sua história
e governação, a Fundação e todas as atividades de
responsabilidade social empresarial que a Garrigues
leva a cabo como parte do seu compromisso com o
ambiente. Neste item, merece uma menção especial
o novo portal de seleção de pessoal, onde se informa
das oportunidades que a Garrigues oferece e os
valores e fundamentos profissionais que regem o bom
funcionamento da firma.  

• Num terceiro item são incluídas todas as notícias e
novidades, tanto informativas como divulgativas,
geradas pelo escritório.

http://www.garrigues.com/pt
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2012 em detalhe

PRINCIPAIS RECONHECIMENTOS

Escritório mais inovador da Europa Continental - FT Innovative Lawyers 2012 Awards

Melhor Firma de Espanha - International Legal Alliance Summit & Awards’ 2012

Escritório de advogados com melhor reputação - Relatório Merco 2012

Firma europeia do ano - Legal Week British Legal Awards 2011

CLIENTES

ORGANIZAÇÃO

SERVIÇO GLOBAL

PRESENÇA NA SOCIEDADE

Cadeira Garrigues – Universidade de Navarra 
Cadeira Garrigues – ICADE

Cadeira Garrigues de Direito e Empresa –
Universidade de Saragoça

ÁREAS
• Contratação Comercial e Direito Societário

• Direito Administrativo

• Direito Bancário e Financeiro

• Direito Contabilístico

• Direito do Desporto e Entretenimento

• Direito Comunitário e da Concorrência

• Direito Farmacêutico e de Biotecnologia

• Direito Fiscal

• Direito Imobiliário

• Direito Laboral

• Direito Marítimo e Transportes

• Direito do Mercado de Valores

• Direito Penal

• Direito e Regulação do Seguro

• Direito das Tecnologias da Informação

• Direito das Telecomunicações e Audiovisual

• Direito do Urbanismo

• Fusões e Aquisições

• Human Capital Services

• Contencioso e Arbitragem

• Ambiente

• Propriedade Industrial e Intelectual

• Reestruturações e Insolvências

• Regulação do Setor Energético

INDÚSTRIAS
• Automóvel

• Bancos e Caixas

• Capital Risco

• Empresa Familiar

• Energia

• Farmácia e Biotecnologia

• Governo das Sociedades 
Responsabilidade Empresarial

• Real Estate

• Sports & Entertainment

• Telecomunicações & Meios de Comunicação Social 

• TI, Outsourcing & Novas Tecnologias

• Turismo e Hotéis

• Transportes e Marítimo

DISTRIBUIÇÃO POR
SETORES

DESKS
Asia-Pacific Desk
French Desk
German Desk
Italian Desk
Indian Desk
US Desk

Assembleia de Sócios

Órgão de Administração
Sócio diretor

Comité de Direção

Órgãos Consultivos 

Senior Partner
Conselho de Sócios
Comité de Prática 
Profissional

Comité Pro Bono

Comités
Análise e Controlo Interno (*)
Gestão do Conhecimento 

Internacional
Nomeações

Proteção de Dados e Privacidade
Publicações

Recursos Humanos
Relações Institucionais

(*) Órgão de controlo interno em matéria 
de prevenção do branqueamento de capitais

Serviços

Pessoas singulares 

Construção e 
infraestruturas 

Administrações públicas 

Transporte

Farmacêutico e sanitário 

Tecnologia, telecomunicações e
meios 

Turismo

Outros

Serviços financeiros 

Energia

Consumo e distribuição

Fabricação industrial 

25 %

15 %

14 %

2 %
2 %

2 %

3 %

3 %

5 %

5 %

6 %

8 %

10 %

http://www.garrigues.com/pt/AreasDePractica/Paginas/Home.aspx
http://www.centrogarrigues.com/inicio.aspx


A MAIOR REDE IBÉRICA DE ESCRITÓRIOS

ESCRITÓRIOS EM QUATRO CONTINENTES

NOSSO PRINCIPAL OBJETIVO

O nosso sucesso é a confiança dos nossos clientes.

O nosso objetivo é ajudar a criar valor.

A nossa estratégia: reconhecer, atrair e gerir talento.

Aliança Fiscal 
em mais de 50 países

DIMENSÃO ECONÓMICA   
Número de escritórios: 35  

Superfície ocupada: 64.084 m2

Número de sócios: 284

Receitas provenientes de operações:
350,5 milhões € (335,6 milhões € em Espanha 
e 14,8 milhões € em Portugal) 

DIMENSÃO AMBIENTAL
Consumo elétrico: 28.592 Gj, 
equivalente a 13,4 Gj/pessoa 

Consumo de água: 16.666 m3

equivalente a 7,81 m3/pessoa

Emissões de CO2e: 6.308 t CO2

equivalente a 2,9 t CO2/pessoa

Papel reciclado: 169 toneladas, 
que representa 86 % do papel consumido 

Resíduos urbanos gerados:  
150 kg/pessoa 

DIMENSÃO HUMANA
Quadro de pessoal médio: 2.357 pessoas 

Percentagem de mulheres no quadro de
pessoal: 53 % 

Rotatividade de empregados: 464 

Número de contratações: 268  

Promoção na carreira profissional 
21 novos sócios e 103 novos associados 

Taxa de absentismo: 2,16 % 

Horas de formação por categoria profissional:
61 h/sócio, 78 h/associado, 
103 h/colaborador, 243 h/júnior,
36 h/admin. e suporte. 

DIMENSÃO SOCIAL
Prémio Jovens Juristas: 12 edições 

Membros do Pacto Mundial 
das Nações Unidas desde 2002 

Programa de bolsas: 10 edições

Trabalho pro bono jurídico e fiscal: 
mais de 30 entidades beneficiadas

Projetos de ação social: 
mais de 20 entidades beneficiadas 

Voluntariado corporativo: 
5 entidades beneficiadas

TALENTO E COMPROMISSO 

NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS 
POR CATEGORIA PROFISSIONAL

100 %

75 %

50 %

25 %

0
Sócios Associados Colaboradores Juniores Admin. e

suporte

12 % 24 % 19 % 20 % 25 %

288 562 454 469 584

http://www.garrigues.com/pt/RedDeOficinas/Paginas/Home.aspx
http://www.taxand.com/
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O nosso sucesso deve-se à confiança e à satisfação dos
nossos clientes, fruto da nossa dedicação e de um trabalho
bem feito. Por isso, cada projeto profissional representa
para nós um desafio. Comprometemo-nos com cada um
dos projetos e assuntos que nos são confiados e os nossos
profissionais têm consciência da importância de escutar
os clientes, de conhecer a fundo os seus negócios e a sua
atividade, e de compreender as suas necessidades e
objetivos, tudo isso com a finalidade de lhes poder propor
as soluções mais adequadas às suas necessidades e
expetativas.

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

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

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

Relação com os nossos clientes 
Tipologia dos nossos clientes
Os nossos clientes são, na sua maioria, empresas do setor
privado, tanto de média como de grande dimensão.

Neste sentido, 89 % das empresas que integravam o IBEX-
35, em 31 de agosto de 2011, eram clientes da Garrigues
durante este exercício, assim como 57% das empresas que
estavam cotadas no Mercado Contínuo da Bolsa de
Madrid na mesma data. Por outro lado, 9,5 % das
empresas que, em 31 de agosto de 2012, integravam o
Mercado Alternativo Bursátil eram clientes nossos durante
o mesmo exercício fiscal. Quanto a Portugal, 20 % das
empresas que integravam o PSI-20 da Bolsa de Lisboa, em
31 de agosto de 2012, eram clientes da Garrigues Portugal
em 2012.

Estes dados confirmam o alto nível dos nossos serviços, à
disposição das principais e mais exigentes companhias em
Espanha e em Portugal. 

Proveniência geográfica e setorial dos clientes  
A localização da nossa rede de escritórios exerce uma
clara influência na proveniência dos nossos clientes. A
Garrigues é uma firma essencialmente ibérica, mas aberta
ao exterior. Atualmente, dispomos de uma ampla rede de
escritórios fora da Península Ibérica, e contamos com a
confiança de um grande número de clientes internacionais,
que já atingiu 10,5 % do total da nossa carteira de clientes,
distribuídos por todos os continentes. A distribuição
geográfica dos clientes que não são da Península Ibérica é
a seguinte: 

Proveniência geográfica 
dos nossos clientes internacionais

Clientes

Europa

América do Norte

América Central

América do Sul

África

Ásia

Oceânia

63 %

13 %

7 %

6 %

5 %

5 %

1 %
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Esta importante presença internacional corresponde, em
primeiro lugar, à vocação e experiência dos nossos
profissionais, acostumados a trabalhar em projetos
internacionais e, em segundo lugar, ao fato de dispormos
de uma ampla rede de escritórios.

Os clientes da Garrigues no Brasil são atendidos no seu
escritório em São Paulo. A presença da firma no país
baseia-se nas excelentes perspetivas de crescimento, já
que este país representa uma das principais economias do
mundo. A Garrigues conta com todas as habilitações
necessárias, outorgadas pela Ordem dos Advogados do
Brasil - OAB, para operar como firma legal estrangeira no
Brasil, e é o primeiro escritório espanhol a obter esta
licença.

De igual modo, a Garrigues é membro fundador da
«Taxand», uma rede global integrada por mais de 2.000
consultores tributários, pertencentes a mais de 50 firmas
dos cinco continentes, que presta assessoria fiscal a clientes
multinacionais.

A proveniência setorial dos clientes internacionais que
integram a nossa carteira é apresentada no seguinte gráfico:

Satisfação do cliente 
A Garrigues tem vindo, desde há anos, a avaliar
periodicamente o nível de satisfação dos seus clientes,
através de um programa denominado Client Satisfaction. 

No ano de 2012, as iniciativas levadas a cabo no âmbito
deste programa estavam relacionadas com o
desenvolvimento de um estudo de satisfação, que
consistiu no envio de questionários e na realização de
entrevistas e de reuniões, envolvendo uma amostra
representativa composta por 91 clientes de toda a
Espanha e ligados às diversas áreas de atuação da empresa 

O questionário, além dos comentários específicos
realizados por cada cliente entrevistado, permitiu uma
definição dos parâmetros numéricos das respostas a
perguntas específicas, com a finalidade de conhecer os
principais pontos fortes e pontos a melhorar que devem
ser considerados na relação com os nossos clientes e na
prestação dos nossos serviços. Os resultados destas
entrevistas foram, posteriormente, comentados com os
sócios e com outras pessoas da empresa, para definir, em
cada caso concreto e tendo em conta os comentários e
sugestões recebidos, as medidas adequadas, e também
para fazer o acompanhamento da sua efetiva
implementação.

A nossa firma recebeu, em 2012, uma qualificação média
global de 8,61, numa escala de 0 a 10, o que representa
uma melhoria em relação a 2011 (8,38) e a 2010 (8,33).

Como aspetos a destacar, os clientes avaliam, de forma
muito positiva, a integridade e a reputação da Garrigues,
assim como a confiança que geramos, associada ao nosso
compromisso e à relação personalizada e capacidade de
comunicação que são estabelecidas com o cliente. Outros
aspetos avaliados positivamente são a nossa proatividade
e iniciativa, a transparência e a utilidade da nossa
assessoria, e a qualidade técnica dos nossos serviços.
Quanto aos pontos a melhorar, os nossos clientes
sugerem que o escritório deve potenciar a sua rede
internacional, apresentar notas de honorários mais
detalhadas e incrementar a informação sobre novidades
e assuntos de interesse.

Além das obtidas através das sondagens de satisfação, as
possíveis sugestões, queixas ou reclamações dos clientes
são canalizadas através do sócio diretor da respetiva
Prática Profissional.
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CLIENTES

DISTRIBUIÇÃO POR SETORES

Serviços

Pessoas singulares 
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Gestão dos conflitos de interesses
Devido ao elevado número de clientes do escritório, à
diversidade das suas áreas de especialização e aos diversos
escritórios e países nos quais a Garrigues desenvolve a
sua atividade profissional, torna-se especialmente
importante a adequada identificação, prevenção, gestão e
resolução das situações de conflito de interesses que
possam vir a ser suscitadas e que, de facto, ocorrem cada
vez mais na nossa atividade profissional.

Esta é uma questão de grande relevância, não só no pla-
no deontológico mas também pela sensibilidade que
merece na relação com os clientes. Sob a supervisão e
coordenação do Sénior partner e do Comité de Prática
Profissional, a Garrigues definiu procedimentos internos
muito rigorosos, destinados a gerir e resolver este tipo de
situações com a maior agilidade possível, tanto as que
possam ocorrer devido à chegada de um novo cliente ou
caso à firma, como as que possam surgir, mais tarde,
durante a realização de um trabalho já em curso.
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O nosso compromisso de prestar um excelente serviço
ao cliente está diretamente relacionado com o talento dos
nossos colaboradores. Para uma organização de serviços
profissionais de alta qualidade e valor acrescentado, como
a Garrigues, o seu capital humano é vital.

Em consequência disso, temos a obrigação de atrair pessoas
com talento para a nossa organização, de retê-las e pôr à
sua disposição todas as ferramentas e oportunidades para
crescerem profissionalmente e alcançarem o máximo nível
de excelência, que o repercutam no seu ambiente
profissional, na firma e na sociedade em geral,
acrescentando-lhes o valor gerado pela prestação de
serviços jurídicos e fiscais de alto nível.

Equipa humana
Os nossos profissionais desenvolvem a sua atividade num
mercado e num contexto altamente competitivos. A
gestão adequada do nosso capital humano exige que as
políticas de recursos humanos sejam prioridade na
Garrigues. A coordenação geral destas políticas está a
cargo do Comité de Recursos Humanos (R.H.), que é
integrado por representantes das várias áreas de atividade
jurídica da nossa firma e por membros do Departamento
de R.H. Neste comité são elaboradas, estudadas e
debatidas as propostas que depois são apresentadas ao
Comité de Direção para aprovação. A execução e o
seguimento de cada nova medida adotada são realizados
pelo Departamento de R.H.

