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“Assumido como um compromisso integrante da cultura da VdA, o Programa Pro Bono e de 

Responsabilidade Social Empresarial é um projecto estruturante do nosso posicionamento no 

mercado e na Comunidade e pretende representar um contributo forte, empenhado e continuado 

à Comunidade onde nos inserimos, através do envolvimento de toda a equipa em torno de um 

objectivo comum e solidário.”  

Margarida Couto | Sócia Pro Bono da VdA 
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INTRODUÇÃO 

Este Relatório tem como objectivo apresentar um resumo das principais actividades 

desenvolvidas durante o ano de 2009 no âmbito do Programa Pro Bono e Responsabilidade 

Social da VdA.  

Num ano de crise económica, como foi 2009, a VdA, através do seu Programa Pro Bono e 

Responsabilidade Social, aumentou substancialmente o seu apoio a instituições de 

solidariedade social e ONGD, quer em termos de número de horas de trabalho jurídico 

desenvolvido, quer no que se refere ao orçamento dedicado ao desenvolvimento deste 

Programa. 

A VdA atingiu assim o objectivo de um crescente envolvimento com a Comunidade, tendo 

colaborado num número de projectos de solidariedade social e de inovação social superior ao 

registado em 2008, o que traduziu uma também o envolvimento de um maior número de 

colaboradores da Firma no Programa Pro Bono e Responsabilidade Social. 

Em paralelo, a VdA lançou em 2009 um projecto de desenvolvimento sustentável e 

ecoeficiência aplicável à Firma – o Projecto Verde. 

As actividades desenvolvidas pelo Comité Pro Bono, enquanto entidade gestora do Programa, 

centralizaram-se assim essencialmente em três vectores: (i) por um lado, na angariação de 

projectos de inovação social e de empreendedorismo social e na intensificação das parcerias 

deste tipo, que já vinham sendo desenvolvidas pela VdA em 2008, (ii) na criação e 

implementação de um projecto de desenvolvimento sustentável e ecoeficiência aplicável à 

Firma, como um dos principais focos da sua actividade para este ano e (iii) no desenvolvimento 

da actividade de responsabilidade social traduzida essencialmente no incremento do apoio 

jurídico a diversas instituições de solidariedade social e ONGD e no desenvolvimento de 

acções de voluntariado abertas à participação de todos os colaboradores da Firma.  

No que respeita ao apoio jurídico a instituições de solidariedade social, a actividade Pro Bono 

centrou-se sobretudo nos seguintes eixos: 

 Apoio à Comunidade  

 Acesso à Justiça  

 Acesso à Educação  

 Acesso ao Crédito  

 Acesso à Saúde 

 Apoio a IPSS e ONGD (trabalho jurídico Pro Bono)  

 Formação Jurídica (a IPSS, ONGD e Fundações) 

 Voluntariado e Acção Social 

 

Apoio a IPSS e ONGD 

Actividades do Comité 

Projecto Verde 
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Paralelamente, o Comité Pro Bono promoveu a adesão da Firma, na qualidade de Associada, à 

Associação GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial, no 2º semestre de 

2009. O GRACE tem como principal objectivo a promoção do conceito de Cidadania 

Empresarial e de Responsabilidade Social das Organizações e o apoio a actividades 

desenvolvidas por terceiros (associados ou não) nesta área, procurando a colaboração com as 

comunidades locais e organizações de solidariedade social. 

A VdA manteve ainda o seu estatuto de Associado do BCSD (Business Council for Sustained 

Development), instituição que tem como missão principal levar a liderança empresarial a ser 

catalisadora de uma mudança rumo ao desenvolvimento sustentável e promover nas empresas a 

ecoeficiência, a inovação e a responsabilidade social.  

Como acção de voluntariado interna e aproveitando o facto de um dos “Projectos Bandeira” da 

Firma em termos de responsabilidade social para 2009 ser o “Projecto Verde”, foi realizada 

uma acção de team building ambiental – “Mais Árvores” –, que consistiu na plantação de 500 

pinheiros em 2 hectares de terreno na Tapada Nacional de Mafra, o que se traduz no sequestro 

de 60 toneladas de CO2 e constituiu um grande passo em direcção à concretização do objectivo 

de tornar a VdA uma Firma ambientalmente responsável e Carbon Neutral. 

Ainda no âmbito dos Projectos Internos, neste caso, de recolha de fundos e de bens, são de 

destacar, pelo grau de envolvimento da Firma, as campanhas de recolha de bens e de fundos 

para o Miguel (“afilhado” da VdA no âmbito do Projecto Padrinhos da Ajuda de Berço, nos 

termos do qual a VdA suporta as despesas anuais de uma criança daquela instituição) e a 

recolha de livros para a Faculdade da Guiné Bissau, no contexto da qual foram recolhidos e 

entregues àquela Faculdade 400 livros jurídicos. 

No âmbito dos projectos de responsabilidade social realizados em 2009, a VdA participou no 

Torneio Lawyers Rugby Cup. Este torneio de rugby, que envolveu diversos escritórios de 

advogados, teve como objectivo a angariação de fundos para projectos de escolinhas de rugby 

destinadas a crianças carenciadas.  

