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Introdução

A Abreu Advogados tem 3 escritórios em Portugal – em Lisboa, no Porto e no Funchal – e Parcerias com
Sociedades de advogados em Angola, Brasil, Cabo Verde, China, França, Itália, Moçambique e Timor-Leste.

Constituída em 1993, a Abreu Advogados cresceu de 6 para 198 advogados, entre os quais 31 sócios, num
total de 304 colaboradores.

A Abreu Advogados afirma-se como uma sociedade de advogados de referência, independente, e inovadora.

Assumimos desde sempre um compromisso com a qualidade dos serviços prestados aos nossos clientes –
aplicamos uma política de 3Q's de Qualidade - Humana, Técnica e Organizacional - reforçada pela clara opção
por um caminho em que a Sustentabilidade é um meio e não apenas um fim.
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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 sobre o desenvolvimento da Área da Sustentabilidade, descrevemos as ações
empreendidas para melhorar continuamente a integração dos princípios do Global Compact na nossa
cultura, estratégia de negócio e atividade diária.

Também nos comprometemos a partilhar estas informações com os nossos parceiros, através dos nossos
principais meios de comunicação.

Carmo Sousa Machado
Chairman
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O nosso compromisso com a Sustentabilidade 

A sustentabilidade faz parte do ADN da Abreu Advogados. Este é um compromisso que integra a nossa
identidade, que expressamos com orgulho no nosso Código de Conduta e Ética Profissional e que nos levou a
assumir, ao longo da nossa história, uma postura muito ativa na construção de algo mais do que uma
Sociedade de Advogados.

Defendemos que o crescimento de qualquer organização assenta nas Pessoas que compõem a sua equipa. A
realização pessoal depende de um equilíbrio de fatores familiares, sociais, ambientais e profissionais. É nosso
objetivo que esses fatores se combinem num equilíbrio perfeito. Por isso, somos uma sociedade
comprometida com a realização integral das Pessoas que colaboram connosco e com a Comunidade onde
nos inserimos.

Queremos ser exemplo para a construção de uma cultura que valorize, apoie e promova as melhores
práticas, a nível social, económico e ambiental. Só assim podemos continuar a ser uma Sociedade
comprometida com o desenvolvimento sustentável, num profundo respeito para com as pessoas, o ambiente
e as gerações futuras.
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Na Abreu Advogados, acreditamos que a boa relação entre colaboradores e um bom
ambiente de trabalho contribuem decisivamente para o seu sucesso. Os nossos valores
materializam-se na atividade quotidiana, a qual reflete o cumprimento das normas e
condutas enunciadas no nosso Código de Conduta e Ética Profissional.

O Código de Conduta aplica-se aos Sócios, Advogados e demais colaboradores da Abreu
Advogados. O seu objetivo principal é afirmar e dar a conhecer os nossos valores e os
seguintes princípios: Legalidade, Confidencialidade, Eficiência, Urbanidade, Integridade,
Boa-fé, Transparência e Imparcialidade.

A Abreu Advogados tem um sentido de responsabilidade social ativo, procurando
contribuir para a melhoria da Comunidade onde está inserida, nomeadamente através
de prestação de serviços pro bono a favor da comunidade em geral em situação de
insuficiência económica e da promoção da literacia jurídica.

O projeto Justiça para tod@s, atualmente uma iniciativa da revista FORUM ESTUDANTE,
dirige-se a jovens do Ensino Secundário com o objetivo de promover a literacia jurídica,
despertando o interesse em temas como a Justiça e o Direito. Consiste em preparar a
simulação de um julgamento em que os estudantes analisam um caso concreto e
assumem os papéis de defesa e acusação.

O nosso compromisso e política

Direitos Humanos

• Princípio 1 - As empresas devem dar apoio e respeitar a proteção aos direitos 
humanos proclamados internacionalmente

• Princípio 2 - Certificarem‐se de que não são cúmplices de abusos dos direitos 
humanos
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No âmbito do nosso programa Pro Bono, entre 2018 e 2019, foram realizadas 5.363
horas de assessoria jurídica, assumindo particular destaque parcerias com o IES, a
Crescer a estuDAR, Thirst Project Portugal, NetMentora e Unicef Portugal.

