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As atividades da consultoria jurídica são

para uma redução das emissões de CO2 em

impulsionadoras

ambientais

10%, estando previstas as compensações de

significativos, sobretudo pelas emissões de

todas as emissões de carbono relativas aos

CO2 resultantes das deslocações de trabalho,

três escritórios – Lisboa, Porto e Funchal – e

do consumo de energia nos escritórios e da

das emissões resultantes das deslocações de

produção de resíduos, onde o papel se

trabalho, consumo de eletricidade, água,

destaca. Na Abreu Advogados, as alterações

papel e toners e da produção de resíduos.

de

impactos

climáticas têm sido uma preocupação seguida
e

trabalhada

de

muito

perto

e,

Para este objetivo contribui também a política

simultaneamente, um motivo para reduzir a

de separação e reutilização de consumíveis

pegada ecológica.

informáticos, embalagens e outros resíduos,
e a aposta pelos sistemas de vídeo e

Em 2008, a Abreu Advogados definiu e

teleconferências

implementou

escritórios do Porto, Lisboa, Funchal e,

a

política

de

gestão

nas

reuniões

entre

os

quando possível, nas reuniões com clientes.

ambiental “3 R + T: Reduzir, Reutilizar,
Reciclar e Triturar”. É uma política de
redução e de separação de papel para

Em resultado da estratégia “3 R + T”,

reciclagem, cujo objetivo é eliminar

entre

progressivamente o papel que circula

carbono por colaborador foi reduzida

no escritório. A ambição estratégica da

em 7%.

“3R + T” é que a Abreu Advogados se
torne num escritório sem papel.
A política assenta em três medidas simples:
na redução do número de impressões, na
impressão em duas páginas por folha e em
frente e verso, e na progressiva abolição de
pastas de arquivo em papel.
O objetivo para os próximos anos aponta
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2011

e

2014,

a

pegada

de

Carbon Neutral desde 2010

A principal dificuldade do projeto é a
monitorização dos dados e a medição do

A Abreu Advogados conta com a certificação

impacte das emissões de CO2. Grande parte

e)mission

dos fornecedores da Abreu Advogados ainda

2010,

as suas emissões de carbono – através de
uma utilização mais eficiente da energia e do

Para ultrapassar este obstáculo, a Abreu

uso eficiente de recursos – e em compensar

Advogados desenvolveu processos internos
de

desde

Está, portanto, comprometida em minimizar

informação sistematizada.

contabilização

certified

assumindo a condição de carbon neutral.

não tem, e por isso não pode disponibilizar,

de

neutral

consumos,

todas as emissões inevitáveis, investindo em

que

projetos de sustentabilidade ambiental em

permitem acompanhar e medir a eficiência de

países em vias de desenvolvimento, de

todos os impactes ambientais.

acordo com os standards VCS e Social

Carbon.
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Lições aprendidas
- O envolvimento de todos os colaboradores na procura de soluções para melhorar
o impacto ambiental é fundamental.
- A implementação de medidas que reduzem consumos de papel, água e
eletricidade resultam em redução de custos.
- A monitorização permanente dos consumos, através de key performance

indicators, resulta na obtenção de informação útil para decisões de gestão.
- A sensibilização para os impactos ambientais junto de colaboradores, clientes e
fornecedores, é também uma forma de promover a inovação da Abreu
Advogados.

Abreu Advogados
A Abreu Advogados é uma sociedade de advogados que tem o seu sistema de gestão
certificado pela ISO 9001. Constituída em 1993, a Abreu Advogados está actualmente entre as
três maiores sociedades de Advogados em Portugal, tendo crescido de seis para 190
advogados, num total de 280 profissionais, com escritórios em Lisboa, Porto e Madeira e
presença nos quatro continentes, através de sete desks internacionais - Angola, Ásia, Brasil,
Cabo Verde, França, Moçambique e Timor-Leste.
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