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AB4ALL 

ADVOGAMOS A SUSTENTABILIDADE 

 

EMPRESA 

A Abreu Advogados, uma Sociedade de Advogados portuguesa, com escritórios em 

Lisboa, Porto, Madeira e Angola (em Associação) é, ainda, uma teenager no 

universo das sociedades de Advogados. E como qualquer jovem está imbuída de 

vontade, imaginação, determinação, disponibilidade, irreverência e a convicção que 

vai mudar o mundo. E vai! Pelo menos o mundo daqueles a quem conseguir 

chegar. 

 

Nestes 17 anos de vida, a acção da Abreu Advogados, ou AB como informalmente é 

apelidada, 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 2010, pela quarta vez consecutiva, como a Melhor 

Sociedade de Advogados Portuguesa para Trabalhar em Portugal pela revista 

Exame e pela Heidrick & Struggles e como a Empresa Mais Familiarmente 

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

Deloitte. 

 

ENVOLVIMENTO 

Em fase de consolidação, fruto da maioridade que se prepara para atingir no 

próximo ano, e inspirada pelo relatório de sustentabilidade – o primeiro na área da 

Justiça em Portugal – publicado em 2009, no qual assumiu um conjunto de 

compromissos entre os quais i) contribuir para a reflexão no sector da Justiça sobre 

a responsabilidade social e o serviço jurídico, ii) aprovar uma política de serviço 
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jurídico pro bono e de apoio comunitário global e iii) criar uma acção de 

sensibilização do público jovem sobre Justiça e Cidadania, a AB está mais 

comprometida do que nunca com a sociedade civil. 

 

E porque mudar o mundo envolve muito trabalho e exige visões diferentes o 

primeiro passo foi a constituição de um grupo externo de acompanhamento da 

estratégia da sustentabilidade, o qual reúne periodicamente. Este grupo é 

constituído por pessoas da AB e por entidades com as quais a AB interage – 

clientes, fornecedores, universidades, entre outros. 

 

ACTIVIDADES 

Dado o primeiro passo tudo se torna fácil e por isso os projectos florescem. Estes 

projectos desenvolvem-se nas diferentes vertentes da responsabilidade social e 

envolvem os colaboradores de formas diversas. 

 

Um dos exemplos mais visíveis é o Projecto de Voluntariado implementado em 

parceria com a Associação Aprender a Empreender. Neste momento em Lisboa e no 

Funchal (onde a AB também tem escritório), 24 voluntários (não apenas 

advogados) abraçaram o desafio de dar seis aulas a crianças/adolescentes das 

diversas faixas etárias e de diversos grupos sociais, procurando transmitir-lhes a 

sua experiência de vida, opções e oportunidades profissionais e académicas. No 

próximo ano a AB espera estender esta iniciativa ao Porto (cidade em que também 

tem escritório) e contar, ainda, com mais adesão.     

    

Simultaneamente, e ainda, na área das saídas profissionais acessíveis aos jovens, 

para além do programa de Estágios de Verão, disponibilizado a estudantes 

universitários, decorreu de 12 a 16 de Abril o Programa “Como Funciona 

Isto”/Orientação profissional para estudantes do 12.º ano, no âmbito do qual seis 

estudantes acompanham durante uma semana a vivência de um escritório de 

advogados.  
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Na área da Literacia jurídica, estão em curso dois programas diferentes, mas 

igualmente abrangentes. Um dos projectos consiste na publicação de um livro para 

crianças sobre Justiça e Direito – A Lei trocada para Miúdos, destinado a crianças 

entre os 6 e os 10 anos. O segundo projecto consiste no Programa Faça-se Justiça, 

a ser desenvolvido pela Fórum Estudante, e no qual a AB está envolvida desde o 

primeiro momento. 

 

No sector da Justiça, para cumprir o compromisso de promover o diálogo e a 

transparência, a AB tem participado como oradora em diversas conferências nas 

quais transmite as suas experiências e o seu esforço de procurar ser sempre 

socialmente responsável. Exemplo recente deste facto foi a participação no 9.º 

Congresso CAIS que decorreu de 17 a 19 de Março, no qual se debateu o actual 

estado da Justiça e do Direito em Portugal e no mundo. 

 

Estabelecemos, também, parcerias com a E-MISSION, apoiando a sua criação em 

contrapartida de apoio na contabilização e redução dos impactes ambientais da AB 

e com a PREMIVALOR para constituir o primeiro Barómetro da Eficiência Energética 

em Portugal, de forma a corresponder aos compromissos assumidos na área do 

ambiente. 

 

Mas, porque falamos de uma sociedade de advogados, paralelamente a todos estes 

projectos (e outros que estão ainda em fase de desenvolvimento) existe uma forte 

componente pro bono (para o bem do povo), entendida como uma forma de 

trabalho voluntário que implica que a actividade seja exercida com carácter e 

competências profissionais, não sendo no entanto, remunerada. 

 

Neste sentido foi aprovado um projecto pro bono que visa reestruturar iniciativas já 

existentes, no sentido de construir uma verdadeira rede social de apoio jurídico.  

A AB continuará a prestar apoio jurídico mediante solicitação (no âmbito de 

protocolos assinados) a entidades tão diversas como a Associação Passo a Passo, a 

Paróquia Fernão Ferro, a Fundação Alter-Real, a ANDC – Microcrédito, o BCSD – 
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Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, o IES – Instituto de 

Empreendedorismo Social, ou a CAIS, e continuará a responder a todas as 

situações individuais que considera especiais, mas pretende-se ainda mais – que a 

AB seja proactiva, indo ao encontro dos que necessitam de apoio jurídico. 

 

Para o efeito, foi constituído um comité alargado que “pensou” o projecto, o qual 

será substituído por um comité mais reduzido que o implementará. E porque todo o 

projecto precisa de um nome, foi baptizado de AB4ALL – na sequência de uma 

votação aberta a todos os colaboradores. 

 

Na AB4ALL assumem um papel fundamental as parcerias com o IES e com a CAIS. 

No projecto com o IES a AB promove a formação dos seus colaboradores na área 

da sustentabilidade e irá, também, apoiar os diversos projectos de 

empreendedorismo promovidos pelo IES. Na parceria com a CAIS a AB irá criar 

uma consulta jurídica gratuita periódica (quinzenal) para os utentes da CAIS, a qual 

surge na sequência do sucesso e das necessidades relevadas no “Dia de consulta 

jurídica gratuita”, organizado anualmente, pela Ordem dos Advogados e ao qual a 

AB se vem associando. 

 

RESULTADOS 

No período de 2007 a 2008 escrevemos no nosso relatório de sustentabilidade, que 

69 advogados cederam 839 horas para instituições de solidariedade social. Entre 

2009 e 2010 temos já mais de 2 mil horas dedicadas a projectos pro bono através 

de mais de 100 advogados.  

Na Abreu Advogados existem 240 pessoas que querem melhorar o mundo e 240 

pessoas que sabem que, para tal, todos temos que trabalhar juntos. 