O IES – Instituto de Empreendedorismo Social – é uma escola focada em inovação social
que visa inspirar e capacitar agentes de mudança, resolvendo problemas sociais por
meio de soluções inovadoras e sustentáveis.

A Crescer a estuDAR é uma Associação que tem como objetivo promover a educação e a
escolaridade de jovens carenciados nos países de língua oficial portuguesa, em
particular, através da angariação, recolha e entrega de material escolar, procurando
contribuir para melhorar as suas condições de aprendizagem.

O Thirst Project Portugal é uma organização sem fins lucrativos com objetivo de trazer
água potável às comunidades por todo o mundo. Foi fundada em 2008 nos EUA e
trazido para Portugal em 2019, onde já tem equipas de jovens em escolas e faculdades
de todo o país, que organizam eventos de angariação de fundos.

A NetMentora é uma associação sem fins lucrativos constituída por empresários e
gestores que, com a experiência e metodologia Reseau Entreprendre, ajudam
empreendedores a criar emprego e riqueza local, oferecendo: apoio profissional e
validação dos seus projetos, bem como, acompanhamento individual e gratuito durante
2 anos.

O nosso compromisso e política

Direitos Humanos

• Princípio 1 - As empresas devem dar apoio e respeitar a proteção aos direitos 
humanos proclamados internacionalmente

• Princípio 2 - Certificarem‐se de que não são cúmplices de abusos dos direitos 
humanos
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Enquanto representante e voz da UNICEF em Portugal, o Comité Português para a
UNICEF, tem como missão a promoção e a defesa dos direitos das crianças,
sensibilizando o público e decisores políticos quanto aos Direitos da Criança e em
especial para que as crianças mais desfavorecidas e vulneráveis que continuam a viver
na pobreza, em situação de conflito ou desastre, a sofrer de abusos ou exploração, não
caiam no esquecimento.

Em 2015 obtivemos a certificação B Corp e ao final de três anos renovámos o certificado
e o compromisso em contribuir para um mundo melhor.

As B Corps são um movimento global de empresas que utilizam o poder dos seus
negócios como uma força para o bem. O objetivo principal deste movimento é ajudar a
redefinir o êxito dos negócios com base em ideias sustentáveis.

As organizações certificadas cumprem exigentes padrões de desempenho - sociais e
ambientais - e valores de transparência e de responsabilidade. A Certificação B Corp
refere-se à totalidade de um negócio, e cobre cinco áreas chave de impacto:
Governance, Colaboradores, Comunidade, Ambiente e Clientes. O processo de
certificação é rigoroso, sendo necessário submeter evidências de práticas responsáveis
em termos sociais e ambientais – incluindo fornecimento de energia, resíduos, utilização
de água, condições dos colaboradores, diversidade e transparência da gestão.

O nosso compromisso e política

Direitos Humanos

• Princípio 1 - As empresas devem dar apoio e respeitar a proteção aos direitos 
humanos proclamados internacionalmente

• Princípio 2 - Certificarem‐se de que não são cúmplices de abusos dos direitos 
humanos
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Somos uma sociedade de advogados independente que em 26 anos cresceu de 6 para
mais de 300 colaboradores ao aplicar, no terreno, uma política de 3Q's - Qualidade
Técnica, Qualidade Organizacional e Qualidade Humana.

Somos pioneiros na igualdade de género, na diversidade e na criação de uma cultura de
transparência. Na Abreu Advogados, a política é de porta aberta, porque as ideias não têm
hierarquia e o debate é transversal a todas as áreas e gerações. Estamos sempre atentos
às sugestões dos nossos colaboradores.

Na Abreu Advogados promovemos um ambiente de trabalho inclusivo onde todos são
bem-vindos e são parte importante para o crescimento e sucesso contínuos da nossa
atividade.

Apostamos na gestão das pessoas, tendo como principais premissas a atuação nas diversas
áreas:

• Plano de carreira;
• Workshops e palestras motivacionais;
• Investimento na área da formação;
• Sistema de gestão e avaliação de desempenho;
• Cultura de criação de espírito de equipa (realização de eventos);
• Política de promoção do work-life balance.