Para além da participação no torneio com uma equipa de rugby, a VdA fez parte da 

organização deste evento desportivo solidário. 

 

 

Adesão ao Grace 

 

 

 

 

 

Projectos Internos 

Lawyers Cup 
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A VdA foi ainda uma das sociedades de advogados organizadoras do Rock in Law 2009, um 

concerto de bandas musicais compostas por advogados. O Rock in Law constitui uma iniciativa 

de responsabilidade social organizada pela Call to Action e destina-se a recolher fundos para 

um projecto social de uma Instituição de Solidadriedade Social. A VdA participou no evento 

com a banda composta por advogados e advogadas da Firma – a Banda Lhoca. Com este 

evento, foram angariados mais de € 22 000 destinados essencialmente à realização do 1º Curso 

de Cozinha e Pastelaria para 15 mães adolescentes solteiras, apoiadas e acolhidas na Casa 

Santo António, tendo em vista o seu acesso ao mercado de trabalho. 

 

 

 

O prémio de “Advogado Pro Bono do Ano”, que tem por objectivo distinguir os advogados 

que mais se envolvam e contribuam para o sucesso do Programa Pro Bono e incentivar os 

demais advogados da Firma a colaborar tanto em actividades Pro Bono como de 

responsabilidade social e voluntariado, foi atribuído, em 2009, a Patrícia Sousa Lima, 

Associada Sénior da VdA.  

Por outro lado, com o objectivo de aproximar o Programa Pro Bono da VdA das melhores 

práticas internacionais, dois membros do Comité Pro Bono participaram numa Master Class 

em Londres sobre Corporate Social Responsability in Law Firms, na qual estiveram presentes 

colaboradores de alguns dos maiores escritórios ingleses.  

 

ESTRUTURA ORGANIZATIVA E REPORTE 

A VdA estabeleceu, no âmbito da sua Política Pro Bono e Responsabilidade Social uma 

estrutura organizativa – o Comité Pro Bono –, responsável pelo planeamento, definição e 

gestão do Programa Pro Bono e de Responsabilidade Social e pela execução, quer das políticas 

por este definidas, quer do Plano de Acção anualmente aprovado. 

O Comité Pro Bono reporta directamente à Direcção da VdA. 

Para efeitos de planeamento, definição e gestão do Projecto Verde, foi decido criar uma equipa 

autónoma do Comité Pro Bono, na qual existem dois representantes deste Comité. 

A Equipa Projecto Verde reporta ao Comité Pro Bono. 

Prémio Advogado Pro 

Bono do Ano 

Participação e 

Conferências 

Equipa Projecto Verde 

Comité Pro Bono 

Rock in Law 
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OS PROJECTOS PRO BONO E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Os principais projectos e parcerias desenvolvidas pelo Comité Pro Bono tiveram como 

contraparte as seguintes entidades, beneficiárias de apoio jurídico em regime de Pro Bono, de 

acções de voluntariado de colaboradores da VdA e/ou de acções de recolha de fundos e de 

bens: 

 Aprender a Empreender – Associação para a promoção do empreendedorismo dos 

jovens; 

 Entrajuda – Associação de apoio a IPSS e outras entidades de solidariedade social e 

beneficência; 

 Associação Nacional de Direito ao Crédito – Microcrédito; 

 Centro Português de Fundações; 

 APTT21 – Projecto Efeito D; 

 Justice Group – ONGD para a promoção da justiça em países do 3º mundo; 

 Dialogue Café – Associação para a Promoção do Diálogo entre Culturas; 

 Ajuda de Berço – Associação de apoio a recém-nascidos à procura de uma família; 

 Associação para a Assistência Farmacêutica – Banco dos Medicamentos. 

Encontra-se em anexo ao presente Relatório uma descrição sumária dos projectos e principais 

actividades desenvolvidas em cada um deles no ano de 2009. 

Adicionalmente, foi lançado o Projecto Verde, o qual foi um dos principais focos da actividade 

do Programa de Responsabilidade Social da VdA, consistindo, em traços largos, na criação e 

implementação de um projecto de desenvolvimento sustentável e ecoeficiência aplicável à 

Firma, através do qual a VdA pretende adquirir o estatuto de entidade “Carbono Zero”.  

Para além destes projectos, a actividade Pro Bono da Firma abrangeu ainda o apoio jurídico a 

título gratuito, ao abrigo de Protocolos de Colaboração, (i) à Fundação PT, (ii) à Associação 

Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (“APDC”) e (iii) à Associação do 

Comércio Electrónico. 

Projecto Verde

Hugo Moredo Santos 
(Coordenador)

Marta Magalhães Cardoso

Alexandra Fontes

Tiago Correia Moreira

Sofia Abreu Ferreira 

Comité Pro Bono

Margarida Couto (Sócia)

Marta Magalhães Cardoso 
(Coordenadora)

Teresa Pitorra

Matilde Horta e Costa

Benedita Aires

Alexandra Fontes 

Direcção

Principais Projectos e 

Parcerias 

Projecto Verde 
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No que respeita à parceria estabelecida em 2008 entre a VdA e a Sociedade de Advogados 

Miranda, Correia, Amendoeira & Associados (“Miranda”), no âmbito das actividades 

desenvolvidas ao abrigo do Protocolo de Colaboração entre as duas Firmas, bem como dos 

Protocolos de Colaboração em actividades Pro Bono celebrados entre as duas Firmas e a CNIS 

por um lado e a Plataforma ONGD por outro, foi prestado apoio jurídico a diversas associadas 

destas duas organizações, tendo ainda sido ministradas acções de formação, por advogados da 

VdA e da Miranda, nas áreas de direito fiscal (Mecenato) e de direito laboral. 