A estrutura dos nossos recursos humanos e a sua dis-
tribuição por categorias profissionais e funcionais, no
exercício de 2012, são as seguintes:

Número médio de pessoas por categoria profissional

O número médio de pessoas que integravam a nossa so-
ciedade em 2012 por região e a sua evolução ao longo
dos últimos três anos são os que se apresentam em
seguida:

Evolução do número médio de pessoas por região

2010 2011 2012
Espanha 2.421 2.335 2.161
Portugal 143 141 126
Internacional 87 78 70
TOTAL 2.651 2.554 2.357

Num setor tão competitivo como o nosso, de prestação
de serviços profissionais de assessoria legal e fiscal de alta
qualidade, o mercado e os clientes exigem que o
atendimento seja feito por profissionais com uma grande
experiência, solvência técnica e especialização. A constante
busca do melhor atendimento aos nossos clientes e de
uma maior transparência nas nossas propostas de serviços
levaram-nos a clarificar a nomenclatura das categorias
profissionais, de modo que a sua definição reflita
perfeitamente o nível de experiência dos nossos
profissionais. Por consequência, as nomenclaturas das
diversas categorias do pessoal profissional foram alteradas
para que, a partir de setembro de 2012, sejam as
seguintes:

• Sócio
• Counsel
• Associado principal
• Associado sénior
• Associado
• Júnior  

Do mesmo modo, a nossa firma trabalha todos os anos
para manter a sua política de admissão de novos
profissionais, ampliando a sua formação e pondo à sua
disposição as ferramentas e oportunidades necessárias
para crescer profissionalmente connosco. Envolve também
um firme compromisso com os jovens recém-licenciados,
o que lhes permite ter acesso ao mercado de trabalho e
começar a desenvolver o seu projeto vital.
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A distribuição de pessoas por categoria, sexo e idade, para
o exercício de 2012, é a seguinte:

A Garrigues garante a plena igualdade de tratamento e
de oportunidades entre mulheres e homens, e favorece a
conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal.

No ano de 2012, de um total de 94 maternidades, 72
empregadas continuam no ativo, 12 meses depois da sua
reintegração, o que representa 77% do total das
maternidades. Por outro lado, de 37 paternidades, 26
empregados continuam no ativo, 12 meses depois da sua
reintegração, o que corresponde a 70% do total das
paternidades.
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Mulheres Homens

Nº % Nº %
Baixa antes dos 12 meses  
do reingresso por  
maternidade/paternidade 22 23 11 30

Baixa antes do reingresso  
por maternidade/paternidade 0 0 0 0

Ativos 12 meses depois  
do reingresso por  
maternidade/paternidade 72 77 26 70

TOTAL 94 100 37 100

Além disso, existe na nossa firma uma Comissão de
Igualdade que se ocupa do acompanhamento das medidas
estabelecidas para tratar aspetos relacionados com esta
matéria. Neste sentido, cabe destacar que não se verificaram,
no nosso escritório, quaisquer episódios de discriminação.

De um modo geral, o horário de trabalho na Garrigues
funciona a tempo completo; no entanto, ficam sempre a salvo
algumas situações em que as políticas de recursos humanos
facilitam, ou até melhoram, as possibilidades de adaptação
do dia trabalho, em cumprimento, no caso de Espanha, da
Lei Orgânica para a Igualdade Efetiva de Mulheres e Homens.
A Garrigues também tem vindo a aplicar, desde há alguns
anos, outras medidas favoráveis à conciliação entre a ati-
vidade profissional e a vida pessoal, tais como dias de
descanso adicionais no Natal e na Semana Santa (nos
escritórios de Espanha) ou jornada intensiva à sexta-feira (o
que permite aproveitar a tarde livre), além de outros
benefícios que são discriminados no item “Sistemas de
compensação”.

A política da empresa é assinar com o pessoal contratos de
trabalho sem termo. No entanto, durante os dois primeiros
anos da carreira profissional dos advogados juniores, após a
conclusão dos seus estudos universitários, estes profissionais
assinam com a Garrigues um contrato de estágio.1

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

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

A seguir, apresentamos os dados totais de rotatividade
(em número de pessoas) dos últimos exercícios:

No anexo II a documento encontra-se a discrimina- ção
dos dados de rotatividade dos empregados por sexo,
categoria profissional e região, no encerramento do
exercício de 2012.

Devido à própria atividade da Garrigues, o risco de
práticas contra os direitos humanos é quase inexistente,
não se conhecendo, até ao momento, nenhum facto
relacionado com este assunto.

Por outro lado, a taxa de absentismo laboral na Garrigues,
em 2012, correspondente a baixa por doença não
profissional superior a três dias úteis, é de apenas 2,16%. 

Desenvolvimento profissional 
A nossa firma conta com um plano de carreira
estruturado por categorias profissionais perfeitamente
identificadas. Toda a informação relativa à carreira dos
nossos profissionais está disponível no sítio corporativo. 

Conforme mencionamos no ponto «Equipa Humana», as
categorias profissionais foram modificadas a partir de
setembro de 2012, mas isso não representa uma alteração
do tempo de evolução de desenvolvimento da carreira
profissional. As novas definições refletem melhor, na nossa
opinião, a realidade da experiência profissional acumulada
e torna-a mais reconhecível no mercado em geral, bem
como entre os profissionais do setor de serviços jurídicos
e fiscais em particular.

Todo o pessoal da Garrigues conhece, a todo o momento
e desde que é admitido na empresa, as possibilidades de
carreira profissional que lhe são oferecidas: uma carreira
muito atrativa, que proporciona importantes expetativas
de crescimento pessoal e profissional.

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

A entrada em vigor da Lei de Acesso à Advocacia em
Espanha, país no qual a maior parte dos nossos futuros
advogados desenvolverá o seu trabalho, altera, significa-
tivamente, as condições de acesso à profissão. A nossa firma
está a adaptar os seus processos a estes novos requisitos,
estabelecidos pela norma, ajustando-se, assim, aos
calendários e planos de estudo das diversas universidades.

Ao longo da sua carreira profissional, todos os profissionais
da firma são avaliados com uma periodicidade anual,
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através de avaliações escritas e de uma entrevista pessoal
com os respetivos responsáveis. No processo de avaliação,
analisa-se e comenta-se o desempenho e o potencial de
carreira, motiva-se, pessoal e profissionalmente, o avaliado,
e as suas observações ou comentários são recebidos e
comentados.

A nossa permanente busca da excelência, a manutenção e
o esforço dos nossos padrões de qualidade na prestação de
serviços profissionais, leva-nos a aplicar uma exigência
contínua no processo de avaliação de todo o nosso pessoal.

Na carreira profissional existem dois marcos especialmente
relevantes:

• A promoção à categoria de associado sénior:
corresponde ao reconhecimento da firma, e é fruto do
excelente desempenho durante os primeiros anos de
experiência profissional.

• A promoção a sócio: acrescenta ao reconhecimento
profissional na firma a projeção no mercado de serviços
profissionais e entre os clientes. Esta promoção marca o
início de uma etapa de maturação e consolidação de
conhecimentos técnicos na qual a liderança de equipas,
a gestão integral do negócio, a máxima qualidade técnica
e a inovação no âmbito dos serviços e soluções para os
nossos clientes se tornam desafios apaixonantes. O
processo de promoção de sócios baseia-se em princípios
de objetividade e apreciação. Este processo está a cargo
do Comité de Nomeações, através do
acompanhamento do desenvolvimento dos profissionais
a partir de um determinado nível de experiência, com a
finalidade de determinar anualmente o perfil e o
potencial dos candidatos e, em resumo, o cumprimento
dos requisitos para alcançar a posição de sócio. Este
comité tem uma ampla representatividade e pluralidade,
e estuda as candidaturas num processo objetivo e
democrático de escolha. A decisão final sobre esta
promoção depende da Assembleia de Sócios, que decide
com base na recomendação feita pelo mencionado
comité.

Mantivemos a nossa política de promoções e a oferta de
uma carreira profissional atrativa para os nossos profissionais.
Como exemplo disso, podemos mencionar a promoção
durante o exercício de 21 novos sócios.

Por outro lado, existem planos específicos de carreira e
promoção profissional para aquelas pessoas que
desenvolvem o seu trabalho em departamentos internos ou
de apoio à prática jurídica, ou de assessoria.

Compromisso com a igualdade de oportunidades
Desde 2008 que a Garrigues possui o seu próprio Plano de
Igualdade, com o propósito de garantir a aplicação do
princípio de igualdade de tratamento e não discriminação
em todas as áreas ou aspetos relevantes para a relação
laboral do seu pessoal. Esse plano estabelece mecanismos

para garantir a ausência de qualquer discriminação, direta ou
indireta, nos processos de seleção, contratação, classificação
profissional, formação, promoção, carreira profissional,
retribuição e condições de trabalho.

Na nossa firma, a igualdade de oportunidades é reconhecida
para todos, independentemente do lugar onde prestem os
seus serviços, nunca tendo existido qualquer tipo de episódios
de discriminação (sexo, raça, religião, proveniência, etc.).

Do mesmo modo, nas novas contratações de jovens
licenciados, os homens e as mulheres também dispõem de
total igualdade de condições na nossa firma.

No anexo II deste documento encontra-se a discriminação
dos dados de novas admissões por sexo, categorias
profissionais e região em 2012.

Em dezembro de 2012 o escritório acolheu o evento
organizado pela European Professional Women´s Network
(EPWN) Leading business growth in a diverse world. 

A Garrigues promove também a contratação de pessoas
com deficiência e a compra de bens e serviços a várias
fundações e centros especiais de emprego. Neste sentido,
em 2012, cabe destacar os acordos de colaboração
assinados com os centros especiais de emprego para a
realização de serviços de manutenção e jardinagem, vending
e limpeza e higiene de escritórios.

Atração de talento
O nosso processo para atrair e selecionar talento é
homogéneo para todos os candidatos que optem por se
juntar à nossa firma, em todos os lugares nos quais prestamos
serviços profissionais. Trata-se de um processo exigente e
rigoroso, baseado na avaliação do mérito e das capacidades
dos candidatos, conforme metodologias objetivas. A
Garrigues procura um excelente nível académico, mas sem
perder de vista os triunfos pessoais. Por isso, ao avaliar uma
candidatura também consideramos as atividades
extracurriculares, as experiências de trabalho e a participação
em atividades de caráter social e cultural.  

A nossa ampla rede territorial permite-nos conhecer
candidatos de diversas universidades de Espanha e de todo
o mundo. Contamos com meios tecnológicos, como a
videoconferência, para realizar entrevistas sem que as
pessoas tenham que deslocar-se do seu lugar de origem.
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Atividades desenvolvidas em torno da seleção

Atração de talento
• Relação com universidades: fóruns de emprego,
apresentações em universidades e jornadas de portas
abertas nas sedes da Garrigues.

Âmbito docente
• Aulas e seminários do pessoal da Garrigues em
universidades dentro do território espanhol e a nível
internacional.

• Participação em torneios de debate e em competições
de arbitragem de estudantes.

Há muitos anos que a Garrigues colabora e patrocina
a formação de equipas universitárias neste tipo de
iniciativas (Willem C Vis International Commercial
Arbitration Moot, Moot Madrid). 

Admissão de profissionais
• Política de estágios. De todas as atividades realizadas
pela Garrigues com estudantes, uma das que foi
consolidada nos últimos anos é a política de estágios. 

PROGRAMAS DE ESTÁGIOS

Assumimos compromissos com universidades e
centros de formação espanhóis, portugueses e
internacionais, com os quais a Garrigues assinou
acordos de colaboração. Ao abrigo destes acordos
são levados a cabo programas de estágios para
alunos, em todos os nossos escritórios e em todas as
áreas de especialização.  

A Garrigues oferece quatro programas de estágio:

• Programa de verão: durante os meses de junho,
julho ou setembro.

• Programa durante o curso: são estágios a meio
tempo, compatíveis com os estudos académicos.

• Practicum externo: A Garrigues também colabora
com algumas universidades acolhendo alunos para
a realização do Practicum externo (disciplina
obrigatória em alguns planos de estudos). No ano
de 2011-2012 a Garrigues acolheu, pela primeira
vez, alunos do Practicum de Grau (Plano
Bolonha).

• Programa de acesso à advocacia: são estágios
obrigatórios e complementares ao mestrado de
acesso à advocacia.

Também há programas de estágio para alunos de
universidades estrangeiras. Por exemplo, Tecnológico
de Monterrey (México), Universidade de El Rosario
(Colômbia) e Georgetown University (EE. UU.).

• Política de bónus por candidatos propostos. A
Garrigues incentiva a colaboração dos profissionais da
firma neste trabalho, oferecendo um bónus pela
admissão de candidatos que forem propostos pelo
pessoal da firma.

Formação
Num ambiente económico de grande complexidade e
num âmbito empresarial cada vez mais exigente, as
pessoas ganham, se possível for, maior importância dentro
das organizações. O futuro das empresas dependerá da
sua capacidade para contar com profissionais
comprometidos, com poder de adaptação, iniciativa e
orientação para resultados. Por isso, e dado que em todo
o momento a formação e o desenvolvimento do nosso
pessoal foram sempre um valor estratégico para o
escritório, a Garrigues, apesar da atual conjuntura
económica, continua a manter o seu compromisso com a
formação contínua e de qualidade, tanto no dia a dia de
trabalho, como através do Programa de Formação, com a
finalidade de garantir a excelência na prestação de
serviços ao cliente.  

A Garrigues considera essencial que os seus colabo-
radores sejam considerados pelos seus clientes como os
«profissionais de referência» e, por isso, põe à disposição
de todo o pessoal um amplo Plano de Formação
personalizado, em permanente atualização, que
acompanha cada um dos nossos profissionais desde o
primeiro dia da sua admissão no escritório:

Programa de acolhimento

Master Executive em Direito Empresarial

Escolas Garrigues

Atualização técnica permanente

Norma profissional e deontológica

Desenvolvimento de capacidades diretivas

Formação em idiomas

Formação em tecnologia 
e em gestão do conhecimento

Bolsas para frequentar programas 
do Centro de Estudos Garrigues

Os planos de formação são dirigidos a todo o pessoal,
sem distinção de sexo ou categoria profissional.



As horas dedicadas à formação são, por categorias
profissionais, as que aparecem no gráfico seguinte:

Os nossos programas de formação foram criados para
desenvolver o raciocínio profissional, o espírito crítico e a
excelência técnica e profissional, visando alcançar a
máxima qualidade em tudo o que fazemos.

O Programa de Formação contínua é muito amplo, sendo
os seus indicadores básicos os seguintes:

Número de pessoas formadas

2011 2012

Programas de acolhimento 218 179

Master Executive  
em Direito Empresarial 364* 343**

Escolas Garrigues 204 233

Formação técnica específica de  
cada grupo ou especialidade 1.731 1.514

Formação deontológica e  
de boas práticas profissionais 876 1.850

Formação em desenvolvimento  
de capacidades diretivas 477 531

Formação em idiomas 872 626

Formação em tecnologia 615 1.826

Formação em gestão  
do conhecimento 353 407

Formação em imagem  
profissional do escritório 1.016 1.046

Formação externa (realizada fora  
do âmbito interno da firma) 346 349

Formação para o pessoal  
de Administração e Suporte 467 535

* Dos quais, 210 eram profissionais recém- contratados que iniciavam o curso.

** Dos quais, 181 eram profissionais recém-contratados que iniciavam o curso.

Por outro lado, importa destacar que no escritório se
fomenta ativamente a «aprendizagem organizacional»,
partilhando conhecimentos e experiências através dos
vários canais abertos de comunicação que facilitam este
processo: partilhando as nossas «melhores práticas»;
incentivando o uso das novas tecnologias; mantendo
atualizada diariamente a nossa intranet com diversas bases
de dados de legislação, jurisprudência, notícias, doutrina,
etc.