O nosso compromisso e política

Trabalho

• Princípio 3 – As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o 
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva

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

• Princípio 5 – A abolição efetiva do trabalho infantil
• Princípio 6 – a eliminação da discriminação relativamente a emprego e profissão
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Temos uma política consistente de recrutamento anual de advogados estagiários que
implica uma estratégia de identificação de talentos, a sua contratação, formação e
acompanhamento do estágio e retenção dos melhores profissionais. De forma a chegar
aos mais jovens temos apostado na vertente digital e com políticas “fora da caixa”.

A Abreu Advogados analisa constantemente o mercado e os seus diversos targets, de
forma a adaptar de uma forma coerente e sustentável o sistema de gestão de pessoas.

Valorizamos os nossos recursos internos, possibilitando que os nossos advogados
invistam na sua especialização. Temos protocolos com as 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 atualizar e proporcionar novos conhecimentos aos nossos
advogados.

Procuramos colmatar as necessidades dos colaboradores e nessa medida identificar
possíveis protocolos que contribuam para melhorar o work-life balance.

O nosso compromisso e política

Trabalho

• Princípio 3 – As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o 
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva

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

• Princípio 5 – A abolição efetiva do trabalho infantil
• Princípio 6 – a eliminação da discriminação relativamente a emprego e profissão
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Reconhecemos a importância dos valores inerentes à igualdade e à não discriminação
entre mulheres e homens, e desenvolvemos parcerias neste sentido.

O iGen – Fórum Organizações para a Igualdade, criado em 2013, é composto por 69
organizações, nacionais e multinacionais, dos setores público, privado e da economia
social, que operam em Portugal. Os membros do iGen assumem o compromisso de
reforçar e evidenciar a sua cultura organizacional de responsabilidade social
incorporando, nas suas estratégias e nos seus modelos de gestão, os princípios da
igualdade entre mulheres e homens no trabalho e no emprego.

A PWN - Professional Women’s Network Lisbon, é um movimento global que promove e
incentiva o progresso profissional das mulheres.

A WomenWinWin – é uma associação sem fins lucrativos, que face às tendências da
utilização da Internet e das redes sociais, coloca, através do portal womenwinwin.com –
connecting women & business, as novas tecnologias ao serviço das mulheres
empreendedoras. Por trás deste projeto está um grupo de mulheres que acredita no
poder da comunidade como uma alavanca de motivação da atitude empreendedora e
reforço da iniciativa empresarial feminina.

Revista Executiva – a Abreu Advogados, acolheu o Programa Intensivo de
Desenvolvimento de Carreira da Executiva. O programa, que conta já com 2 edições,
reuniu um conjunto de especialistas onde foram abordados temas como: ferramentas
para ganhar mais visibilidade e relevância nas empresas; desenvolvimento de soft
skills; cuidar da mente e do corpo; talks e debates entre executivas com objetivo de
fornecer aos participantes uma perspetiva real do que implica ser líder e do que é
necessário para lá chegar.

O nosso compromisso e política

Trabalho

• Princípio 3 – As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o 
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva

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

• Princípio 5 – A abolição efetiva do trabalho infantil
• Princípio 6 – a eliminação da discriminação relativamente a emprego e profissão
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A área de atividade da advocacia é geradora de impactes ambientais sobretudo através
de emissões de CO2 relacionados com as deslocações em trabalho, o consumo de papel
e com o gasto de energia usada no escritório.

Neste sentido, é nosso dever procurar todas as soluções para reduzir a pegada ecológica
da nossa organização, porque o desafio que enfrentamos com as alterações climáticas é
global e, como tal, diz respeito a cada um de nós.

Assumimos o compromisso de melhorar o desempenho ambiental dos nossos
escritórios. Asseguramos o desenvolvimento de medidas de combate às alterações
climáticas, gerindo e monitorizando os impactes decorrentes da nossa atividade:

• Política dos 3 R´s: Reduzir, reutilizar e reciclar;
• Programa Paper@less (redução de consumo de papel);
• Redução de utilização de plástico;
• Opções de viagem que minimizem o consumo de CO2;
• Sistema de comunicações que permite privilegiar a opção por reuniões online;
• Na mudança para a nova sede no coração de Alfama - um projeto de reabilitação

urbana da frente ribeirinha de Lisboa, onde mantivemos a essência do edifício,
promovemos um uso mais racional dos recursos: O edifício está equipado com um
sistema domótico com controlo de luminosidade; um sistema de controlo de
temperatura, que permite uma regulação automática do aquecimento, ventilação e
ar condicionado; um sistema de monitoramento para evitar vazamentos nos canos
de água; painéis solares nos balneários e janelas e caixilhos mais eficientes.