A. AMBIENTE – O PROJECTO VERDE 

Em 2009, o Programa Pro Bono e Responsabilidade Social teve como “Projecto Bandeira” um 

projecto interno de Desenvolvimento Sustentável e Ecoeficiência – o Projecto Verde –, 

posicionando a VdA como entidade empenhada no combate aos efeitos das alterações 

climáticas, através da redução das suas emissões de carbono e da adopção de práticas 

ambientalmente mais responsáveis e sustentáveis. 

O Projecto Verde consubstancia um compromisso social da VdA com o objectivo de tornar a 

Firma mais responsável do ponto de vista ambiental, de acrescentar mais valor, de utilizar 

menos materiais e energia e de diminuir o impacto ambiental da sua actividade, adoptando as 

medidas que se revelem necessárias para o efeito e procurando induzir boas práticas junto dos 

seus colaboradores. 

Para o desenvolvimento do Projecto, foi constituída uma equipa – A Equipa Projecto Verde – à 

qual foi atribuída a responsabilidade de: 

 Desenvolver os objectivos específicos do Projecto “Desenvolvimento Sustentável e 

Ecoeficiência”; 

 Estabelecer os milestones da aquisição do estatuto “Carbon Neutral”; 

 Definir as métricas de avaliação do progresso registado; 

 Criar um Manual de Boas Práticas; 

 Implementar programas ou acções específicas que envolvam e sensibilizem todos os 

colaboradores da Firma. 

O Projecto Verde foi implementado como um programa de gestão de emissões de carbono, 

estruturado com acções a desenvolver num horizonte de médio prazo (até 2011/2012). 

Considerou-se adequado adoptar uma abordagem faseada, tendo em 2009 sido concluída com 

sucesso a 1ª fase de implementação. 

Nesta 1ª fase, constituíram objectivos essenciais deste Projecto: 

 Medir a “pegada de carbono” da VdA; 

 Promover a redução do consumo de recursos naturais e desperdícios, nomeadamente 

através da implementação de sistemas de reciclagem de papel; 

Parceria Miranda 

 

 

 

Os objectivos 

Projecto Verde 
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 Promover a eficiência energética, de forma a minimizar a emissão de gases para a 

atmosfera; 

 Iniciar a implementação de um programa de compensação/remissão das emissões 

gasosas inevitáveis. 

 

 

 

 

A promoção da redução do consumo de recursos naturais e desperdícios e a promoção da 

eficiência energética traduziu-se na implementação de medidas mensais comunicadas pela 

Equipa Projecto Verde a toda a Firma.  

No que respeita ao programa de compensação/remissão das emissões gasosas inevitáveis, foi 

realizada uma acção de team building ambiental – “Projecto Mais Árvores” –, que consistiu na 

plantação de 500 Pinheiros na Tapada Nacional de Mafra, tendo a área plantada pela VdA sido 

de dois hectares, e permitido o sequestro de 60 toneladas de CO2 !  

 

 

 

 

Projecto Mais Árvores 
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B. PROJECTOS DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL 

No ano de 2009, a VdA prestou apoio jurídico ao lançamento e implementação de novos 

projectos de Empreendedorismo e Inovação Social, dos quais se destacam os seguintes: 

 Dialogue Café – projecto desenvolvido sob os auspícios da Aliança das Civilizações 

(organismo das Nações Unidas que é presidido por Jorge Sampaio) com o apoio da 

Fundação Gulbenkian e que tem como objectivo a promoção do diálogo entre 

diferentes culturas e religiões através da criação de uma rede de Cafés, localizados 

nas principais cidades de alguns dos países vítimas da incompreensão social, cultural 

e religiosa (como Istambul, Dubai, Beirute Nova Iorque, Londres), que permita aos 

seus clientes através do convívio, da música e do diálogo, ultrapassar as diferentes 

barreiras sociais, culturais e religiosas que os separam. 

A VdA prestou apoio jurídico à constituição desta ONGD e ao respectivo 

reconhecimento, tendo ainda prestado serviços jurídicos na elaboração dos acordos 

necessários à formalização dos contributos a efectuar pelos Mecenas não 

instituidores do Dialogue Café. 

 Efeito D – um Projecto da APPT 21/Diferenças (que apoia crianças com trissomia 

21), criado e desenvolvido pela BBDO, tendo a VdA prestado todo o apoio jurídico 

ao lançamento e implementação deste Projecto. Esta designação –  “Efeito D” –, 

resulta da troca da localização da letra “D” na palavra “Defeito” e pretende 

transmitir a ideia de que uma “Diferença” só aparentemente é um “Defeito”. 

No âmbito deste Projecto, inúmeros estilistas nacionais e internacionais aceitaram 

conceber e desenhar peças que, por terem aparentemente um “defeito”, constituem 

peças “diferentes”, mas muito originais, e que são verdadeiras peças de design. 