Este facto, aliado ao compromisso do escritório com o
desenvolvimento e a gestão do talento e à importância
que tem para a Garrigues o desenvolvimento de um
modelo de liderança colaborativa do qual os sócios, além
de bons gestores, deverão ser líderes e converter-se em
veículos de transmissão dos valores e princípios
deontológicos da firma, motivou, este ano, a
comemoração, pela primeira vez do  evento dirigido aos
profissionais que são promovidos à categoria de sócio e
que passou a fazer parte das «Escolas Garrigues», que são
organizadas anualmente para os profissionais do escritório 

Estas «Escolas Garrigues», que têm um formato
residencial de vários dias de duração, são desenvolvidas
num ambiente descontraído, fora do ambiente de
trabalho, e nelas participam oradores tanto internos como
externos. Estes encontros favorecem a identificação dos
participantes da Garrigues com a firma, já que nestas
Escolas são transmitidos os valores, políticas,
procedimentos, normas e métodos de trabalho do
escritório, potenciando-se, deste modo, a cultura
Garrigues que é um dos pontos fortes que levaram esta
firma à excelência e ao sucesso.

Conscientes da necessidade de aproveitar ao máximo as
novas tecnologias, durante este ano foram implementadas
várias ações de formação em formato e-learning, com um
resultado muito positivo, já que 1.876 pessoas se
formaram utilizando esta ferramenta. Uma das matérias
que foram abordadas neste formato foi a prevenção do
branqueamento de capitais e do financiamento do
terrorismo, matéria em que todos os nossos profissionais
recebem formação permanente e específica, por se ter
convertido numa parte essencial do nosso ordenamento
profissional.

Do mesmo modo, todos os nossos colaboradores têm
acesso, através da intranet, ao Manual de Prevenção de
Branqueamento de Capitais e de Financiamento do
Terrorismo (que contém as políticas e procedimentos
internos definidos para esse efeito), e às normas legais
aplicáveis e informação adicional, com utilidade prática,
relacionadas com esta matéria.
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Sistema de compensação  
A Garrigues reconhece os resultados dos membros da
sua equipa através de um sistema de compensação
associado ao desempenho. Os objetivos deste sistema são
atrair, motivar e reter o talento.

Além disso, trata-se de um modelo que consolida o bom
desempenho profissional e o crescimento do negócio em
termos que permitam criar as condições necessárias para
que o nosso pessoal desenvolva uma carreira profissional
atrativa. Esta política de compensação é aplicada, de forma
consistente e homogénea, a todo o pessoal da Garrigues,
e baseia-se na:

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

• Retribuição variável: é determinada, com caráter geral,
com base nos resultados corporativos da Garrigues. A
nossa firma procurou o melhor alinhamento da
retribuição variável dos seus profissionais com os
objetivos de uma gestão rentável. 

Na nossa firma, assegura-se a igualdade de oportunidades.
As possibilidades de desenvolvimento profissional
baseiam-se em critérios puramente objetivos, que têm em
conta os méritos e a valorização profissional, sem que
existam diferenças entre a retribuição salarial do pessoal
por outras razões que não sejam as do mérito profissional.
Em particular, tanto o salário base como a retribuição
variável, determinados pela estrutura retributiva interna
para cada categoria profissional e nível de experiência, não
consideram, de forma alguma, o sexo do trabalhador ou
profissional, de modo que não existe qualquer diferença
ou condicionante nos valores de retribuição em função
desse aspeto.

A retribuição corresponde, na nossa opinião, às
expetativas para cada nível de experiência, e situa-se,
claramente, acima da média do setor. Os trabalhadores da
empresa recebem um salário superior ao mínimo legal
estabelecido em cada um dos âmbitos geográficos onde
operam e para cada uma das suas categorias profissionais.  

Na atual situação de crise económica, continuamos sendo
prudentes quanto às decisões relativas ao sistema de
compensação do nosso pessoal. Contudo, a remuneração
anual continuou a ser revista, tanto na sua componente
fixa como na variável, conforme o esquema e o calendário
habitual, e na sua parte variável, estará novamente sujeita
ao desenvolvimento do negócio. No futuro, apesar de se
manter a incerteza económica geral, a vontade da nossa
firma é manter a política de promoções e de carreiras
profissionais, bem como os nossos programas de
formação e novas alternativas de retribuição flexível, como
prova do nosso compromisso com as pessoas, com a sua
motivação e com o reconhecimento ao seu esforço.

Além da retribuição salarial, existe um amplo leque de
benefícios sociais, tais como o pagamento de 100% do
prémio de seguro de acidentes a todos os empregados,
de 50% do prémio de seguro de vida a todos os
empregados da firma que o desejem e de 50% do pré-
mio do seguro de saúde, tanto para o pessoal como para
as suas famílias, no caso de terem aderido a esta oferta.

O montante total suportado pela firma relativamente aos
seguros indicados ascendeu a:

Pagamento de prémios  (€)

2010 2011 2012

Prémios seguro 
de acidentes e vida 223.611 148.586 178.689

Prémios seguro de saúde 916.133 891.000 1.029.650

A Garrigues também oferece a possibilidade de adesão a
programas de retribuição flexível que otimizam a
retribuição líquida do seu pessoal através de determinados
produtos: vales de refeição, vales de creche, programa de
aquisição de equipamentos informáticos (programa HCI),
cursos de formação e, como novidade deste ano, o ticket
transporte.

Número de participantes nos programas 
de retribuição flexível

2010 2011 2012

Vales de refeição 154 152 176

Vales de creche 91 112 135

Aquisição de equipamentos informáticos 52 29 164

Cursos de formação 25 23 29

Ticket transporte - - 273

Adicionalmente, os profissionais da Garrigues podem
beneficiar de acordos vantajosos com as principais marcas
e fornecedores para obterem melhores condições ou
descontos numa ampla gama de artigos e serviços. Estes
benefícios são comunicados a todo o pessoal, através da
intranet, no nosso e-Bazar. 

Por outro lado, a Garrigues também favorece e apoia a
mobilidade voluntária dos seus profissionais entre os
diversos escritórios da firma, dentro e fora de Espanha.
Esta iniciativa é alargada com a possibilidade de os
profissionais se fixarem temporariamente noutros
escritórios, principalmente anglo-saxónicos, com os quais
temos acordos de colaboração. 



Ambiente e condições de trabalho
O ambiente de trabalho é um dos aspetos mais
valorizados pelos nossos profissionais. A relação com os
colegas, o trabalho em equipa e o espírito que se cria
dentro de cada grupo de trabalho na Garrigues fazem
com que este seja um dos nossos ativos mais importantes.

Entre as atividades de lazer programadas para os
empregados da Garrigues, são organizadas nas várias sedes,
durante o mês de dezembro, festas destinadas aos filhos
dos profissionais que fazem parte do escritório. Estas festas
são uma magnífica ocasião para os mais pequenos poderem
visitar as instalações e os escritórios, e para conhecerem os
colegas dos seus pais e o ambiente onde diariamente estes
desenvolvem o seu trabalho. 

Finalmente, cabe destacar o trabalho de outplacement
levado a cabo pelo Departamento de R.H. para ajudar os
nossos profissionais a reorientarem as suas carreiras
profissionais, nos casos em que isso seja necessário. 

Segurança e saúde no trabalho  
A atividade do Serviço Mancomunado de Medicina do
Trabalho e Prevenção de Riscos Laborais (PRL) da
Garrigues, formado por médicos de trabalho, enfermeiros
de empresa e técnicos superiores em prevenção, é
desenvolvida em torno das seguintes quatro disciplinas
preventivas: medicina do trabalho, higiene, ergonomia e
segurança.

Em maio de 2010, o Serviço Mancomunado de Prevenção
de Riscos Laborais superou a Auditoria do Sistema de
Prevenção realizada pela Cerne Auditores de Prevención,
S. L., com validade de quatro anos, isto é, de maio de 2010
até maio de 2014.

MEDICINA PREVENTIVA
Âmbito: toda a Espanha
• Exames médicos realizados com meios próprios e de
terceiros: 746

• Exames médicos em escritórios geridos a partir de
Madrid:  407

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

Âmbito:  Madrid e Barcelona

2010 2011 2012

Exames médicos 389 381 339

MEDICINA ASSISTENCIAL
Âmbito: Madrid e Barcelona
Consultas médicas diárias efetuadas nos escritórios de
Madrid e Barcelona, com diagnóstico e tratamento
personalizado

2010 2011 2012

Consultas médicas 6.062 6.082 5.960

Consultas de enfermagem 1.848 2.730 3.042

Exames clínicos 954 1.381 1.249

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

HIGIENE
Âmbito: toda a Espanha
Cumprimento das normas em vigor relativamente à
prevenção e controlo da legionella 

Âmbito: Madrid e Barcelona
Análises trimestrais da qualidade do ar interior e análises
alimentares das máquinas de venda de produtos
alimentares nos escritórios de Madrid e Barcelona, através
da recolha de amostras ambientais e culturas
microbiológicas. Foram elaborados, no total, 276 relatórios
de higiene industrial

ERGONOMIA
Âmbito: toda a Espanha
• Consultas de ergonomia: 231

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

• Elaboração de estudos ergonómicos e recomendações
personalizadas para a melhoria das condições dos
postos de trabalho
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SEGURANÇA
Âmbito: toda a Espanha
• Auditorias periódicas em todos os escritórios da Garrigues, em matéria de segurança e saúde
• Atualização do material de segurança de cada escritório
• Elaboração de relatórios básicos de segurança:  28
• Baixa sinistralidade laboral. Investigação das causas e tomada de medidas em caso de ocorrências

2010 (*) 2011 (*) 2012 (*) 

nº de acidentes com baixa 5 12 8

n.º de acidentes de trabalho in itínere 3 7 5

n.º de acidentes de trabalho no local de trabalho 
ou em deslocações dentro do horário de trabalho 2 5 3

nº de doenças profissionais 0 0 0

nº de dias de baixa devido a acidentes de trabalho 23 275 327

n.º de dias de baixa devido a acidentes de trabalho in itínere 14 212 59

n.º de dias de baixa por acidente de trabalho no local 
de trabalho ou em deslocações dentro do horário de trabalho 9 63 268

2012 (*) 

Número de acidentes Região Sexo

3 Barcelona Mulher

2 Barcelona Homem

2 Madrid Mulher

1 Sevilha Mulher

8 Total

(*) Dados respeitantes a anos civis

• Cabe referir que não se verificou qualquer acidente mortal
• Formação em Prevenção de Riscos Laborais: 
- Cursos de formação em PRL (229 novos profissionais)  
- Equipamentos de Primeira Intervenção (EPI) / Equipamentos de Alarme e Evacuação (EAE) (120 empregados)
- Um curso básico de PRL (50 horas)
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Trabalho pro bono
A Garrigues sempre demonstrou um firme compromisso
com a responsabilidade social e, dentro deste âmbito, o
trabalho pro bono adquire uma dimensão especial. Neste
contexto, o escritório formalizou, através do programa pro
bono, esta atividade que tem vindo a realizar há anos.

Esse programa contém as principais características dos
serviços jurídicos pro bono (legais e fiscais) que o escritório
presta de forma gratuita a instituições sem fins lucrativos
dedicadas a atividades benéficas, assistências, culturais e
educativas. 

O objetivo do programa é canalizar e organizar o trabalho
pro bono como resposta ao interesse que os profissionais
da firma sempre demonstraram por esta iniciativa e que
ficou evidente, mais uma vez, nos resultados obtidos na
sondagem sobre o pro bono realizada durante o exercício
de 2012: 65% das pessoas que responderam gostariam
de realizar algum tipo de trabalho pro bono e 96% consi-
dera adequada esta contribuição para a sociedade.

A coordenação geral do programa recai no Comité Pro
Bono que integra 13 profissionais de diversos escritórios
e departamentos. Entre as funções do comité encontra-
se a aprovação de novos projetos, bem como zelar pelo
cumprimento dos mecanismos estabelecidos que garan-
tam a qualidade dos serviços prestados.

Fundação Garrigues: Ação social
As nossas iniciativas em matéria social são levadas a cabo
através da Fundação Garrigues, cujo princípio fundamental
é adequar, ao máximo, o compromisso social da firma aos
seus objetivos estratégicos. 

Da sondagem interna efetuada durante o exercício de
2012, deduz-se que um grande número de profissionais
da Garrigues acredita na ação social e quer participar nas
atividades relacionadas com este tema.

• 97% considera necessário que o escritório tenha um
programa de responsabilidade social.

• 78% gostaria de colaborar nas ações solidárias que são
coordenadas pelo escritório.

• 91% gostaria de continuar a receber informação sobre
a ação social na Garrigues.

No escritório, a ação social é orientada através das se-
guintes linhas de atuação:

Voluntariado corporativo

Bolsas e prémios

Compras solidárias

Cessão de ativos usados

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

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

1.- Atividades educativas e culturaiss
a. Investigação jurídica: Cadeiras Garrigues 

b. Prémio Jovens Juristas
c. Programa de bolsas

2.- Promoção social
a. Voluntariado corporativo

b. Projetos 

1.- Atividades educativas e culturais
a. Investigação jurídica
• Cadeira Garrigues de Direito Global, Universidade
de Navarra.

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

• Cadeira Garrigues de Direito e Empresa, Universi-
dade de Saragoça.

b. Prémio Jovens Juristas
Em julho de 2012, no Centro de Estudos Garrigues
teve lugar a XII edição dos prémios numa cerimónia
presidida pelo Secretário de Estado da Justiça.

Compromisso com a comunidade



c. Programa de bolsas
Tal como em anos anteriores, foram atribuídas bolsas
dirigidas ao mundo universitário e, mais concreta-
mente, ao do Direito. Estas bolsas visam incentivar jo-
vens que se encontram nas etapas finais da sua
formação no:

• Real Colégio Complutense de Harvard: bolsa para
estágios de investigação na Harvard Law School
como fellows do Real Colégio Complutense.

• Master Oficial em Direito da Empresa, Universi-
dade Pontifícia Comillas de Madrid, ICADE.

2.- Promoção e ação social
No ano de 2009 criámos o “canto social” um canal de co-
municação interno inserido no nosso boletim digital in-
terno semanal InterNos. Trata-se de um espaço solidário
já consolidado onde semanalmente publicamos e divulga-
mos os projetos, experiências de voluntariado e iniciativas
mais relevantes em matéria de ação social, de colegas e
das fundações e ONG com as quais temos vindo a cola-
borar. 