O nosso compromisso e política

Ambiente 

• Princípio 7 - As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios 
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
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Em seguida, apresentamos os dados relativamente aos indicadores ambientais,
calculados para os anos de 2018 e 2019:

Em 2019, apesar do aumento do consumo total de CO2, tivemos um decréscimo de
consumo de CO2 por colaborador de 8%, continuando a registar um decréscimo
relativamente a 2010 (ano em que a média de CO2 foi de 2,26t e em que nos
comprometemos a iniciar medidas para reduzir).

Entre 2018 e 2019, reduzimos o consumo de água em 13%. Importa ainda referir que
desde a implementação do Paper@less (2015), o consumo de papel diminuiu 69%.

Porque acreditamos que a melhoria do desempenho ambiental é contínua, em 2019
assinámos o “Business Ambition for 1.5ºC – Our Only Future”, uma iniciativa de combate
às alterações climáticas focada na urgente necessidade de diminuir as emissões de
gases com efeito de estufa e com a necessidade de promover a transição para uma
economia de baixo carbono.

O nosso compromisso e política

Ambiente 

• Principio 7 - As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios 
ambientais

• Principio 8 - Realizar iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental
• Principio 9 - Encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias que não 

agridem o meio ambiente

2018 2019

Total Emissão CO2 534 554

Média por colaborador 1,97 1,82

Mobilidade (consumo em viagens) comboio 0,76 0,76

Mobilidade (consumo em viagens) avião 177 194

Papel 24 11

Eletricidade 200 206

Água 8 7
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Na prossecução da atividade da Abreu Advogados consideramos a prevenção da
corrupção sob duas vertentes – legal e ética:
• Agindo de acordo com as regras legais e deontológicas, recusar eventuais

solicitações daqueles que possam sugerir agilizar procedimentos e assegurar
decisões mediante a obtenção de contrapartidas;

• Desincentivando quaisquer práticas de corrupção e afastando a ideia de que só
através dessas práticas seria possível obter respostas positivas a pretensões
legítimas.

O combate à corrupção está previsto em diversos estatutos e regulamentações
nacionais e internacionais que a Abreu Advogados cumpre escrupulosamente,
designadamente:
• Estatuto da Ordem dos Advogados, que determina padrões de conduta profissional;
• Regime jurídico do combate ao branqueamento de vantagens de proveniência licita

e financiamento do terrorismo (Lei nº 25/2008, de 5 de Junho) também aplicável a
Advogados;

• Código de Deontologia dos Advogados Europeus (Deliberação nº2511/2007 AO (2ª
serie), de 27 de Dezembro, Ordem dos Advogados; Conselho Geral)

• Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela Assembleia-geral
da ONU pela resolução 58/4 de 31 de Outubro de 2003;

• Convenção contra a Corrupção da OCDE, de 17 de Dezembro de 1997;
• Convenção Europeia, relativa à luta contra a corrupção que implique funcionários

das Comunidades Europeias ou funcionários dos Estados membros, de 26 de Maio
de 1997, bem como a Decisão-Quadro nº2003/568/JAI de 22 de Julho de 2003,
relativa á luta contra a corrupção no setor privado.

O nosso compromisso e política

Anticorrupção 

• Principio 10 - As empresas devem trabalhar contra a corrupção em todas as suas 
formas, incluindo extorsão e suborno
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Pedro Pais de Almeida 
Sócio e responsável pela 
Comissão de 
Sustentabilidade

Isabel Nigra
Coordenadora 
Responsabilidade Social 
Corporativa e Sustentabilidade

Contactos:
sustentabilidade@abreuadvogados.com
isabel.nigra@abreuadvoados.com
(+351) 91 35 66 657
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