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Introdução  

 

A Abreu Advogados é uma Sociedade de Advogados Portuguesa, com 

escritórios em Lisboa, Porto, Madeira, e em Angola, Brasil, China, 

Moçambique e Timor-Leste (Joint Office). Constituída em 1993, a Abreu 

Advogados cresceu de 6 para 165 advogados, entre os quais 28 sócios, 

num total de 240 colaboradores. A Abreu Advogados afirmou-se como 

uma sociedade de advogados de referência, independente, e inovadora, 

assumindo desde sempre um compromisso absoluto pela qualidade dos 

serviços prestados aos seus clientes e pela sua gestão e organização 

profissionais. 

 

Declaração de Suporte ao Global Compact 

 

A Abreu Advogados reafirma o seu apoio aos Dez Princípios do Global 

Compact das Nações Unidas nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, 

Meio Ambiente e Combate à Corrupção.  

Nesta comunicação anual sobre os progressos, descrevemos as nossas 

acções para melhorar continuamente a integração do Global Compact e dos 

seus princípios, na nossa estratégia de negócio, cultura e operações 

diárias.  

Também nos comprometemos a partilhar estas informações com os nossos 

parceiros, através dos nossos principais meios de comunicação.  

Miguel Teixeira de Abreu, Chairman 
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Direitos Humanos 

Princípio 1 As empresas devem dar apoio e respeitar a protecção aos direitos 

humanos proclamados internacionalmente. 

Princípio 2 Certificarem‐se de que não são cúmplices de abusos dos direitos 

humanos. 

O nosso compromisso e política 

 

Desde a sua fundação que a Abreu Advogados compreendeu que só poderia crescer e 

afirmar-se como um verdadeiro projecto inovador na advocacia portuguesa se se baseasse 

num pensamento institucional. 

Esse pensamento institucional passava por criar um ADN próprio para a AB e, com isso, 

dotá-la de uma individualidade distinta  de cada Sócio. Essa individualidade identifica os 

nossos valores, a nossa cultura e o nosso modelo de funcionamento. 

Assim foi criado o Livro de Estilo que corporiza esta individualidade, conferindo a cada 

conceito e a cada palavra escolhida um conteúdo fácil de compreender e de apreender. 

O seu objectivo é o de convidar cada Colaborador a aderir a esses conceitos. Se se quiser 

uma figura de estilo, este Livro visa definir as coordenadas que cada um de nós deve seguir 

quando coloca o seu remo na água. Só assim podemos assegurar que remamos todos na 

mesma direcção. A da Qualidade. 

A Qualidade na AB mede-se por três parâmetros: qualidade humana, qualidade técnica e 

qualidade organizacional. Aos Sócios da AB e, em particular, aos seus órgãos de gestão, cabe 

definir estes princípios a cada momento e velar pela sua aplicação e cumprimento. 

 

No seguimento de um dos compromissos relativo ao RS 2007/2008, têm decorrido todos os 

anos formações em Deontologia para todos os nossos colaboradores.            

 

Desde 1996 que os Advogados da AB prestam apoio jurídico pro bono a instituições de 

solidariedade social. Considerando a dimensão deste apoio, decidimos reestruturar estas 

iniciativas sob um projecto comum e global, nos moldes de uma rede interna funcional, 

abrangendo não apenas os Advogados mas também os Colaboradores das áreas 

administrativas.  
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AB4ALL é a marca da nossa política de apoio jurídico pro bono, na qual assumem particular 

relevo as parcerias com a Academia dos Champs, a Associação Cais e o Instituto de 

Empreendedorismo Social (IES). 

 

A Academia dos Champs visa, através da prática desportiva, o acompanhamento temporário 

ou permanente de crianças em situação de risco ou em enquadramento socio-económico 

desfavorável, tendo em conta as suas necessidades físicas, intelectuais e emocionais, 

promovendo a reintegração da criança na vida social, através de formação, torneios, 

viagens, e da possibilidade de ingresso em cursos de treinadores, que lhes permitam ter uma 

actividade profissional ligada ao desporto e à Associação. 