A tabela a seguir resume as diversas ações solidárias, rea-
lizadas durante o ano de 2012, em que o pessoal do es-
critório participou.
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ANUÁRIO AÇÃO SOCIAL – RESUMO DE PROJETOS – ANO DE 2012

JANEIRO
Campanha de doação de sangue no escritório de Madrid, organizada
em conjunto com o Centro de Transfusões da Comunidade de Madrid

Doação de roupa de trabalho para a Fundação Carmen Pardo-Valcarce

FEVEREIRO
Participação na 6.ª edição do programa Conheça as suas Leis da
Comunidade de Madrid no Centro de Participação e Integração (CEPI)
Hispano Equatoriano de Madrid

MARÇO
Doação de equipamentos de impressão, através da Fundação Valora,
para a Paróquia Nuestra Sra. de la Asunción, para a Paróquia Los Doce
Apóstoles em Madrid e para a Fundação Red Madre

ABRIL
Cessão de salas no escritório de Madrid para a venda do Sorteio da
Loteria Nacional a favor da Associação Espanhola Contra o Cancro
(AECC)

Participação de voluntários do escritório de Sevilha na festa desportiva
solidária a favor da Fundação Prodean

MAIO
Campanha de doação de livros para a ONG AIDA. Divulgação da
campanha através das suas redes sociais

Colaboração com a Fundação San Juan de Dios de Sevilha na sua
campanha de venda solidária

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

Participação de voluntários do escritório de Madrid no programa
Conheça as suas Lei da Comunidade de Madrid no Centro de
Participação e Integração (CEPI) Hispano Equatoriano de Madrid

JUNHO

Voluntários do escritório de Madrid participam numa nova jornada do
programa Conheça as suas Leis da Comunidade de Madrid no Centro
de Participação e Integração (CEPI) Hispano Equatoriano de Madrid

Cessão de salas nos escritórios de Sevilha, Málaga e Las Palmas para a
venda do Sorteio de Ouro da Cruz Vermelha

Participação de voluntários do escritório de Madrid na Corrida Solidária
pelo Meio Ambiente (-Eco Run-)

JULHO
4.ª edição do Rock in Law em Lisboa. Foram arrecadados € 64.643,
que foram destinados a diversos projetos da APSA, CERCIOEIRAS,
Fundação Ferreira Freire e Fundação DoGil

3.ª edição Rock in Law em Madrid. Foram arrecadados € 49.330, que
foram destinados a um refeitório gerido pela Mensajeros de la Paz

Campanha de doação de sangue, organizada em conjunto com o
Centro de Transfusões da Comunidade de Madrid

SETEMBRO
Colaboração no pedido anual para arrecadar fundos a favor da Junta
Provincial de Valencia da Associação Espanhola Contra o Cancro
(AECC)

Doação de móveis para a Associação RETO em Valladolid

OUTUBRO
Participação de voluntários do escritório de Sevilha numa corrida
popular a favor da Fundação Pequeño Deseo

Participação no XIII Torneio de Pádel Fundação Gmp

Colaboração com a Fundação Mary Ward na sua I Corrida Solidária

Doação de impressoras para a Fundação Betesda em Madrid

Campanha Adira ao Rosa com a Associação Espanhola Contra o
Cancro (AECC) - Programa de sensibilização para o cancro de mama
no escritório de Madrid

Doação de uniformes através da Fundação Valora para a ONG Cesal

NOVEMBRO

Programa Sócios por um Dia organizado em conjunto com a Fundação
Júnior Achievement no escritório de Madrid

Doação de impressoras para a Fundação Manuel María Vicuña através
da Fundação Valora

Doação de equipamentos informáticos, impressoras e faxes para a
ONG Cooperação Internacional em Saragoça

DEZEMBRO
Operação quilo de recolha de alimentos a favor da Federação Espanhola
de Bancos de Alimentos em todos os escritórios Garrigues. Foram
recolhidos mais de 2.500 quilos entre todos os escritórios da Garrigues.

O escritório colaborou com a Cáritas utilizando um cartão corporativo
digital para felicitar o Natal de 2012



Garrigues e o mundo educativo: 
Centro de Estudos Garrigues  
O Centro de Estudos Garrigues (CEG), entidade filial do
escritório Garrigues, nasceu em 1994 com o propósito
de dar formação de qualidade nas áreas relacionadas com
a atividade profissional do escritório.

O vínculo à Garrigues permite que o CEG mantenha um
contacto constante com o exercício da profissão e cons-
titui um canal para transmitir, à área de formação, o con-
hecimento, os métodos e a experiência da prática
profissional. No entanto, este vínculo não é exclusivo, pois
o CEG é concebido como um espaço aberto à participa-
ção, no qual colaboram profissionais das mais diversas ori-
gens e âmbitos: administrações públicas, magistratura,
universidades, empresas e outros escritórios, e consulto-
ras. 

Os tipos de programas de formação ministrados são:

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

• Programas de Master Executive: são compatíveis com
a atividade laboral e dirigidos a profissionais com ex-
periência.

• 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 das capaci-
dades práticas

• Outros cursos e seminários: referem-se a questões
novas ou de interesse especial no âmbito jurídico-em-
presarial

Durante o ano letivo 2011/2012 (que começou em ou-
tubro de 2011) foram realizados os seguintes programas
de longa duração:

Programa
Primeira Total de 
edição alunos

PROGRAMAS MASTER

Master em Tributação 1994/1995

Master em Direito Empresarial 1996/1997

Master em Recursos Humanos 1997/1998 143

Master em Assessoria Jurídico-Laboral 1999/2000

Master em Banca e Finanças 2000/2001

PROGRAMAS EXECUTIVE

Master Executive em Recursos Humanos 
(e módulos de especialização) 2004/2005

Programa Executive 
em Relações Laborais 2004/2005

Master Executive em Assessoria Fiscal 2007/2008

Master Executive em Direito Empresarial  
(para profissionais da Garrigues) 2007/2009 504

Master Executive em Corporate Finance 2008/2009

Master Executive 
em Fiscalidade Internacional 2009/2010

Executive MBA em Direção 
de Organizações de Serviços Profissionais 2010/2011

Master Executive
em Management International Purchasing 2011/2012

TOTAL DE ALUNOS 2011/2012 647

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

2009/2010 2010/2011 2011/2012

Total de alunos 728 616 647

A diminuição de alunos, que se observa entre os anos de
2009/2010 e 2010/2011, verifica-se, fundamentalmente,
nos programas Executive, o que pode ser atribuído à si-
tuação geral de crise económica.  

Em outubro de 2012, o número total de alunos já inscritos
no CEG para a edição de 2012/2013 é de 491, repartidos
entre os programas anteriores que voltem a ser ministra-
dos nesta edição. A este número serão adicionados, como
alunos do ano letivo de 2012/2013, os que se juntarem à
convocatória de fevereiro de 2013, para o Master Execu-
tive de Recursos Humanos e para o Módulo de Compen-
sação e Benefícios em 2013.
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A evolução do número total de alunos
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Todos os programas acima referidos estão abertos ao pú-
blico em geral, com exceção do Master Executive em Di-
reito Empresarial, que é dirigido exclusivamente a
profissionais da Garrigues. Este programa destina-se aos
colaboradores do escritório e o seu objetivo é completar
a formação universitária destas pessoas com os conheci-
mentos jurídico-empresariais necessários para iniciarem a
sua atividade no exercício profissional, ao mais alto nível. 

Para ministrar o programa relativo à prática jurídica inter-
nacional, contamos com a participação da Faculdade de
Direito da Universidade de Harvard.

O sucesso alcançado pelos nossos programas Master é
corroborado por vários índices e dados, tais como os que
se apresentam a seguir :

O CEG tem acordos de colaboração subscritos com a
maior parte dos principais escritórios e empresas, para a
gestão dos estágios profissionais, assim como protocolos
com fundações e outras instituições académicas para pro-
mover o estudo e a investigação na área jurídica e fiscal.
Desta forma, mantém protocolos para a atribuição de bol-
sas ou para outras atividades de colaboração, com:

• Universidades: Universidade de Navarra, Universidade
Autónoma de Madrid, Universidade de Deusto, Uni-
versidade Antonio de Nebrija, Centro Universitário de
Estudos Financeiros (CUNEF), Universidade de Can-
tábria, Universidade Católica Portuguesa, Tecnológico
de Monterrey (México), Universidade Austral (Argen-
tina) e Universidade dos Andes (Chile).

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

Desde outubro de 2009, o CEG está habilitado a ministrar
programas de formação na qualidade de «centro adscrito
à Universidade Antonio de Nebrija», o que lhe permite
organizar masters oficiais, plenamente reconhecidos no
âmbito do Espaço Europeu de Educação Superior.

Além disso, ao longo do ano de 2012, o CEG criou um
novo Master Universitário em Prática Jurídica que permi-
tirá o acesso à advocacia e que será ministrado com as
seguintes quatro especialidades: Tributária, Empresarial, La-
boral e de Direito Internacional dos Negócios. Este pro-
grama já obteve o parecer favorável por parte da Agência
Nacional de Avaliação da Qualidade e Acreditação
(ANECA), como master que habilita para o acesso à ad-
vocacia.

Com este novo master, a finalidade do CEG é passar a ser
um centro de referência para a formação de qualidade no
que diz respeito ao acesso à advocacia.

Por outro lado, em conjunto com a Fundação Garrigues,
a Universidade de Navarra e a editora Thomson Reuters
Aranzadi, o CEG colaborou, por mais um ano, na organi-
zação e divulgação do Prémio Jovens Juristas que, na sua
edição de 2012, foi atribuído na sede do CEG, com a visita
do Secretário de Estado da Justiça.

Por último, destacar a publicação feita pelo CEG, em 2005,
do Libro de estilo Garrigues (editora Thomson Reuters
Aranzadi), um manual em que são abordadas as questões
linguísticas e de formato que mais frequentemente surgem
na redação de documentos jurídicos. Em 2010 foi publi-
cado também , com identidade  e conteúdos próprios e
específicos, o  Llibre d’estill juridic. 

PROGRAMA COLOCAÇÃO

Ano de  Ano de  Ano de 
2009/2010 2010/2011 2011/2012
(% a 15/10/2010) (% a 20/10/2011) (% a 29/10/2012)

Master em Tributação 86,2 % 95,8 % 94,4 %

Master em Direito  
Empresarial 93,3 % 97,1 % 89,7 %

Master em Recursos  
Humanos 100 % 100 % 100 %

Master em Assessoria  
Jurídico-Laboral 95,2 % 100 % 96,3 %

Master em Banca  
e Finanças 100 % 100 % 88,9 %

Percentagem média  
de colocação 94,6 % 98,3 % 93,7 %

POSIÇÃO NO RANKING EL MUNDO (SEGUNDO ESPECIALIDADE)

Programas 2011/2012 Posição

Master em Tributação 1º

Master em Direito Empresarial 2º

Master em Assessoria Jurídico- Laboral 1º

Master em Banca e Finanças 1º

Percentagem de alunos com ocupação profissional 
depois de terminar o Master

Situação dos nossos programas no ranking de masters 
do jornal El Mundo, junho de 2012
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Tecnologias da informação
De acordo com o nosso objetivo de pôr os avanços tec-
nológicos ao serviço dos nossos profissionais para pres-
tação de um serviço mais eficiente, de maior qualidade e
condizente com as novas tecnologias, este ano o escritório

continuou a investir em tecnologias que nos permitem
cumprir esse propósito.  

Neste sentido, foram implementadas múltiplas iniciativas
e projetos, entre os quais salientamos os seguintes:

TIPOLOGIA
Telecomunicações 
Infraestruturas
Sistemas

PROJETO
Implementação de um 2º Centro de  

Processamento de Dados

PORMENOR DO PROJETO
Projeto pelo qual se duplica toda a
infraestrutura para processos

informáticos críticos num  2º Centro
diferente do atual. Foi implementada
uma nova cabina de armazenagem,

vários servidores e toda a
infraestrutura necessária

TIPOLOGIA
Telecomunicações  
Infraestruturas
Aplicações

PROJETO
Projeto backup

PORMENOR DO PROJETO
Implementação de um segundo robô
de backup, que pode assumir o futuro

crescimento exponencial de
informação

TIPOLOGIA
Aplicações, 

Gestão do conhecimento,
Usabilidade

PROJETO
AML

PORMENOR DO PROJETO
Instalação e distribuição de uma
ferramenta para a gestão, visando a
prevenção do branqueamento de
capitais e financiamento do

terrorismo

TIPOLOGIA
Web 2.0/
Aplicações

Gestão do conhecimento

PROJETO
Blogs

PORMENOR DO PROJETO
Criação de dois blogues baseados em
tecnologia open source, como canais
de comunicação interna corporativa

TIPOLOGIA
Aplicações, 

Gestão do conhecimento, 
Sistemas 

Infraestruturas, 
Usabilidade

PROJETO
Lync

PORMENOR DO PROJETO
Implementação e distribuição de uma
nova ferramenta: Lync, que é um
sistema de mensagens unificadas. 
O pessoal da Garrigues dispõe de
um novo método de comunicação

instantânea aberto a áudio, 
vídeo e mensagens

TIPOLOGIA
Sistemas, 

Gestão do conhecimento,
Usabilidade

PROJETO
Migração para o Windows 7

e o Office 2010 

PORMENOR DO PROJETO
Projeto que significou a migração de
todos os postos de trabalho da firma

(2.344 equipamentos) para o
Windows7 e o Office 2010, para

melhorar o rendimento. Este projeto
implicou quase todas as diversas
áreas de Tecnologia (Sistemas,
Formação, Atendimento aos

Utilizadores, etc.)

A inovação ao serviço da qualidade
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Gestão do conhecimento
No último ano conseguimos que uma convivência ade-
quada entre a formação presencial e à distância nos aju-
dasse a melhorar os conhecimentos dos nossos
profissionais em gestão do conhecimento e em bases de
dados jurídicas. Aumentámos a frequência dos cursos, fo-
mentando a autoformação e a formação sob medida, e
aproveitando de um modo mais eficiente os nossos re-
cursos humanos e económicos.

Foram levadas a cabo uma série de ações para dar impulso
à formação online, dado que este modo de ensinar vai
ganhando seguidores entre os nossos advogados (cerca de
30% das respostas dadas à nossa sondagem de satisfação
preferiam algum sistema de formação não presencial) e que
apresenta vantagens económicas e organizativas:

• Criação de cursos e alojamento de vídeos de autofor-
mação dentro da plataforma de e-learning do escritó-
rio.

• Impulso da formação não presencial utilizando a vide-
oconferência e diversos sistemas de conexão remota
(NetMeeting inicialmente e Lync nos últimos meses). 

• Nova configuração dos materiais de formação em
bases de dados jurídicas, incluindo hiperlinks aos re-
cursos, aos seus vídeos de autoformação e platafor-
mas de e-learning dos fornecedores.

A nossa próxima meta é avançar em todas as atividades
iniciadas ao longo deste último ano, ampliar o catálogo
de vídeos disponíveis para os nossos utilizadores na pla-
taforma de e-learning do escritório e converter a for-
mação à distância, ministrada pelos nossos fornecedores,
em mais uma opção a ter em conta para se manter atua-
lizado.

