CUATRECASAS

Imagine uma nova advocacia
A Cuatrecasas é uma sociedade de advogados com presença em 13
países, com marcada implantação em Portugal, Espanha e América
Latina, e experiência em todas as áreas do direito empresarial.
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“Sociedade ibérica do ano,
2020”
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países

24%

“Firma mais inovadora da
Europa continental”

mulheres em
posição de
responsabilidade

Luanda

Uma forma diferente de trabalhar

Talento

Experiência

Orientação para o cliente

Captamos e retemos o melhor talento.
Para isso, entre outras medidas, dedicamos
à formação mais de 41.000 horas anuais,
apostamos na promoção do talento
feminino e aplicamos um programa de
flexibilidade e teletrabalho.

Com mais de 19 sectores de especialização,
prestamos assessoria em todas as áreas do
direito empresarial. Os principais directórios
e rankings internacionais posicionam-nos
nos lugares cimeiros na maioria das práticas.

Com uma equipa de mais de 40 académicos,
advogados e especialistas em gestão do
conhecimento, a Área de Conhecimento
e Inovação proporciona actualização jurídica
e desenvolvimento adaptados às necessidades
dos nossos clientes.

Inovação

Pensamento disruptivo

Acompanhamento

Aplicamos aos nossos processos a última
tecnologia disponível e metodologias lean
e de project management, para potenciar
a colaboração e soluções adaptadas aos
nossos clientes.

Fomos a primeira firma europeia a criar
uma aceleradora de startups e um veículo
especializado em empresas de legaltech.
Três edições e 20 projectos demonstram
a nossa visão de futuro.

Oferecemos aos nossos clientes
actualização jurídica constante através
de sessões de formação, eventos jurídicos
e envio personalizado de publicações
e alertas sobre novidades legislativas.

Igualdade, compromisso e transparência
Eixos do nosso plano estratégico

Igualdade

Compromisso

Transparência

como centro da nossa
estratégia de negócio

com o meio ambiente
e com a sociedade

ética e bom
governo

Dezoito medidas para promover o
talento feminino

Mais de 2500 horas pro bono em 2019, Renovação de comités internos para
30% mais que em 2018
aumentar a transparência

Criação de um comité de igualdade com
capacidade executiva

Mais de 25 casos de impacto social
e 60 acções solidárias

Novo Código de Prevenção do Assédio,
e implantação do Canal Ético

Redução de 5% da carga das
advogadas mães

Mais de 780.000 € dedicados a centros
especiais de trabalho em 2017

Renovação do nosso Código Ético
e Deontológico

Programa piloto de conciliação, baseado
na flexibilidade e no teletrabalho

Redução de 99% do consumo
de garrafas de plástico

Estritas políticas de prevenção
do branqueamento de capitais e do
financiamento do terrorismo

Plano de formação em capacidades
e competências directivas

Poupança de 30% de energia e redução
de 83% de papel

Políticas de cumprimento baseadas nos
mais altos standards de ética

Eventos Women in Business para
promover a liderança feminina

Membro da REDI, uma rede empresarial
para fomentar a diversidade e a inclusão
LGBTIQ+

Carreiras mais transparentes
promovidas por um feedback contínuo

Blog

Prémio de firma mais inovadora na categoria
de “Gestão e desenvolvimento de talentos”.

APP

www.cuatrecasas.com