 

A parceria de longa data com a CAIS foi reforçada com a criação de um serviço de consulta 

jurídica gratuita periódica (quinzenal) para os seus utentes, na sequência do sucesso e das 

necessidades reveladas no “Dia de consulta jurídica gratuita”, organizado, anualmente, pela 

Ordem dos Advogados e ao qual estamos associados. 

 

No projecto com o IES, a Abreu Advogados presta formação jurídica aos colaboradores desta 

entidade e apoia diversos dos seus projectos de empreendedorismo, recebendo, em troca, 

acções de formação de sustentabilidade, três das quais já realizadas em 2010. 

 

 

Trabalho 

Princípio 3 As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o 

reconhecimento efectivo do direito à negociação colectiva 

Princípio 4 A eliminação de todas as formas de trabalho forçado e compulsório 

Princípio 5 A abolição efectiva do trabalho infantil 

Princípio 6 A eliminação da discriminação relativamente a emprego e profissão 

O nosso compromisso e política 

 

Nestes 20 anos de vida, a acção da Abreu Advogados foi sempre pautada por preocupações 

sociais que se reflectem interna e externamente. Talvez por isso, apesar de ter crescido de 6 

para 240 colaboradores, tenha sido distinguida, em quatro anos consecutivos, como uma das 
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“Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal” pela revista Exame e pela Heidrick & 

Struggles. Em 2008, a Sociedade foi distinguida como a “Melhor Empresa Portuguesa para 

Trabalhar em Portugal”. Foi também distinguida como a Empresa Mais Familiarmente 

Responsável em Portugal pela AESE – Escola de Direcção e Negócios e pela Deloitte. 

 

A política de gestão das pessoas na AB sustenta-se em cinco pilares: 

 Plano de carreira;   

 programa de formação;   

 sistema de gestão e avaliação de desempenho;   

 cultura de criação de espírito de grupo; e   

 política de promoção de equilíbrio entre carreira e vida familiar. 

 

Temos uma política consistente de recrutamento anual de Estagiários que implica uma 

estratégia de identificação de talentos, a sua contratação, formação e acompanhamento do 

estágio e retenção dos melhores profissionais. 

Adoptamos uma política de recrutamento justa, não discriminatória, nomeadamente em 

função de idade, sexo, raça, religião ou incapacidade. 

 

Todos os anos possibilitamos aos nossos advogados a sua especialização nas melhores 

universidades internacionais e em Portugal, apoiamos o LL.M. em International Business Law 

e o Mestrado em Direito e Gestão, ambos da Faculdade de Direito da Universidade Católica 

Portuguesa de forma a actualizar e proporcionar novos conhecimentos aos advogados 

portugueses. 

 

A nossa actividade, por inerência, não tem grande impacto na saúde e segurança no trabalho 

dos nossos colaboradores. No entanto, proporcionamos aos nossos colaboradores vantagens, 

através do cartão ABforYou.  
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Ambiente 

Princípio 7 As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios 

ambientais 

Princípio 8 Realizar iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental 

Princípio 9 Encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias que não 

agridem o meio ambiente 

O nosso compromisso e política 

 

No primeiro relatório assumimos o compromisso de melhorar o desempenho ambiental dos 

nossos escritórios. Para além de termos em curso a política dos 3 R’s + T: Reduzir, 

Reutilizar, Reciclar e Triturar, pretendemos ir mais longe na gestão ambiental. 

Comprometemo-nos a avaliar o impacto da nossa actividade no ambiente, para de uma 

forma mais sistematizada tomar todas as medidas necessárias para reduzir factores de 

poluição. 

 

Acreditamos, com sincera convicção, que uma sociedade de Advogados deve, à semelhança 

das outras organizações, conduzir a sua actividade, com respeito pelo meio ambiente e pelas 

gerações futuras, e de uma forma sustentada.  