Essas peças deverão ser produzidas e vendidas com o objectivo de angariar receitas 

para que a APPT 21/Diferenças possa apoiar, de forma sustentável, o 

desenvolvimento de crianças com trissomia 21.  

A VdA prestou apoio jurídico em todas as fases da implementação e 

desenvolvimento do Projecto, tendo nomeadamente procedido à elaboração dos 

contratos de licença com os designers nacionais e internacionais para a reprodução e 

comercialização das suas obras e preparado a demais documentação jurídica de 

suporte ao Projecto. 

C. OS PROJECTOS DE APOIO À COMUNIDADE (acesso à Justiça, acesso à Educação, acesso 

ao Crédito e acesso à Saúde) 

No âmbito dos Projectos de Apoio à Comunidade, o Programa Pro Bono e Responsabilidade 

Social focalizou-se essencialmente no desenvolvimento de grandes projectos, sendo alguns 

deles acompanhados pela VdA desde 2008 (ano de lançamento do Programa), sendo de realçar: 
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 Apoio à Associação Aprender a Empreender / Junior Achievement Portugal – 

organização sem fins lucrativos da qual a VdA é membro fundador, que visa 

desenvolver o empreendedorismo, o gosto pelo risco, a criatividade e inovação das 

próximas gerações, através de programas educativos (de carácter lúdico e atractivo) 

que são ministrados a alunos de diversos níveis de ensino (do ensino básico ao 

ensino superior), por colaboradores das empresas associadas.  

Para além do apoio jurídico corrente à actividade da Associação, 60 voluntários da 

VdA (advogados e colaboradores das áreas de suporte) participaram, em regime de 

voluntariado, nos Programas “A Família”, “A Comunidade”, “Economia para o 

Sucesso” e “A Empresa”, tendo leccionado estes programas nas salas de aula a cerca 

de 1.500 alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos.  

A VdA esteve ainda novamente envolvida noutro Programa desenvolvido pela 

Aprender a Empreender (“Braço Direito – um dia no teu futuro”) o qual visa 

permitir aos alunos a aquisição conhecimentos sobre a cultura, ética de trabalho e as 

várias opções de carreiras existentes. No caso da VdA, este Programa permitiu aos 

alunos envolvidos, durante um dia, assistir ao trabalho e funcionamento de uma 

sociedade de advogados, com vista a contribuir para a sua reflexão sobre a escolha 

de uma futura carreira profissional. Ao abrigo deste Programa, 8 alunos do 11º ano 

foram assim, durante um dia de trabalho, o “braço direito” de 8 advogados da VdA, 

acompanhando-os em toda a actividade profissional, o que permitiu que aqueles 

alunos fossem “advogados por um dia”. 

É ainda de realçar que durante o ano de 2009 a VdA promoveu o lançamento dos 

programas da Aprender a Empreender na Madeira e iniciou o processo de 

constituição da Junior Achievement em Moçambique (no âmbito da Parceria entre a 

VdA e a Sociedade de Advogados moçambicana FBLP). 
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 ANDC – Associação Nacional de Direito ao Crédito (Microcrédito) – associação 

sem fins lucrativos que procura, através do microcrédito, fomentar a inserção social 

e a autonomia de pessoas com dificuldades financeiras ou em risco de exclusão, 

através da iniciativa económica que se propõem desenvolver. A missão da ANDC é 

a de conseguir que as pessoas excluídas do crédito bancário, possam mudar a sua 

vida criando o seu próprio emprego, através de um pequeno negócio. 

Para além do apoio jurídico em várias questões colocadas à VdA, existe um 

envolvimento muito próximo com a actividade desenvolvida pela ANDC, na medida 

em que um Sócio da VdA participa numa das Comissões de Aprovação dos vários 

Projectos de Microcrédito que são avaliados por esta Associação para serem objecto 

de financiamento. 

 The Governance and Justice Group – Associação para a Promoção de Normas 

Internacionais de Governo e Administração da Justiça que tem por missão 

contribuir, através da promoção de normas internacionais de governo e 

administração da justiça, para o desenvolvimento e protecção dos Direitos Humanos, 

designadamente em países em vias de desenvolvimento ou que tenham sido vítimas 

de guerras ou catástrofes. 

Esta ONGD foi constituída com o apoio da VdA, que lhe presta serviços jurídicos 

numa base regular. 

 Banco Farmacêutico - Associação para a Assistência Farmacêutica que 

desenvolveu, em 2009, um projecto de apoio a pessoas carenciadas através do 

fornecimento de medicamentos não sujeitos a receita médica, produtos de Saúde e 

de Higiene, em colaboração com instituições de solidariedade social e farmácias. 

Para além de prestar apoio jurídico à Associação em diversas matérias, a equipa de 

Direito da Saúde da VdA assessorou a implementação do Banco Farmacêutico, 

nomeadamente apoiando a obtenção dos licenciamentos necessários e 

acompanhando as parcerias a estabelecer. 

APOIO JURÍDICO A IPSS E ONGD  

Pela natureza dos serviços prestados pela VdA, uma parte significativa do número de horas 

dedicado ao Programa Pro Bono da Firma encontra-se alocado ao apoio jurídico a Instituições 

de Solidariedade Social e ONGD.  