Blogue de Knowledge
Desde janeiro de 2012, que o escritório conta com o blo-
gue de Knowledge como um novo canal de difusão de in-
formação do departamento de Gestão do Conhecimento
e Documentação. 

Através desse blogue, divulgamos as novidades relaciona-
das com a gestão do nosso departamento (intranet, cen-
tros de documentação, biblioteca, extranet, portal de
bases de dados, alertas diários, etc.). É um meio mais rá-
pido do que as tradicionais newsletters e, o que é mais im-
portante, permite aos nossos leitores realizarem
comentários dentro do mesmo blogue. O seu objetivo
final é tornar-se um espaço de intercâmbio e de colabo-
ração, e não apenas uma via de divulgação de novidades.

As notícias são elaboradas pelos membros dos centros
de documentação. A revisão periódica das entradas mais
lidas orienta–nos sobre quais são os temas que despertam
mais interesse nos nossos leitores e, em resumo, ajuda
também a orientar as nossas ações.

Até ao momento, a Garrigues conta com dois blogues:
Blog IT (Departamento de Tecnologia), já veterano, e o
Blog Knowledge (Departamento de Documentação), que
ainda está a dar os seus primeiros passos. Mesmo assim,
desde o seu lançamento no final de janeiro de 2012 até
junho do mesmo ano, publicámos 37 entradas que rece-
beram um total de 3.208 visitas, com uma média próxima
das 35 visitas diárias. 

Proximamente será implementado um novo blogue para
o Departamento Penal, que será mantido pelos próprios
advogados, o que significará um novo marco para o escri-
tório.

34
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Na Garrigues estamos convencidos de que as grandes
organizações devem promover o respeito pelo meio
ambiente, e a responsabilidade social e empresarial em
geral, no tecido empresarial.

O nosso compromisso continua a basear-se em pontos
específicos nos quais concentramos os esforços para
conseguir melhores resultados ano após ano, e que fazem
parte do nosso Programa de Ecoeficiência, enquadrado
nos compromissos assumidos com o Pacto Mundial das
Nações Unidas, ao qual a nossa firma aderiu em 2002: 

SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

CONSUMO RESPONSÁVEL

GESTÃO DE RESÍDUOS

COMPROMISSO FACE ÀS ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS

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

Consumo responsável
Dentro desta rubrica não englobamos apenas as iniciativas
e os resultados referentes ao consumo de recursos
naturais e à gestão dos resíduos que geramos, mas
também nos preocupamos com assuntos tão importantes
como a contratação sustentável.

Contratação sustentável
A Garrigues aposta firmemente em fornecedores que
cumpram, ou que estejam dispostos a levar avante, os
compromissos de responsabilidade social e ambiental
assumidos pela firma. Atualmente, 66% dos contratos
geridos pelos Serviços Gerais, Logística e Infraestruturas
(SGLEI) incluem critérios sustentáveis:

• Obrigação e compromisso de respeitar todas as
normas éticas, ambientais e de conduta
normalmente aceites no âmbito da sua atividade.

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

• Apresentação, por parte dos proponentes, das cer-
tificações de qualidade e ambiente, que são valori-
zadas na altura de se efetuar a escolha.

A política do escritório não contempla requisitos
específicos quanto à contratação de fornecedores
locais. Do mesmo modo, pela natureza dos serviços
contratados pelo escritório, julga-se que não existe
risco de violar, diretamente, os direitos humanos. Até
à data, não consta qualquer queixa ou informação
sobre isso.

Consumo de recursos
a) Energia
A energia elétrica2 continua a ser o nosso principal con-
sumo energético, e provém, na sua totalidade, de fontes
externas à organização. Também são utilizados combus-
tíveis fósseis nas caldeiras de aquecimento e de água
quente no setor sanitário de alguns dos nossos escritó-
rios. No entanto, não dispomos de dados, uma vez que
quase todas as caldeiras se encontram sob controlo dos
proprietários dos imóveis onde os nossos escritórios se
situam. Realizamos um importante esforço para mini-
mizar os consumos, instalando sistemas de iluminação
eficientes, equipamentos informáticos e de impressão
de baixo consumo, e campanhas de sensibilização. O
resultado destas medidas é a redução do consumo elé-
trico em 10,5% relativamente a 2011.

Programa de ecoeficiência
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2.- Assumimos que as fontes de energia das quais a nossa eletricidade
provém correspondem ao mix de geração energética nacional, como uma
aproximação razoável à nossa realidade.
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b) Água
As nossas ações neste âmbito visam a conscientização
do nosso pessoal e a instalação (ou pedir aos
proprietários dos edifícios onde nos encontramos
para que instalem) de mecanismos que, associados a
novas tecnologias, ajudem a reduzir o consumo.

Em 2012 o consumo médio anual de água por pessoa
nos nossos escritórios diminuiu ligeiramente em rela-
ção ao ano anterior. 

c) Papel
Este ano, o consumo de papel por pessoa manteve-se
igual, relativamente ao ano anterior. Para cumprir o
objetivo de reduzir o consumo de papel, dispomos dos
melhores equipamentos multifuncionais com tecnologia
de última geração (impressão em ambos os lados,
bloqueada, com sistema de redução de consumo
energético e que enviam e recebem faxes com a
conseguinte economia de papel) que, além disso, estão
em constante renovação. Do papel consumido, 92%
provém de bosques geridos de forma sustentável, e a
destruição e reciclagem daquele que já não serve é feita
através de gestores de resíduos autorizados.

Gestão de resíduos
Devido à atividade que desenvolvemos, os resíduos gera-
dos são, principalmente, domésticos de caráter não peri-
goso (319 toneladas). Em todos os escritórios da
Garrigues existem contentores específicos para a recolha
seletiva de embalagens leves, papel e matéria orgânica. 

Por outro lado, continuamos a gerar alguns resíduos peri-
gosos, que são armazenados e entregues a gestores auto-

rizados para o seu transporte e tratamento adequados.
Trata-se de lâmpadas fluorescentes, cartuchos de toner,
pilhas e equipamentos informáticos fora de uso que não
podem ser doados a ONG. Em qualquer caso, esforçamo-
nos por minimizá-los.

A quantidade de resíduos perigosos gerados no escritório
da Garrigues em Madrid3, nos últimos três anos, é apre-
sentada no gráfico seguinte:

Relativamente aos resíduos de aparelhos elétricos e
eletrónicos (RAEE), cabe referir que foram recebidos de
diversos escritórios terminais telefónicos de mesa, assim
como impressoras, servidores, teclados de computador,
carregadores de telefones, cartões UMTS e algumas UPS
já obsoletas, cuja reutilização não era possível, e que foram
geridos adequadamente.

Compromisso perante as alterações climáticas
A Garrigues participa ativamente em iniciativas de
sensibilização e controlo das alterações climáticas, se
prepara um inventário anual de emissões de gases com
efeito de estufa (GEI) produzidas pela nossa atividade.

As principias emissões produzidas pelo nosso trabalho são
emissões indiretas de GEI, causadas pelos consumos de
eletricidade e de papel nos nossos escritórios, bem como
pelo transporte de pessoal (viagens de trabalho e deslo-
cação até aos escritórios). As emissões geradas por estas
fontes são quantificadas segundo o método Greenhouse
Gas Protocol e compiladas no nosso inventário de
gases com efeito de estufa. 

A seguir é apresentado o inventário de GEI da Garrigues
para os últimos três anos de atividade.
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Segundo a distribuição de emissões de GEI por fontes de
energia, 9% das emissões indiretas de GEI são causadas
pelo consumo de papel, enquanto os restantes 91% estão
distribuídos, mais ou menos, de forma equitativa, entre as
outras fontes de emissão (eletricidade, viagens e
transporte diário). Por isso, as principias medidas
destinadas à redução das emissões de GEI nos nossos
escritórios têm-se concentrado, nos últimos anos, na ação
sobre os consumos energéticos (anteriormente referidas
na rubrica «Consumo energético») e nas viagens de
trabalho (promoção do uso de videoconferências). 

Graças à utilização das videoconferências evitou-se a
reaização de 12.585,4 viagens de trabalho e conseguiu-se,
além disso, uma importante economia, uma redução
líquida das emissões de 2.239 toneladas de CO2, e maior
produtividade e comodidade para o nosso pessoal.

Quanto ao transporte diário, e de acordo com a nossa
última sondagem de mobilidade, levada a cabo em 2012,
os meios mais utilizados continuam sendo o transporte
público (utilizado por 28 % do nosso pessoal), assim como
o transporte mais sustentável possível: as deslocações a
pé e de bicicleta, efetuadas por 33 % do nosso pessoal.

A Garrigues não produz emissões significativas de outros
gases diferentes dos GEI.

2010 2011 2012

Eletricidade 2.767,57 2.255,99 2.660,67

Transporte diário 2.135,77 2.007,08 1.725,22
Veículo privado a gasolina 528,29 495,43 285,91

Veículo privado a diesel 950,32 893,08 845,82

Veículo privado a biodiesel - - 37,57

Autocarro 293,91 273,76 173,03

Moto 86,49 86,49 100,85

Metropolitano / comboio 276,77 258,32 282,05

Viagens 2.128,68 1.644,53 1.368,50
Avião 1.847,27 1.389,19 1.123,59

Comboio 172,54 207,89 209,40

Carro 108,82 47,42 35,50

Navio 0,06 0,02 0,01

Consumo papel 679,62 607,98 553,97

EMISSÕES TOTAIS CO2e (tonelada) 7.711,64 6.515,58 6.308,37

EMISSÕES POR PESSOA CO2e (tonelada/pessoa) 3,08 2,78 2,95

Inventário de emissões de gases com efeito de estufa
(emissões CO2e ton)
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4.- Considerou-se que 50% das pessoas que participaram em videoconfe-
rências, que não pertenciam à conexão de origem, teriam realizado uma
viagem de trabalho se este tipo de conexão não existisse.
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Principais grandezas económicas
A Garrigues encerra um exercício que podemos qualificar
de muito sólido, considerando o contexto económico atual,
permitindo-nos manter uma posição privilegiada ao ser a
primeira firma de assessoria legal e fiscal por volume de fa-
turação e número de profissionais na Europa continental.

No exercício de 2012, a faturação conjunta proveniente das
operações da J & A Garrigues, S. L. P. e respetivas sociedades
dependentes, e da Garrigues Portugal, S. L. P. e sociedades de-
pendentes, ascendeu a 350,5 milhões de euros, o que repre-
senta um pequeno decréscimo moderado de 4,9 %
relativamente ao exercício anterior.

Do montante anterior, 340 milhões correspondem à pres-
tação de serviços legais e tributários, e 10,5 milhões de
euros à prestação de outros serviços relacionados.

A faturação da J & A Garrigues, S. L. P. e respetivas socieda-
des dependentes ascendeu a 335,6 milhões de euros, face
aos 351,7 milhões do exercício anterior, o que representou
um pequeno decréscimo de 4,6 % relativamente ao exer-
cício anterior.

A faturação da Garrigues Portugal, S. L. P.  e respetivas socie-
dades dependentes ascendeu a 14,9 milhões de euros, o que
significou um decréscimo de 13,3 % relativamente ao exercício
anterior.

A evolução da faturação conjunta da Garrigues nos últimos
três anos foi a seguinte, em milhões de euros::

A seguir são apresentadas as principais grandezas econó-
micas da Garrigues, tal como constam nas Demonstrações
Financeiras consolidadas da J & A Garrigues, S. L. P. e res-
petivas sociedades dependentes, e da Garrigues Portugal,
S. L. P. e respetivas sociedades dependentes.

Desempenho económico

Evolução da faturação registada
(em milhões de euros)

(milhares de euros) 2010 2011 2012

Valor económico direto gerado 349.763 352.581 336.832

a) Receitas 349.763 352.581 333.832
Receitas por operações 348.955 351.745 335.620

Outras receitas de exploração 430 439 743

Receitas financeiras 154 397 469

Receitas excecionais 224 - -

Valor económico distribuído 347.016 348.802 332.851

b) Custos de operação 95.079 83.932 89.111
Dot. amortiz. Imobilizado 7.004 6.680 6.655

Variação de prov. circulante 7.661 6.717 15.292

Serv. externos 80.285 69.994 66.655

Despesas excecionais 129 541 509

c) Despesas com pessoal e profissionais 225.989 237.002 219.819

d) Pagamentos a fornecedores de capital 4.800 6.705 5.461

e) Pagamentos efetuados às administrações públicas 20.740 20.773 18.028

IAE e outros tributos 513 474 592

Imp. Sociedades 612 721 -934

Seg. Social 19.615 19.578 18.370

f) Doações e outros investimentos na comunidade 408 390 432

RESULTADO DO EXERCÍCIO 2.747 3.779 3.981

Principais grandezas económicas da
J & A Garrigues, S. L. P.  e sociedades dependentes 

375

300

225

150

75

0

366,3 368,9
350,5

2010 2011 2012



42 Memória de Responsabilidade Social Empresarial 2012

(milhares de euros) 2010 2011 2012

Valor económico direto gerado 17.469 17.225 14.914

a) Receitas 17.469 17.225 14.914

Receitas por operações 17.359 17.168 14.892

Outras receitas de exploração 0 0 0

Receitas financeiras 1 41 19

Receitas excecionais 109 16 3

Valor económico distribuído 15.683 16.184 15.170

b) Custos de operação 4.503 5.222 5.425

Dot. amortiz. Imobilizado 431 420 543

Variação de prov. circulante 413 134 -14

Serv. externos 3.654 4.668 4.645

Despesas excecionais 5 - 251

c) Despesas com pessoal e profissionais 10.098 10.531 9.279

d) Pagamentos a fornecedores de capital 275 107 418

e) Pagamentos efetuados às administrações públicas 806 314 44

IAE e outros tributos 1 4 12

Imp. Sociedades 616 97 -145

Seg. Social 189 213 177

f) Doações e outros investimentos na comunidade 1 10 4

RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.786 1.041 -256

Principais grandezas económicas 

da Garrigues Portugal S. L. P.  e sociedades dependentes 

(milhares de euros) 2010 2011 2012

Valor económico direto gerado 367.232 369.806 351.746

a) Receitas 367.232 369.806 351.746

Receitas por operações 366.314 368.913 350.512

Outras receitas de exploração 430 439 743

Receitas financeiras 155 438 488

Receitas excecionais 333 16 3

Valor económico distribuído 362.699 364.986 348.021

b) Custo de operação 99.582 89.154 94.536

Dot. amortiz. imobilizado 7.435 7.100 7.198

Variação de prov. circulante 8.074 6.851 15.278

Serv. Externos 83.939 74.662 71.300

Despesas excecionais 134 541 760

c) Despesas com pessoal e profissionais 236.087 247.533 229.098

d) Pagamentos a fornecedores de capital 5.075 6.812 5.879

e) Pagamentos efetuados às administrações públicas 21.546 21.087 18.072

IAE e outros tributos 514 478 604

Imp. Sociedades 1.228 818 -1.079

Seg. Social 19.804 19.791 18.547

f) Doações e outros investimentos na comunidade 409 400 436

RESULTADO DO EXERCÍCIO  4.533 4.820 3.725

Principais grandezas económicas da Garrigues agregado  
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As rubricas correspondentes a pagamentos efetuados às
Administrações Públicas incluem os pagamentos no âmbito
da Segurança Social, do Imposto sobre Sociedades, Imposto
de Atividades Económicas e outras taxas e contribuições.