 

Um dos maiores impactos da nossa actividade relaciona-se com o gasto de electricidade e as 

deslocações casa-trabalho e viagens de negócio, principais geradores de emissões de gases 

com efeito de estufa (GEE). Decidimos, por isso, assumir a responsabilidade deste impacto 

no clima. O maior investimento realizado neste âmbito prendeu-se com o início de uma 

estratégia de redução das emissões de carbono, desenvolvida com a colaboração da 

e)mission, através da qual pretendemos medir, reduzir e posteriormente, compensar a 

pegada carbónica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M11533/BRU/5728337v1 

28.03.14 

Págs. 6 de 8 

A nossa pegada 

 

A evolução da pegada de carbono entre 2009 e 2012 é ilustrada no seguinte gráfico: 

 

 

  

Registou-se uma redução  de  8,8%  de  emissões  de  GEE  entre  2009  e  2010  e    uma 

redução  de  8,2%  para  2011.  Em 2012,  as  emissões  aumentaram  11,6%, continuando  

, ainda assim, 6,6% menor que a de 2009. 

 

 

Anti-Corrupção 

Princípio 10 As empresas devem trabalhar contra a corrupção em todas as suas 

formas, incluindo extorsão e suborno 

O nosso compromisso  

 

Muitos dos nossos Clientes já dispõem de políticas de sustentabilidade sólidas, as quais 

incluem processos de escolha de fornecedores com base em critérios de avaliação do seu 

desempenho social, ambiental e económico. Por conseguinte, cada vez mais a Abreu 

Advogados é solicitada a apresentar a sua abordagem à responsabilidade social. Uma das 

questões colocadas, sobretudo por Clientes estrangeiros, prende-se com as nossas práticas 

no combate à corrupção. Este tema ganha maior relevância quanto mais global for a 
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actuação de uma sociedade de advogados de um ponto de vista geográfico. 

Consideramos que a problemática envolve um princípio de actuação, ele próprio 

determinante para a promoção da sustentabilidade, relativamente à decisão de se actuar em 

países que, nos termos definidos pelas Nações Unidas ou a Transparency International 

(organização internacional da sociedade civil que luta contra a corrupção a nível mundial) 

apresentam índices elevados de corrupção. 

Na AB, entendemos que a cooperação, neste contexto, através de uma condução de negócios 

ética, é pedagógica e mostra que é possível atingir resultados com transparência e 

integridade.  

A AB, juntamente com mais de 30 empresas e outras entidades portuguesas ligadas ao 

mundo empresarial, aderiu à Iniciativa de Parceria Contra a Corrupção (PACI) e foi uma das 

subscritoras de uma carta dirigida ao secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, 

sobre este tema, em 2010. Neste apelo, a tónica é colocada no encorajamento de uma 

conduta mais ética nos investimentos e na competição empresarial. 

 

 

 

Comunicação com os Stakeholders 

 

Relatórios de Sustentabilidade 

 

Em 2009, e referente aos anos de 2007/08, a Abreu Advogados foi a primeira sociedade de 

advogados, e a primeira entidade no Sector Jurídico em Portugal, a publicar um Relatório de 

Sustentabilidade. Recentemente, e de forma a coincidir com o seu 18º aniversário, a Abreu 

Advogados publicou o segundo Relatório de Sustentabilidade que se refere aos anos de 

2009/10. 

 

Grupo Externo de Sustentabilidade 

 

Quando, em 2008, iniciámos uma gestão estruturada da sustentabilidade, decidimos convidar 

um grupo externo, formado por pessoas representativas de diversos quadrantes das nossas 

partes interessadas, que contribuísse para a visão e estratégia de responsabilidade social da 

Abreu Advogados.  
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Internet 

 

Promovemos os Dez Princípios do Global Compact, no nosso site 

 (http://www.abreuadvogados.pt/en/oqf_responsabilidade.php).  

 

Intranet 

 

Dispomos de uma secção na nossa intranet referente a todas as acções de sustentabilidade 

que ocorrem na AB. 

 

 

http://www.abreuadvogados.pt/en/oqf_responsabilidade.php