Das várias instituições apoiadas pela VdA são de destacar as seguintes: 

 Entrajuda, no âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado com esta Instituição, 

a VdA presta serviços jurídicos a várias Associações que recorrem ao apoio da 

Entrajuda, em diversas áreas do direito, o que tem permitido envolver as várias áreas 

de prática da Firma. 
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Por outro lado, diversos colaboradores da VdA participaram, em regime de 

voluntariado num Projecto da Entrajuda - Equipas de Diagnóstico – que tem como 

objectivo diagnosticar (e resolver) os problemas e necessidades das IPSS inscritas 

no Projecto. 

 Parceria Miranda / Parceria CNIS / Parceria Plataforma ONGD – no âmbito 

destas parcerias foi prestado apoio jurídico a diversas associadas da CNIS e da 

Plataforma ONGD, sobretudo nas áreas do Direito Fiscal e do Direito Laboral. 

 Centro Português de Fundações (CPF) – A VdA e o CPF comprometeram-se, no 

âmbito de um Protocolo de Colaboração celebrado em 2009, a promover acções 

conjuntas de dinamização do Terceiro Sector em geral, e do sector fundacional em 

particular. Por outro lado, e ainda no âmbito deste Protocolo de Colaboração, foi 

prestado apoio jurídico, de forma não remunerada, tanto ao CPF como a diversas 

fundações suas associadas.  

 

 

PROJECTOS PRO BONO E NÚMERO DE HORAS 

Nos termos da Política Pro Bono da VdA, foram estabelecidos, para cada ano objectivos 

mínimos de horas a prestar no âmbito do Programa Pro Bono, pretendendo a Firma atingir as 

Best Practices internacionais (3% das horas facturáveis) até 2011. Com vista a motivar a 

participação nos projectos Pro Bono, as horas dedicadas aos mesmos (horas Pro Bono) são 

elegíveis para os objectivos anuais dos advogados da VdA. 

Para efeitos de determinação das horas despendidas pelos colaboradores da VdA em trabalho 

desenvolvido no âmbito do Programa Pro Bono e Responsabilidade Social, foram apenas 

consideradas as horas relativas a trabalho jurídico Pro Bono, e não as horas relativas às três 

acções de voluntariado desenvolvidas em 2009 – Programas da Aprender a Empreender, 

Equipas de Diagnóstico da Entrajuda e Projecto Mais Árvores. As horas despendidas em 

actividades de voluntariado são porém também valorizadas, sendo por isso medidas, ainda que 

separadamente. 

 

0 2 4 6 8 10 12

Tipo de Instituições Apoiadas pela VdA

Fundações ONGD IPSS Associações
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A. HORAS ELEGÍVEIS 

O Programa Pro Bono e Responsabilidade Social estabeleceu como objectivo (mínimo) de 

horas Pro Bono para o ano 2009 um número de horas equivalente a 1,5% do total de horas 

(elegíveis/facturáveis) da Firma.  

O objectivo fixado para 2009 foi superado, na medida em que foram registadas 3.585 horas 

(equivalentes assim a 1,7% do nº de horas elegíveis/facturáveis totais da Firma), o que 

corresponde a um incremento de cerca de 65% face ao ano anterior. 

Adicionalmente, em actividades de voluntariado foram despendidas, por advogados e demais 

colaboradores da Firma, 693 horas, distribuídas pelos três projectos de voluntariado 

desenvolvidos em 2009. 

B. HORAS NÃO ELEGÍVEIS 

O Comité Pro Bono dedicou ainda, no seu conjunto, 393 horas (não elegíveis/não facturáveis) 

à gestão e acompanhamento do Programa Pro Bono e Responsabilidade Social da VdA. 

C. AGREGADO DE HORAS DESPENDIDAS 

A VdA consagrou assim, em 2009, cerca de 4.600 horas ao Programa Pro Bono e 

Responsabilidade Social, das quais cerca de 3.585 horas corresponderam a trabalho jurídico 

Pro Bono, 693 horas a actividades de voluntariado e 393 horas a horas internas, não elegíveis, 

despendidas no âmbito da execução, gestão e coordenação do Programa. 
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Voluntariado e Acção Social  

• Aprender a Empreender  
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D. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PROJECTOS E HORAS PRO BONO 

 

 

OS PROJECTOS PBRSE E OS ADVOGADOS – A ADESÃO DA FIRMA 

O objectivo estabelecido na Política Pro Bono da VdA é o de que, em média, cada advogado 

dedique 50 horas por ano a projectos incluídos no Programa Pro Bono. Este objectivo deverá 

ser atingido de forma progressiva, até 2011. 

Em 2009, participaram no Programa 76 Advogados (correspondendo a 49% dos Advogados da 

Firma. Nesta análise encontram-se incluídos os colaboradores da VdA que participaram na 

Comissão alargada do Projecto Verde.  

 

 

VOLUNTARIADO E ACÇÃO SOCIAL – A ADESÃO DA FIRMA 

Em 2009 foram desenvolvidos três grandes projectos de voluntariado descritos seguidamente 

de forma sumária. 