A Garrigues e os seus sócios efetuam outros pagamentos
a favor das administrações públicas, tais como os paga-
mentos para a Segurança Social a título de quotas, por
conta do pessoal e dos sócios, as retenções por conta do
IRPF em Espanha, do IRS em Portugal e do Imposto sobre
o Valor Acrescentado correspondente à atividade das so-
ciedades e dos sócios. Estes montantes, que são apresen-
tados em seguida, correspondem ao ano civil indicado.

Evolução dos montantes de IRPF, IRS, IVA e Segurança Social
de sócios e sociedades, para Espanha e Portugal

(milhares de euros) 2010 2011 2012

ESPANHA

IRPF de sócios, profissionais 
e trabalhadores 72.415 73.335 72.610

IVA da sociedade 
e dos sócios 43.077 42.273 40.646

Segurança Social dos 
trabalhadores e profissionais 24.113 24.104 23.082

TOTAL 139.605 139.712 136.338

PORTUGAL

IRS de sócios, profissionais 
e trabalhadores 1.715 2.258 1.888

IVA da sociedade 
e dos sócios 1.875 1.639 1.096

Segurança Social dos 
trabalhadores e profissionais 1.034 1.096 906

TOTAL 4.624 4.993 3.890

Por outro lado, devido ao desenvolvimento das atividades
de formação dirigidas ao nosso pessoal, no ano de 2012
foram recebidas em Espanha ajudas da Fundação Tripar-
tida para a Formação no Emprego e de outras entidades,
no valor de 234.954 euros. Do mesmo modo, foram apli-
cadas deduções relativas ao Imposto sobre Sociedades no
valor de 69.249 euros em Espanha e de 31.313 euros em
Portugal.



9. Marcos de 2012 e objetivos para 2013
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Governação e Prática profissional

MARCOS 2012
• Decréscimo moderado de 4,9 % das receitas pro-
venientes de operações  

• Difusão dos resultados da sondagem de RSE e pro
bono entre o nosso pessoal

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

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

• Formação de 1.876 pessoas através da plataforma de
e-learning

OBJETIVOS 2013
• Garantir uma evolução das receitas provenientes de
operações e uma melhoria da produtividade, de
acordo com a situação do mercado económico e com
o posicionamento histórico da empresa

• Rever e, se for o caso, reforçar todas as políticas,
procedimentos, programas, regulamentos, códigos e
normas internas da empresa

• Aprovar e implementar uma política interna sobre
redes sociais, blogues e outros meios de comunicação
sociais

• Elaborar um Código Ético e estabelecer un Canal
Ético, tomando como ponto de partida o atual Código
de Atuação Profissional da Garrigues. 

Pessoal

MARCOS 2012
• Revisão do processo de seleção

• Estudo de novas fórmulas de retribuição flexível para
empregados

• Gestão da colaboração docente nos masters de
acesso à advocacia

• Adaptação das políticas de práticas ao plano de
estudos de Bolonha e à Lei de Acesso à Advocacia  

• Melhoria das comunicações aos candidatos através do
nosso sistema informático 

• Criação de uma nova «Escola Garrigues» para sócios 

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

• Estabelecimento de um Plano de Mobilidade no
escritório, do qual ainda não se dispõe de dados de
sinistralidade in itínere

OBJETIVOS 2013
• Entrada em vigor das novas nomenclaturas profis-
sionais

• Modificar o processo de seleção (redução no tempo
de resposta a candidatos e inclusão de novas provas) 

• Desenvolver o Manual de Políticas de Bolsistas
adaptado à Lei de Acesso à Advocacia

• Ampliar o número de acordos assinados do master de
acesso à advocacia e o número de profissionais que
colaboram como docentes

• Admitir alunos do master de acesso à advocacia que
são estagiários

• Realizar avaliações para a deteção precoce de
osteoporose em mulheres do escritório

• Dar apoio na luta contra o tabagismo dos empregados

• Implementar um programa para a estratificação do
risco de cancro de mama

Clientes

MARCOS 2012
• Implementação do plano de coordenação e acom-
panhamento de clientes

• Revisão do questionário e do processo de sondagem
do Client Satisfaction e ampliação do número de
entrevistados

• Criação de novas indústrias

OBJETIVOS 2013
• Continuar a realizar as sondagens de satisfação do
cliente e ampliar o número de clientes entrevistados

• Continuar com o plano de coordenação e
acompanhamento de clientes

• Continuar a prestar serviços aos nossos clientes na
América Latina através de una rede própria de
escritórios

Marcos de 2012 e objetivos para 2013
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Sociedade

MARCOS 2012
• Realização de um curso sobre Responsabilidade Social da
Advocacia na Universidade Autónoma de Madrid

• Divulgação da ação social do pessoal da Garrigues através
do espaço «Canto Social» da InterNos. Maior participação
do pessoal do escritório.

• Realização do Rock in Law em Madrid e em Lisboa

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

• Atualização da planificação e organização do trabalho pro
bono. Comunicação do mesmo.

• Obtenção da avaliação positiva da ANECA para o novo
Master Universitário em Prática Jurídica, que permitirá o
acesso à advocacia e será ministrado com as seguintes es-
pecialidades: Comercial, Tributária, Laboral e de Direito In-
ternacional dos negócios

• Realização de novas edições de programas internacionais
já existentes (Práticas Emergentes do Direito e Setores
Regulados, com a Escola Internacional de Negócios da
Colômbia, International Business Law, com o Harvard Law
School, Anglo American Law and International Legal English
y Business English Certificate), e implementação de novos
programas internacionais (Drafting International Contracts,
assim como os programas Ética e Humanidades para uma
Cidadania Global e Formando o Advogado Global, resul-
tado do acordo de colaboração assinado com o Instituto
Tecnológico de Monterrey)

OBJETIVOS 2013
• Elaborar e divulgar o Manual pro bono da Garrigues

• Aumentar as atividades realizadas

• Continuar a apoiar e a participar no projeto Rock in Law

• Continuar com a internacionalização do Centro de
Estudos Garrigues

• Avançar na modernização do método aplicado,
intensificando a formação virtual no Centro de Estudos
Garrigues

• Ministrar a primeira edição do Master Universitário em
Prática Jurídica que permitirá o acesso à advocacia no
Centro de Estudos Garrigues

Inovação

MARCOS 2012
• Implementação do segundo CPD e realização de provas
reais de contingência

• Finalização do anterior projeto backup com outro robô
adicional com sucesso, tendo sido cumpridos os objetivos
propostos

• Implementação do LYNC, colocando à disposição de todo
o pessoal do escritório as comunicações de áudio, vídeo
e mensagens instantâneas.

• Migração de todos os postos de trabalho para a nova pla-
taforma (Windows 7 e Office 2010) com sucesso.

• Implementação do novo sistema de acesso remoto de
modo satisfatório para o acesso geral, ficando pendente
a sua implementação nos dispositivos móveis.

• Implementação de uma nova ferramenta de prevenção de
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

• Utilização do blogue de Knowledge para publicar «pílulas»
de ajuda e informação

• Elaboração de um novo design dos materiais de formação,
com maior peso gráfico e interativo

• Duplicação, pelo segundo ano consecutivo, do número de
livros disponíveis online através do nosso Catálogo

OBJETIVOS 2013
• Implementar um projeto de alteração de eletrónica de
rede

• Implementar um projeto de melhoria de comunicações
internacionais

• Integrar o arquivo de experiências com o arquivo docu-
mental de clientes

• Promover novos fóruns de colaboração

• Implementar uma ferramenta OCR de indexação auto-
mática de conteúdos digitalizados  através de imagem

• Atualizar a plataforma de apoio à gestão SAP

• Automatizar a gestão administrativa do arquivo físico

• Implementar uma ferramenta para o desenvolvimento de
conteúdos e-learning (rapid learning)

• Fazer o acompanhamento dos fornecedores que desen-
volvem aplicações com conteúdos jurídicos para tablets,
e-readers ou telemóveis, e difusão do seu uso dentro da
firma

• Substituir o nossa OPAC atual do Catálogo por outro com
navegação totalmente web

• Formação na ferramenta de Gestão de Credenciais (BDC) 
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Os objetivos definidos para o ano de 2012 constam 
da Memória RSE 2011 disponível em  

www.garrigues.com > A Firma > RSE > Edições anteriores

Meio ambiente

MARCOS 2012
• Regularização de 24 contratos/adendas novos

• Inclusão da tecnologia LED em Burgos, Cáceres, León, Lis-
boa, Oviedo, San Sebastián e Vitoria

• Implantação de interruptores temporizados nas casas de
banho dos edifícios de Hermosilla e Ayala (Madrid)

• Substituição das torneiras convencionais por outras de
baixo consumo nos escritórios de Lisboa e Vitoria e, no
caso de Madrid, substituição das de baixo consumo já
existentes por outras de baixo consumo mais eficientes
«duche»

• Instalação de estores eficientes, energética e ergonomica-
mente, na remodelação do escritório de León

• Redução de mais de 30% no consumo de pilhas, relativa-
mente ao ano anterior

• Substituição de mais de 50 equipamentos multifuncionais
dos nossos escritórios por outros mais eficientes

OBJETIVOS 2013
• Manter a regularização de contratos, e continuar do
mesmo modo com os novos que forem assinados

• Continuar com a instalação de tecnologias avançadas para
reduzir o consumo e as emissões.

• Estudar a implementação da recolha de resíduos por um
gestor autorizado nos escritórios principais de cada área

• Implementar o armazenamento e a recolha para reciclar
os materiais consumíveis de iluminação (lâmpadas/lâmpa-
das fluorescentes) em todos os escritórios.

• Manter a redução no consumo de pilhas

• Continuar com a substituição dos equipamentos multifun-
cionais por outros mais ecológicos, quando vencerem.

• Estudar a viabilidade de eliminar os sacos de lixo de todos
os cestos de lixo dos nossos escritórios

Inovação

MARCOS 2012
• Criação de um espaço no Catálogo Garrigues para con-
sultar os livros e revistas disponíveis com o texto com-
pleto

• Estudo e integração de conteúdos das bases de dados
subscritas no Catálogo (livros e revistas online)

OBJETIVOS 2013
• Implementar um sistema de acompanhamento e consulta
dos pedidos formulados pelos nossos profissionais aos
centros de documentação

• Estudar um sistema que permita emprestar os  recursos
eletrónicos contidos no Catálogo Garrigues (principal-
mente livros eletrónicos)
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Alcance
A presente Memória reúne informação sobre as atividades
da Garrigues nos países onde operou durante o exercício
fiscal de 2012 (1 de setembro de 2011 a 31 de agosto de
2012). De igual modo, apresenta dados e indicadores quan-
titativos dos últimos três anos de atividade.

Os dados apresentados referem-se ao encerramento dos
exercícios fiscais, salvo nos casos em que se justifique e de-
talhe no texto a necessidade de apresentar os dados por
anos civis.

Sociedades às quais se refere o presente relatório
J & A Garrigues, S. L. P.

Garrigues Portugal, S. L. P.

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

Garrigues, LLP (USA) (*)

Garrigues Maroc SARLAU (Marruecos) (*)

Garrigues Polska I Pablo Olabarri Gortázar, 
Spolka Komandytowa

Garrigues Norte, S. L. P. (*)

Ribalta Abogados, S. L. P. (*)

Rino Asesores, S. L. P. (*)

Garrigues Medio Ambiente, Consultoría Técnica 
y de Gestión Integrada del Medio Ambiente, S. L. P.

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

Garrigues IP, S. L. P.

Garrigues IP, L. D. A. (*)

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

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

Garrigues UK, LLP.

(*) São sociedades unipessoais

Periodicidade
A Memória é publicada anualmente. Esta é a sétima Me-
mória publicada pela Garrigues. A primeira Memória, refe-
rente ao exercício fiscal de 2006, foi publicada em 2007.

Consulta a grupos de interesse
Paralelamente às atividades que fazem parte dos instru-
mentos de diálogo e gestão dos grupos de interesse da Ga-
rrigues, e com o objetivo de melhorar continuamente a
qualidade dos conteúdos da Memória, a Garrigues realiza

consultas periódicas sobre a Memória de RSE aos depar-
tamentos da Garrigues, assim como a diversos grupos de
interesse externos à organização. Além disso, todos os con-
teúdos aqui apresentados foram revistos pelos vários res-
ponsáveis dos departamentos envolvidos..

Rigor
A informação disponibilizada nesta Memória corresponde
à que consta nos sistemas de informação da Garrigues. 

A Memória foi elaborada em conformidade com as dire-
trizes estabelecidas na versão 3.1 do padrão Global Repor-
ting Initiative (GRI), publicado em 2011. Além disso, foi
considerado o relatório Making the Connection para vincular
o anterior padrão aos princípios do Pacto Mundial (Global
Compact) das Nações Unidas, ao qual a Garrigues aderiu
em 2002.

A Garrigues considera também outros padrões internacio-
nais, como o Protocolo de Gases com Efeito de Estufa
(GHG Protocol WRI/WBCSD), a Norma UNE-ISO 26000
(2012), as Linhas Diretrizes da OCDE para empresas mul-
tinacionais (revisão 2011) e os Princípios Reitores sobre as
Empresas e os Direitos Humanos das Nações Unidas
(2011).

A Garrigues dispõe de instrumentos para garantir a quali-
dade e a veracidade da informação incluída neste relatório.
As áreas que participam na sua elaboração contam com
sistemas de informação que oferecem uma sólida fonte de
conteúdos. Tudo isto se completa com a auditoria realizada
por um verificador externo. 

Relevância dos assuntos tratados
Os conteúdos desta Memória foram selecionados com
base no princípio da materialidade, pelo que estão reunidos
os aspetos relacionados com o negócio e que são impor-
tantes ou relevantes para a RSE. Para se definir quais as
questões que se consideram materiais, foram observados,
entre outros, os seguintes critérios: objetivos dos grupos de
interesse em matéria de RSE, problemas, riscos e desafios
que o setor enfrenta, e as normas vigentes que afetam a
Garrigues.

Nível de aplicação
A presente Memória encontra-se no nível de cumprimento
mais exigente de toda a escala do guía GRI, com qualificação
A+, de acordo com a verificação externa realizada pela
AENOR (ver Anexo III).