A. Aprender a Empreender 

No âmbito do Programa Pro Bono e Responsabilidade Social, foi estabelecido como um dos 

objectivos para 2009, a participação de, pelo menos, 40 colaboradores nos diversos programas 

da Associação Aprender a Empreender, o que corresponderia a um envolvimento da Firma de 

aproximadamente 400 horas. 
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Contudo, também neste Projecto, o objectivo inicialmente fixado foi amplamente superado, 

tendo participado 60 colaboradores, tendo sido o Programa com mais participação o 

“Economia para o Sucesso” destinado aos alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico, com 17 

voluntários.  

Os colaboradores da VdA (advogados e colaboradores das áreas de suporte) foram assim 

responsáveis por levar os programas da Aprender a Empreender a 60 turmas, tendo abrangido 

cerca de 1.500 alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos. 

No âmbito do Programa “Braço Direito – um dia no teu futuro” 8 alunos do 3º ciclo passaram 

“um dia de trabalho” na VdA, acompanhando a actividade profissional dos 8 advogados que 

foram voluntários no Programa. 

 

 

 

B. Equipas de Diagnóstico - Entrajuda 

Este Projecto arrancou em 2009 e tem como objectivo diagnosticar os problemas e 

necessidades com que se debatem as IPSS candidatas ao apoio da Entrajuda, com vista a 

melhorar o respectivo desempenho e aumentar a eficiência dos seus recursos, potenciando 

assim um maior e melhor apoio às pessoas que recorrem à ajuda das IPSS.  

Este objectivo foi prosseguido através da actividade de voluntários da VdA, que colocaram à 

disposição das IPSS em causa o seu trabalho e a sua experiência (na área jurídica, informática, 

de gestão de recursos humanos, etc). 
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Inscreveram-se neste Projecto como voluntários quase 50 colaboradores da Firma (advogados 

e colaboradores das áreas de suporte), os quais foram distribuídos por 10 Equipas de 

Diagnóstico, tendo dentro de cada Equipa sido seleccionados dois tutores responsáveis. O 

trabalho realizado em 2009 centrou-se essencialmente na realização de visitas às instituições 

em causa, seguidas da análise dos problemas registados e da elaboração de um relatório de 

diagnóstico para cada uma das instituições, posteriormente remetido à Entrajuda.  

 

C. PROJECTO MAIS ÁRVORES 

O Projecto Mais Árvores consistiu numa acção de team building ambiental desenvolvida no 

âmbito do Projecto Verde, que se concretizou na plantação de 500 pinheiros na Tapada 

Nacional de Mafra, ocupando uma ares de 2 hectares. 

Este Projecto foi um enorme sucesso, tendo superado os objectivos que o Comité Pro Bono 

estabeleceu, nomeadamente no que se refere ao número de colaboradores envolvidos. 

No Projecto Mais Árvores participaram 86 Advogados e Colaboradores da VdA, tendo sido 

nele despendidas 272 horas. 

 

 

ORÇAMENTO 

O Orçamento anual para o Programa Pro Bono e Responsabilidade Social corresponde, de 

acordo com a Política Pro Bono aprovada pela Firma, a uma dotação correspondente a uma 

percentagem da facturação da VdA verificada no ano civil anterior, numa lógica de partilha do 

sucesso da Firma com a Comunidade e de crescente alocação de recursos financeiros a 

projectos de solidariedade social. 
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19%
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ANEXO - PARCERIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRO BONO 

 

ASSOCIAÇÃO APRENDER A EMPREENDER - Junior Achievement Portugal 

A Associação Apreender a Empreender é uma organização sem fins lucrativos que visa 

desenvolver o empreendedorismo, o gosto pelo risco, a criatividade e inovação das próximas 

gerações, através de programas educativos (de carácter lúdico e atractivo) que são ministrados 

a alunos de diversos níveis de ensino (do ensino básico ao ensino superior). 

(www.japortugal.org) 

Breve descrição do apoio jurídico prestado / actividades desenvolvidas 

 Associado Sénior da Associação, Presidente do Conselho Estratégico e Secretário da Mesa 

da Assembleia Geral; 

 Apoio jurídico corrente à actividade da Associação; 

 Participação, em regime de voluntariado, nos Programas desenvolvidos pela Associação – 

“A Família” e “A Comunidade” (dirigido aos alunos 1º Ciclo), “Economia para o sucesso” 

(dirigido aos alunos do 2º ciclo) e “A Empresa” (dirigido aos alunos do 3º ciclo). No ano 

lectivo 2008/2009 a VdA participou nestes Programas com 60 voluntários; 

 Participação no Programa “Braço Direito – Um dia no teu futuro” (3º ciclo). 

 

ENTREAJUDA - Apoio a Instituições de Solidariedade Social 

A Entrajuda é uma instituição particular de solidariedade social (IPSS), que apoia outras 

instituições ao nível da organização e gestão, com o objectivo de melhorar o seu desempenho e 

eficiência em benefício de pessoas carenciadas. Assente na mobilização e envolvimento de 

pessoas e empresas de boa vontade, a ENTRAJUDA efectua um diagnóstico dos problemas e 

necessidades das instituições, propõe soluções, mobiliza parceiros e voluntários, implementa 

soluções e avalia impactos e desempenhos. 

(www.entrajuda.pt) 

Breve descrição do apoio jurídico prestado / actividades desenvolvidas 

 Apoio nas actividades promovidas pela Entrajuda, em específico na Área de Apoio e 

Intervenção Jurídica, com a finalidade de dotar as instituições de solidariedade com uma 

estrutura que lhes permita aceder a consultas e apoio jurídico nas áreas primordiais de 

Fiscal, Apoio Geral, Laboral, Dados Pessoais, Público, Tecnologias de Informação 

Contencioso e Fundos Comunitários. Neste âmbito, a VdA apoiou as seguintes entidades: 

Associação Cultural e Juvenil, Associação Domus Mater, Fundação Obra do Ardina e IEIP 

– Colégio as Descobertas; 

 Realização de acções de formação em direito Fiscal, direito Laboral e Privacidade e Dados 

Pessoais para as IPSS associadas da Entrajuda; 

 Participação, em regime de voluntariado, em actividades de pré-diagnóstico, 

acompanhamento e tutoria, a realizar nas instituições de solidariedade apoiadas pela 

Entreajuda; 

 

 

 

http://www.japortugal.org/
http://www.entrajuda.pt/
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 Apoio a várias Instituições no âmbito da legalização de Bases de Dados. 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DIREITO AO CRÉDITO - Microcrédito 

É uma associação privada sem fins lucrativos, fundada em 1998, que procura, através do 

microcrédito, fomentar a inserção social e a autonomia de pessoas com dificuldades financeiras 

ou em risco de exclusão, através da iniciativa económica que se propõem desenvolver.  

A ANDC pretende assim assegurar que as pessoas excluídas do crédito bancário, por 

incapacidade de apresentação de garantias reais, possam mudar a sua vida criando o seu 

próprio emprego, através de um pequeno negócio. 

(www.microcredito.com.pt) 

Breve descrição do apoio jurídico prestado / actividades desenvolvidas 

 Prestação de serviços de consultadoria jurídica relacionados com o exercício da actividade 

de micro-empresários e desenvolvimento e avaliação de projectos de natureza institucional 

definidos por esta associação; 

 Participação, em regime de voluntariado, em actividades de acompanhamento das 

comissões de avaliação dos projecto candidatos a financiamento e apoio aos micro-

empresários no desenvolvimento do seu negócio; 

 Estudo e preparação de um estatuto de micro-empresário e da forma de financiamento dos 

seus projectos (com base nos vários sistemas europeus existentes). 

 

AJUDA DE BERÇO - Associação de Solidariedade Social 

A Ajuda de Berço apoia mulheres grávidas carenciadas e respectivos filhos, acolhendo ainda 

crianças dos 0 aos 3 anos que não possam viver com os pais ou familiares, em resultado de 

situações que as coloquem em risco, tais como maus tratos, abusos sexuais, pais alcoólicos ou 

toxicodependentes, prostituição, falta de lar ou abandono. 

(www.ajudadeberço.pt)  

Breve descrição do apoio jurídico prestado / actividades desenvolvidas 

 Apoio jurídico à Ajuda de Berço; 

 Participação no Projecto “Padrinhos” através de um apoio financeiro anual que permite 

suportar todos os custos de uma criança que se encontra ao cuidado da Ajuda de Berço. 

 

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À 1ª INFÂNCIA 

É uma associação “irmã” do Centro de Aboim Ascensão de Faro, que foi constituída no início 

do século XX e que pretende agora reconverter a sua actividade, nomeadamente através da 

criação (em imóveis da Associação) de uma “escola de excelência” para crianças 

desfavorecidas. 

Breve descrição do apoio jurídico prestado / actividades desenvolvidas 

 Apoio jurídico à associação; 

 Constituição da Fundação de Solidariedade Social Aboim Sande Lemos. 

 

 

 

http://www.microcredito.com.pt/
http://www.ajudadeberço.pt/
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ASSOCIAÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Foi criada em 2008 com o objectivo de prestar apoio a pessoas carenciadas através do 

fornecimento de medicamentos não sujeitos a receita médica, em colaboração com instituições 

de solidariedade social e farmacêuticas, tendo como preocupação a educação dos cidadãos para 

a partilha e gratuidade. Para o efeito, desenvolveu um projecto de intervenção social nesta área: 

o Banco Farmacêutico. 

Breve descrição do apoio jurídico prestado / actividades desenvolvidas 

 Apoio jurídico à associação; 

 Assessoria jurídica à implementação do projecto “Banco Farmacêutico”, nomeadamente 

apoio na obtenção das necessárias autorizações pelas entidades competentes e nas parcerias 

a estabelecer. 

 

AMARA - ASSOCIAÇÃO PELA DIGNIDADE NA VIDA E NA MORTE 

É uma IPSS que forma voluntários e profissionais de saúde no acompanhamento psico-social 

de pessoas em fim de vida.  

Para além da formação, esta Associação presta um serviço de acompanhamento voluntário de 

doentes em fim de vida no domicílio e no hospital, desenvolvendo acções e editando 

publicações para promover os cuidados paliativos. 

(www.amara.pt) 

Breve descrição do apoio jurídico prestado / actividades desenvolvidas 

 Apoio jurídico à associação. 