O guia GRI versão 3.1 ou GRI G-3.1 estabelece um nível
de aplicação que vai desde C a A+ (C, C+, B, B+, A e A+)

Anexo I
Princípios que regem este relatório 
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Critérios de consolidação e validação da
informação
O diagrama seguinte reúne o processo de elaboração,
consolidação e validação da Memória, assim como os
departamentos envolvidos em cada etapa:

Consulta 
a grupos 

de interesse

Agentes internos

Agentes externos
(peritos em RSE)

Elaboração de 
rascunhos

Recursos Humanos

Serviços Gerais, 
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Administração 
e Finanças
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Serviço Médico
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Fundação Garrigues

Garrigues 
Meio Ambiente

Revisão e 
consolidação

Garrigues 
Meio Ambiente

Revisão de  
conteúdos 
e estilo

Centro de 
Estudios Garrigues

Fundação  Garrigues

Prática Profissional

Recursos Humanos

Garrigues 
Meio Ambiente

Aprovação 
final

Sócio gerente

Conselho 
de Sócios

Fa
se
s

CONTROLO DE QUALIDADE

Re
sp
on
sá
ve
is

Layout 
e divulgação

Comunicação,
Marketing e R. I. 
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Anexo II 
Índice de conteúdos e indicadores segundo o GRI

INFORMAÇÃO DO PERFIL
Capítulo GRI Descrição Capítulo Página Notas

1 Estratégia e análise

1.1 Declaração do responsável máximo pela tomada de decisões da organização. 1 4

1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. 1, 3, 10 4, 10, 11 ,44

2. Perfil da organização

2,1 Nome da organização. Anexo I 49

2,2 Principais marcas, produtos e/ou serviços. 2 7 (áreas de atuação)

2,3 Estrutura operativa da organização 2, Anexo I 7, 49

2,4 Localização da sede principal da organização. c/ Hermosilla, 3 - 28001 Madrid (Espanha)

2,5 Países em que a organização opera 2 7 (escritórios e balcões)

2,6 Natureza da propriedade e forma jurídica. 2, Anexo I 7, 49

2,7 Mercados servidos  2, 4 7 (áreas de atuação), 12

2,8 Dimensões da organização informante. 1, 3 4, 10, 11 (1)

2,9 Alterações significativas durante o período coberto pela Memória no que 
respeita à dimensão, estrutura e propriedade da organização. 1, 2, 3 4, 7, 8, 10, 11

2,10 Prémios e distinções recebidos durante o período informativo. 3 10

3 Parâmetros da Memória

3,1 Período coberto pela informação contida na memória. Anexo I 49

3,2 Data da Memória anterior mais recente. Anexo I 49

3,3 Ciclo de apresentação de Memórias. Anexo I 49

3,4 Ponto de contacto para questões relativas à Memória ou ao seu conteúdo.                         Contacte-nos em www.garrigues.com

3,5 Processo de definição do conteúdo da Memória. Anexo I 49

3,6 Cobertura da Memória. Anexo I 49

3,7 Existência de limitações do alcance ou cobertura da Memória. Anexo I 49

3,8 Base para incluir informação no caso de negócios conjuntos, filiais, etc. Anexo I 49

3,9 Técnicas de medição de dados e bases para realização dos cálculos. Anexo I 49

3,10 Efeito que possa ter a atualização da informação pertencente a Memórias anteriores  Anexo I 49

3,11 Alterações significativas relativas a períodos anteriores no que respeita ao  
alcance, à cobertura ou aos métodos de avaliação aplicados na Memória. Anexo I 49

3,12 Tabela que indica a localização dos conteúdos básicos da Memória. Anexo II 51

3,13 Política e prática atual relativamente ao pedido de verificação externa da memória Anexo I 49

4 Governo, compromissos e participação

4,1 Estrutura de governo da organização. 2 7

4,2 Indicar se o presidente do órgão máximo de governo ocupa também um cargo executivo. 2 7

4,3 Número e sexo de membros do órgão máximo de governo que sejam  
independentes ou não executivos. 2 7 Ver sócios (7)

4,4 Mecanismos dos acionistas e empregados para aconselharem ou transmitirem  
indicações ao órgão máximo de governo. 2 8

4,5 Relação entre a remuneração dos membros do órgão máximo de governo, 
dos altos cargos diretivos, e o desempenho da organização. 2, 5 7, 23

4,6 Procedimentos implementados para evitar conflitos de interesses no seio 
do órgão máximo de governo. 2, 4 7, 8, 15

4,7 Procedimento para determinar a composição, capacitação e experiência exigível  
aos membros do órgão máximo de governo e às suas comissões. 2, 5 7, 19

4,8 Declarações de missão e valores desenvolvidas internamente, códigos de conduta 
e princípios relevantes para o desempenho económico, ambiental e social,  
e o estado da sua implementação. 1, 2 4, 7, 8

4,9 Procedimentos do órgão máximo de governo para supervisionar a identificação e gestão,  
por parte da organização, do desempenho económico, ambiental e social. 2 7, 8

4,10 Procedimentos para avaliar o próprio desempenho do órgão máximo de governo. 2 7, 8
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INFORMAÇÃO DO PERFIL
Capítulo GRI Descrição Capítulo Página Notas

4,11 Descrição da forma como a organização adotou uma proposta  
ou um princípio de precaução. 2 7, 8

4,12 Princípios ou programas sociais, ambientais e económicos desenvolvidos externamente, 
assim como qualquer outra iniciativa que a organização subscreva ou aprove. 6, 8, 9 26, 36, 40

4,13 Principais associações a que pertença ou que apoie. Membro de mais de 90 associações, 
agrupamentos profissionais e entidades  
similares, a nível nacional ou internacional,  

e do âmbito público ou privado  
(Ordens de Advogados e Economistas 
nas jurisdições em que operamos,  

associações empresariais, universidades, etc.)

4,14 Relação de grupos de interesse que a organização tenha incluído. 2 8

4,15 Base para a identificação e seleção de grupos de interesse com os quais a organização  
se comprometa. 2, Anexo I 8, 49

4,16 Focagens adotadas para a inclusão dos grupos de interesse. 2, Anexo I 8, 49

4,17 Principais preocupações e aspetos de interesse que tenham surgido através  
da participação dos grupos de interesse e a forma como a organização  
lhes respondeu na elaboração da memória. 1, 3, 4, 10, Anexo I 4, 10, 14, 44, 49

5 Focagens de gestão

5 Informação sobre as focagens de gestão económica, social e ambiental 1, 5, 6, 8, 9 4, 16, 26, 36, 40

ECONÓMICO (EC)
Capítulo GRI Descrição Capítulo Página Notas

Desempenho económico

EC1 Valor económico direto, gerado e distribuído, incluindo receitas,  
custos de exploração, remuneração de empregados, doações e outros investimentos  
na comunidade, lucros não distribuídos e pagos a fornecedores 
de capital e a governos. 9 40

EC2 Consequências financeiras e outros riscos e oportunidades para as  
atividades da organização devido à mudança climática. 2, 8 7 (áreas de atuação), 38

EC3 Cobertura das obrigações da organização devido a programas de  
benefícios sociais. 5 23

EC4 Ajudas financeiras significativas recebidas de governos. 9 40

Presença do mercado

EC5 Tipo de relação entre o salário inicial padrão e o salário mínimo local em 
lugares onde são desenvolvidas operações significativas. 5 23

EC6 Política, práticas e proporção de gastos correspondentes a fornecedores 
locais em lugares onde são desenvolvidas operações significativas. 8 37

EC7 Procedimentos para a contratação local e proporção de altos cargos diretivos   
provenientes da comunidade local em lugares onde são desenvolvidas 
operações significativas. 8 37

Impactos económicos indiretos

EC8 Desenvolvimento e impacto dos investimentos em infraestruturas e os 
serviços prestados principalmente para benefício público, através de 
compromissos comerciais, pro bono, ou em espécie. 6 26

EC9 Compreensão e descrição dos impactos económicos indiretos 
significativos, incluindo o alcance desses impactos. N. A. (2)

MEIO AMBIENTE (EN)
Capítulo GRI Descrição Capítulo Página Notas

Materiais

EN1 Materiais utilizados, por peso ou volume. 8 37

EN2 Percentagem dos materiais utilizados que são materiais valorizados. 8 37



53Memória de Responsabilidade Social Empresarial 2012

MEIO AMBIENTE (EN)
Capítulo GRI Descrição Capítulo Página Notas

Energia

EN3 Consumo direto de energia discriminado por fontes primárias. 8 37

EN4 Consumo indireto de energia discriminado por fontes primárias. 8 37

EN5 Poupança de energia devido à conservação e às melhorias na eficiência. 8 37

EN6 Iniciativas para oferecer produtos e serviços eficientes no consumo de  
energia ou baseados em energias renováveis, e as reduções constatadas  
no consumo de energia em resultado das referidas iniciativas. 8 37

EN7 Iniciativas para reduzir o consumo indireto de energia e as reduções  
alcançadas com essas iniciativas. 8 37

Água

EN8 Captação total de água por fontes. 8 38

EN9 Fontes de água que foram significativamente afetadas pela captação de água. N. A. (3)

EN10 Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada. N. A. (3)

Biodiversidade

EN11 Descrição de terrenos adjacentes ou situados dentro de espaços naturais 
protegidos ou de áreas de alta biodiversidade não protegidas. Indicar a localização  
e a dimensão dos terrenos próprios, arrendados, ou dos administrados de alto   
valor em biodiversidade, em zonas fora das áreas protegidas. N. A. (4)

EN12 Descrição dos impactos mais significativos na biodiversidade em espaços  
naturais protegidos ou em áreas de alta biodiversidade não protegidas, resultantes  
das atividades, produtos e serviços em áreas protegidas e em áreas de alto  
valor em biodiversidade em zonas fora das áreas protegidas. N. A. (4)

EN13 Habitats protegidos ou restaurados. N. A. (4)

EN14 Estratégias e ações implementadas e planificadas para a gestão de 
impactos sobre a biodiversidade. N. A. (4)

EN15 Número de espécies, discriminadas em função do seu perigo de extinção, incluídas  
na Lista Vermelha da IUCN e em listagens nacionais, e cujos habitats se encontrem  
em áreas afetadas pelas operações, segundo o grau de ameaça da espécie. N. A. (4)

Emissões, efluentes e resíduos

EN16 Emissões totais, diretas e indiretas, de gases com efeito de estufa, em peso. 8 38

EN17 Outras emissões indiretas de gases com efeito de estufa, em peso. 8 38

EN18 Iniciativas para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, e as reduções alcançadas. 8 38

EN19 Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozono, em peso. 8 38

EN20 NOx, SOx e outras emissões significativas para o ambiente, por tipo e peso. 8 38

EN21 Descargas totais de águas residuais, segundo a sua natureza e destino. N. A. (3)

EN22 Peso total de resíduos geridos, segundo o tipo e método de tratamento. 8 38

EN23 Número total e volume dos derramamentos acidentais mais significativos. N. A. (3)

EN24 Peso dos resíduos transportados, importados, exportados ou tratados que sejam  
considerados perigosos segundo a classificação do Acordo de Basileia, anexos I, II, III e VIII,  
e percentagem de resíduos transportados internacionalmente. 8 36

EN25 Identificação, dimensão, estado de proteção e valor da biodiversidade de recursos hídricos  
e respetivos habitats, consideravelmente afetados por descargas de água e águas  
de escoamento da organização informante. N. A. (3), (4)

Produtos e serviços

EN26 Iniciativas para atenuar os impactos ambientais dos produtos e serviços, e grau  
de redução desse impacto. 8 36

EN27 Percentagem de produtos vendidos, e seus materiais de embalagem, que são recuperados  
no final da sua vida útil, por categorias de produtos. N. A. (5)

Cumprimento das normas

EN28 Custo das multas significativas e número de sanções não monetárias por  
incumprimento das normas ambientais. Não foram registadas multas ou sanções 

Transporte

EN29 Impactos ambientais significativos devido ao transporte de produtos e de outros bens  
e materiais utilizados nas atividades da organização, assim como 
o transporte de pessoal. 8 38, 39

Geral

EN30 Discriminação por tipo do total de despesas e investimentos ambientais. 369.040 euros
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SOCIAL: Práticas laborais e trabalho digno (LA)
Capítulo GRI Descrição Capítulo Página Notas

Emprego

LA1 Discriminação do grupo de trabalhadores por tipo de emprego, contrato, 
região e sexo. 5 17 (6) (7)

LA2 Número total e taxa de novas contratações, e rotatividade média de empregados 
discriminados por grupo etário, sexo e região. 5 17 (8) (9) (10)

LA3 Benefícios sociais para os empregados a tempo inteiro, os quais não são concedidos aos 
empregados temporários ou a tempo parcial, discriminados pelos principais lugares de atividade. 5 19, 23

LA15 O regresso ao trabalho e as taxas de retenção depois das baixas por maternidade 
e paternidade, por sexo. 5 17

Relações empresa-trabalhadores

LA4 Percentagem de empregados cobertos por um acordo coletivo. Ver Memória RSE09, capítulo 6 
página 59, disponível em  

www.garrigues.com > A Firma > 
RSE > Edições anteriores

LA5 Período(s) mínimo(s) de pré-aviso relativo(s) a alterações organizativas, incluindo 
se estas notificações são especificadas nos acordos coletivos. Ver Memória RSE09, capítulo 6 

página 59, disponível em  
www.garrigues.com > A Firma > 

RSE > Edições anteriores

Segurança e saúde no trabalho

LA6 Percentagem do total de trabalhadores que está representado em comissões de 
saúde e segurança, em que se juntam membros da direção e empregados, estabelecidas 
para ajudar a controlar e prestar assessoria em programas de saúde e segurança no trabalho. N. A.

LA7 Taxas de absentismo, doenças profissionais, dias perdidos e número de vítimas  
mortais relacionados com o trabalho, por região e por sexo. 5 19, 24 (11)

LA8 Programas de educação, formação, assessoria, prevenção e controlo de riscos,   
que se apliquem aos trabalhadores, às suas famílias ou aos membros da comunidade, 
relativamente a doenças graves. 5 24

LA9 Assuntos de saúde e segurança cobertos em acordos formais com sindicatos. N. A.

Formação e educação

LA10 Média de horas de formação por ano e por empregado, discriminada 
por sexo e categoria profissional. 5 21

LA11 Programas de gestão de competências e de formação contínua que fomentem a 
empregabilidade dos trabalhadores e que os apoiem na gestão do final das 
suas carreiras profissionais. 5 21

LA12 Percentagem de empregados que recebem avaliações regulares sobre 
o desempenho e o desenvolvimento profissional, por sexo. 5 19

Diversidade e igualdade de oportunidades

LA13 Composição dos órgãos de governo corporativo e discriminação de empregados 
por categoria, de acordo com o sexo, idade, se pertence a minorias e outros 
indicadores de diversidade. 5 17 (6) (7)

Igual remuneração para mulheres e homens

LA14 Relação entre o salário base e a remuneração de homens e mulheres por categoria 
profissional, discriminado pelos principais lugares de atividade. 5 19

SOCIAL: Direitos Humanos (HR)
Capítulo GRI Descrição Capítulo Página Notas

Práticas de investimento e abastecimento

HR1 Percentagem e número total de acordos de investimento significativos que incluam 
cláusulas de direitos humanos ou que tenham sido objeto de análise em matéria 
de direitos humanos. N. A. (12)

HR2 Percentagem dos principais distribuidores e empreiteiros que foram objeto de análise  
em matéria de direitos humanos, e medidas consequentemente adotadas.                                                  N. A. (13)

HR3 Total de horas de formação dos empregados no âmbito de políticas e procedimentos 
relacionados com aspetos dos direitos humanos relevantes para as suas atividades,  
incluindo a percentagem de empregados formados. 2, 5 7, 8, 21

Não discriminação

HR4 Número total de incidentes de discriminação e medidas corretivas adotadas. 5 20, 21
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SOCIAL: Direitos Humanos (HR)
Capítulo GRI Descrição Capítulo Página Notas

Liberdade de associação e acordos coletivos

HR5 Atividades da Companhia e de fornecedores importantes identificados, em que 
o direito à liberdade de associação e o facto de beneficiar de acordos coletivos  
possam ser violados ou correr sérios riscos, e medidas adotadas 
que apoiem estes direitos. Ver Memória RSE09, capítulo 6,

página 59, disponível em  
www.garrigues.com > A Firma >
RSE > Edições anteriores

Exploração infantil

HR6 Atividades da Companhia e de fornecedores importantes identificados, que acarretem 
um potencial risco de incidentes de exploração infantil, e medidas adotadas 
que contribuam para a sua efetiva eliminação. 2, 8 7, 8 ,37 (14)

Trabalhos forçados

HR7 Atividades da Companhia e de fornecedores importantes identificados 
como sendo de risco significativo por estarem na origem de episódios 
de trabalho forçado ou não consentido, e as medidas adotadas que contribuam 
para a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório. 2, 8 7, 8, 37 (14)

Práticas de segurança

HR8 Percentagem do pessoal de segurança que foi formado no âmbito das políticas  
ou procedimentos da organização em aspetos de direitos humanos 
relevantes para as atividades. N. A. (14)

Direitos dos indígenas

HR9 Número total de incidentes relacionados com violações dos direitos 
dos indígenas e medidas adotadas. N. A. (15)

Avaliação

HR10 Percentagem e número total de operações que foram sujeitas a revisões 
de direitos humanos e/ou a avaliações do seu impacto. N. A. (15)

Reparação

HR11 Número de queixas apresentadas relacionadas com os direitos humanos 
abordadas e resolvidas através dos mecanismos de queixa formal. Não foram recebidas queixas relacionadas  

com os direitos humanos

SOCIAL: Sociedade (SO)
Capítulo GRI Descrição Capítulo Página Notas

Comunidades locais

SO1 Percentagem de operações em que foram implementados programas .
de desenvolvimento, avaliações de impactos e participação da comunidade local N. A. (15)

SO9 Operações com efeitos negativos significativos, reais ou potenciais, 
nas comunidades locais. N. A. (15)

SO10 Percentagem e número total de unidades de negócio analisadas, respeitante 
significativa, reais ou potenciais, nas comunidades locais. N. A. (15)

Corrupção

SO2 Percentagem e número total de unidades de negócio analisadas, 
respeitante a riscos relacionados com a corrupção. 2 7, 8

SO3 Percentagem de empregados formados no âmbito das políticas e procedimentos 
anticorrupção da organização.   2, 5 7, 8, 21

SO4 Medidas tomadas em resposta a incidentes de corrupção. Não se verificou qualquer episódio de corrupção,  
branqueamento de capitais ou outro   
tipo de delito de pessoas jurídicas

Políticas públicas

SO5 Posição nas políticas públicas e participação no desenvolvimento das mesmas 
e de atividades de lobbying. 2 7, 8

SO6 Valor total das contribuições financeiras e em espécie a partidos políticos 
ou a instituições com eles relacionadas, por países. N. A. (16)

Comportamento da concorrência desleal

SO7 Número total de ações devido a causas relacionadas com práticas de monopólio 
e contra a livre concorrência, e seus resultados. Nenhuma



56 Memória de Responsabilidade Social Empresarial 2012

SOCIAL: Sociedad (SO)
Capítulo GRI Descrição Capítulo Página Notas

Cumprimento das normas

SO8 Valor monetário de sanções e multas significativas, e número total de sanções  
não monetárias resultantes do incumprimento de leis e regulamentos. 2 7, 8

SOCIAL: Responsabilidade sobre produtos (PR)
Capítulo GRI Descrição Capítulo Página Notas

Saúde e segurança de clientes

PR1 Fases do ciclo de vida dos produtos e serviços em que são avaliados, 
para, se necessário, serem melhorados, os impactos dos mesmos na saúde e segurança  
dos clientes, e percentagem de categorias de produtos e serviços significativos 
sujeitos a esses procedimentos de avaliação. 2, 4, 7 7, 8, 14, 15, 32 (17)

PR2 Número total de incidentes resultantes do incumprimento da regulação legal ou 
dos códigos voluntários relativos aos impactos dos produtos e serviços na saúde 
e segurança durante o seu ciclo de vida, distribuídos em função do tipo de 
resultado desses incidentes. 5 24 (17)

Rotulagem de produtos e serviços

PR3 Tipos de informação sobre os produtos e serviços que são solicitados 
pelos procedimentos em vigor e pelas normas, e percentagem de produtos 
e serviços sujeitos a esses pedidos informativos. N. A. (18)

PR4 Número total de incumprimentos da regulação e dos códigos voluntários 
relativos à informação e à rotulagem dos produtos e serviços, distribuídos 
em função do tipo de resultado dos referidos incidentes. N. A. (18)

PR5 Práticas respeitantes à satisfação do cliente, incluindo os resultados dos estudos 
de satisfação do cliente. 4 14

Comunicações de marketing

PR6 Programas de cumprimento das leis ou adesão a padrões e códigos voluntários 
mencionados em comunicações de marketing, incluindo a publicidade,  
outras atividades promocionais e os patrocínios. Ver Memória RSE09, capítulo 4, 

página 25, disponível em www.garrigues.com > 

A Firma > RSE > Edições anteriores

PR7 Número total de incidentes fruto do incumprimento dos regulamentos relativos 
às comunicações de marketing, incluindo a publicidade, a promoção e o patrocínio,  
distribuídos em função do tipo de resultado dos referidos incidentes. 4 15

Privacidade de clientes

PR8 Número total de reclamações devidamente fundamentadas relativas ao respeito 
pela privacidade e à fuga de dados pessoais de clientes. 4 15

Cumprimento de normas

PR9 Custo das multas significativas fruto do incumprimento das normas respeitantes  
ao fornecimento e utilização de produtos e serviços da organização. 2, 4 7, 8,15
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Notas: 

N. A. = Não aplicável

N. D. = Não disponível

(1) Os principais indicadores inerentes ao negócio são: número de pessoas, número de sócios e volume de receitas.

(2) Devido ao facto de a nossa atividade se desenvolver em escritórios e em lugares onde existe uma grande atividade económica, o impacto económico indireto 
no âmbito local não é significativo.

(3) O fornecimento de água a todos os nossos escritórios provém da rede de abastecimento municipal de água e destina-se apenas ao consumo do escritório. 
Desta forma, as águas residuais que produzimos são unicamente águas sanitárias, as quais são canalizadas até à rede de saneamento municipal. 
Não existe qualquer tipo de derramamento acidental.

(4) Todos os escritórios da Garrigues encontram-se em solo urbano. Não existe qualquer espaço natural protegido adjacente aos nossos escritórios, 
nem é gerado qualquer impacto ambiental sobre a biodiversidade.

(5) Dada a atividade da Garrigues, nos nossos serviços não são produzidas embalagens recuperáveis.

(6) Dados de pessoas por regiões, categorias profissionais, no encerramento do exercício de 2012:

Número de pessoas por regiões 2010 2011 2012
Espanha 2.281 2.147 1.954
Portugal 143 131 115
Internacional 76 66 66

TOTAL 2.500 2.344 2.135

Número de pessoas por categoria 2010 2011 2012
Sócios 274 279 284
Associados 555 535 504
Colaboradores 425 460 376
Juniores 637 478 417
Administração e Apoio 609 592 554
TOTAL 2.500 2.344 2.135

  

(7) Dados de pessoas em 2012 por categorias profissionais e sexo, no encerramento do exercício de 2012:

Sócios % Associados % Colaboradores % Juniores % Admin. e Apoio % TOTAL

Homens 244 86 % 314 62 % 163 43 % 191 46 % 87 16 % 999

Mulheres 40 14 % 190 38 % 213 57 % 226 54 % 467 84 % 1.136

Total 284 100 % 504 100 % 376 100 % 417 100 % 554 100 % 2.135

(8) Novas admissões por sexo, categoria profissional e região, no encerramento do exercício de 2012:

Categoría Homens Mulheres Total
Sócios 0 % 0 % 0
Associados 63 % 37 % 8
Colaboradores 67 % 33 % 18
Juniores 50 % 50 % 212
Administração e Apoio 13 % 87 % 30
TOTAL 48 % 52 % 268

Região Homens Mulheres Total
Espanha 116 125 241
Portugal 5 5 10
Internacional 7 10 17
TOTAL 128 140 268
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(9) Rotatividade de empregados por sexo, categoria profissional e região, no encerramento do exercício de 2012:

Rotatividade de empregados por categoria e sexo

2010                      2011                   2012

Homens (H) / Mulheres (M) H M H M H M

Sócios 7 1 13 0 10 0

Associados 41 26 61 33 70 45

Colaboradores 38 58 49 81 73 81

Juniores 81 103 84 90 64 53

Administração e Apoio 13 70 12 51 8 60

TOTAL 180 258 219 255 225 239

Rotatividade de empregados por regiões

2012

H M Total

Espanha 201 217 418

Portugal 15 11 26

Internacional 9 11 20

TOTAL 225 239 464

(10) A nossa firma nunca sofreu, em toda a sua história, um processo em consequência do qual tenha ocorrido destruição de emprego 
(processos de regulação de emprego, etc.)

(11) Taxa de absentismo:

Total Homens Mulheres

Taxa de absentismo em 2012 por sexo (%) 2,16 0,24 1,92

2010 2011 2012

Evolução da taxa de absentismo (%) 1,85 1,91 2,16

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

(12) A Garrigues não desenvolveu acordos significativos a esse respeito.  

(13) Uma vez que praticamente todos os fornecedores da Garrigues são de nacionalidade espanhola, país que respeita os direitos humanos e laborais 
dos trabalhadores, e são distribuidores de material de escritório, não se considerou necessária a análise em matéria de direitos humanos.

(14) A Garrigues não mantém atividades em que se efetuem trabalhos de exploração infantil, forçados ou não consentidos. A firma cumpre escrupulosamente 
com a legislação laboral vigente e aderiu ao Pacto Mundial das Nações Unidas.

(15) As atividades levadas a cabo pela Garrigues não envolvem qualquer risco para as comunidades locais onde opera. No entanto, ao longo da Memória são 
descritas as medidas de caráter social e ambiental para melhoria das comunidades locais onde opera.

(16) A Garrigues não faz qualquer contribuição financeira ou em espécie a partidos políticos ou instituições com eles relacionadas.

(17) A Garrigues cumpre com a legislação e as normas relativas à saúde e segurança do cliente. Não há conhecimento de qualquer incumprimento ou infração 
a este respeito.

(18) 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 com a legislação que lhe é aplicável e aderiu ao Pacto Mundial das Nações Unidas.
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Anexo III
Documento de verificação 
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A CORUNHA
Tel. +34  981 12 46 30
acoruna@garrigues.com

ALICANTE
Tel. +34  96 598 22 01
alicante@garrigues.com  

BARCELONA
Tel. +34  93 253 37 00
barcelona@garrigues.com 

BILBAU
Tel. +34  94 470 06 99
bilbao@garrigues.com

BURGOS
Tel. +34  947 27 30 19
burgos@garrigues.com

CÁCERES
Tel. +34 927 62 67 77 
caceres@garrigues.com

GRANADA
Tel. +34 958 80 56 80
granada@garrigues.com

LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA
Tel. +34 928 22 94 79
laspalmas@garrigues.com 

LEÓN
Tel. +34 987 26 40 52 
leon@garrigues.com 

LISBOA (PORTUGAL)
Tel. +351 21 382 12 00
lisboa@garrigues.com 

LOGRONHO
Tel. +34 941 262 526   
logrono@garrigues.com

MADRID
Tel. +34 91 514 52 00
madrid@garrigues.com

MÁLAGA
Tel. +34 95 207 55 25
malaga@garrigues.com 

MURCIA
Tel. +34 968 27 47 27
murcia@garrigues.com 

PORTO (PORTUGAL)
Tel. +351 22 615 88 60
porto@garrigues.com 

OVIEDO
Tel. +34 98 520 86 00
oviedo@garrigues.com

PALMA DE MAIORCA
Tel. +34 971 21 34 84
mallorca@garrigues.com

PAMPLONA
Tel. +34 948 17 59 37
pamplona@garrigues.com 

SAN SEBASTIÁN
Tel. +34 943 26 78 20

sansebastian@garrigues.com

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

Tel. +34 922 20 55 67
tenerife@garrigues.com 

SEVILHA
Tel. +34 95 448 93 48
sevilla@garrigues.com 

TOLEDO
Tel. +34 925 22 67 27
toledo@garrigues.com 

VALENCIA
Tel. +34 96 353 66 11 
valencia@garrigues.com 

VALLADOLID
Tel. +34 983 36 14 75
valladolid@garrigues.com 

VIGO
Tel. +34 986 81 55 25
vigo@garrigues.com 

VITORIA
Tel. +34 945 14 51 18
vitoria@garrigues.com 

SARAGOÇA
Tel. +34 976 46 89 46
zaragoza@garrigues.com

BRUXELAS
Tel. +32 2 545 37 00
brussels@garrigues.com  

CASABLANCA
Tel. +212 (0) 522 77 72 40
casablanca@garrigues.com  

LONDRES
Tel. +44 (0) 20 7398 5820
london@garrigues.com 

NOVA IORQUE
Tel. +1 212 751 92 33
newyork@garrigues.com 

SÃO PAULO
Tel. + (55 11) 3071-2566
saopaulo@garrigues.com 

XANGAI
Tel. +86 2 152 281 122
shanghai@garrigues.com 

TÂNGER
Tel. +212 (0) 539 37 90 50
tanger@garrigues.com 

VARSÓVIA
Tel. +48 22 540 6100

warszawa@garrigues.com

Escritórios em 
Espanha e Portugal

Escritórios 
internacionais

Anexo IV
Oficinas Garrigues

www.garrigues.com



Hermosilla, 3
28001 Madrid

www.garrigues.com