 

GOVERNANCE AND JUSTICE GROUP 

Associação para a Promoção de Normas Internacionais de Governo e Administração da 

Justiça 

Esta ONGD tem por missão contribuir, através da promoção de normas internacionais de 

governo e administração da justiça, para o desenvolvimento e protecção dos Direitos Humanos 

em sociedades pós-conflito, designadamente em países em vias de desenvolvimento ou que 

tenham sido vítimas de guerras ou catástrofes.  

(http://governancejustice.org/) 

Breve descrição do apoio jurídico prestado / actividades desenvolvidas 

 Apoio jurídico na constituição, em Portugal, da associação; 

 Acompanhamento jurídico da actividade da associação; 

 Participação nos órgãos sociais da associação. 

 

PLATAFORMA ONGD 

A Plataforma Portuguesa das Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento é 

uma associação privada sem fins lucrativos que representa a grande maioria das ONGD 

portuguesas registadas no Ministério dos Negócios Estrangeiros.  

Potenciando o trabalho das suas associadas a nível político e legislativo e promovendo as boas 

práticas, a Plataforma reúne as ONG que trabalham, para um mundo mais justo e equitativo, 

 

 

 

 

http://www.amara.pt/
http://governancejustice.org/
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junto dos Países em Desenvolvimento, em áreas como a Cooperação para o Desenvolvimento, 

a Ajuda Humanitária e de Emergência e Educação para o Desenvolvimento. 

(www.plataformaongd.pt) 

Breve descrição do apoio jurídico prestado / actividades desenvolvidas 

 No âmbito da Parceria Pro Bono celebrada entre a VdA e a Miranda, Correia, Amendoeira 

& Associados, as Firmas prestam, em conjunto, serviços jurídicos Pro Bono às ONGD 

associadas da Plataforma; 

 Foram realizadas duas acções de formação – em direito fiscal e em direito laboral – tendo 

como público alvo as entidades associadas da Plataforma. 

 

CNIS - Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social 

A Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (“CNIS”) é a organização 

confederada das instituições particulares de solidariedade social, que visa, nomeadamente, 

promover o desenvolvimento da acção das instituições particulares de solidariedade social e 

preservar a identidade das mesmas. 

(http://novo.cnis.pt/ ) 

Breve descrição do apoio jurídico prestado / actividades desenvolvidas 

 No âmbito da Parceria Pro Bono celebrada entre a VdA e a Miranda, Correia, Amendoeira 

& Associados, as Firmas prestam, em conjunto, serviços jurídicos Pro Bono às IPSS 

associadas da CNIS; 

 Foram realizadas duas acções de formação – em Direito Fiscal e em Direito Laboral – 

tendo como público alvo as entidades associadas da CNIS. 

 

FUNDAÇÃO INFANTIL RONALD MCDONALD (FIRM)  

A FIRM é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, de reconhecida Utilidade 

Pública, criada em 2000. 

Tem como objectivo a promoção e a realização de iniciativas que contribuam para o bem-estar 

das crianças e das suas famílias. 

Com a construção da primeira Casa Ronald McDonald em Portugal, junto ao Hospital D. 

Estefânia em Lisboa, a Fundação Infantil Ronald McDonald tem agora a missão de garantir a 

sustentabilidade financeira e todo o funcionamento desta “casa longe de casa”. 

(www.fundacaoronaldmcdonald.com) 

Breve descrição do apoio jurídico prestado / actividades desenvolvidas 

 Apoio jurídico à associação; 

 Participação nos órgãos sociais da FIRM. 

 

AIDHUM - Associação de Interajuda e Desenvolvimento Humano 

A AIDHUM tem por objecto auxiliar pessoas e entidades ignoradas pela sociedade nos mais 

diferentes campos: Económico, Social, Humano, Cultural, Saúde, Ambiental, bem como 

promover acções de carácter filantrópico, científico, educativo, cultural, ambiental e de defesa 

dos direitos do Homem. 

 

 

 

http://www.plataformaongd.pt/
http://novo.cnis.pt/
http://www.fundacaoronaldmcdonald.com/
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(www.aidhum.com/) 

Breve descrição do apoio jurídico prestado / actividades desenvolvidas 

 Apoio jurídico na constituição da Associação; 

 Apoio jurídico no desenvolvimento e legalização do site; 

 Apoio jurídico no desenvolvimento das actividades promovidas pela AIDHUM; 

 Apoio jurídico na legalização das bases de dados da AIDHUM junto da CNPD; 

 Apoio jurídico no registo da marca. 

 

DIALOGUE CAFÉ - Associação para a promoção de Diálogo entre Culturas 

O Dialogue Café é um projecto que tem como fim último a promoção do diálogo entre pessoas 

de diferentes culturas e religiões e tem como objectivo a criação de uma rede de Cafés, 

localizados nas principais cidades de alguns dos países em que se registam fenómenos de 

incompreensão social, cultural e religiosa, tais como Nova Iorque, Londres, Istambul, Dubai e 

Beirute, que permita aos seus clientes, através do convívio, da música e do diálogo, ultrapassar 

as diferentes barreiras que os separam.  

Com esse objectivo, todos os Cafés terão uma arquitectura idêntica e serão equipados com 

ecrãs alta definição de telepresença em tamanho real, os quais transmitem aos clientes dos 

Cafés a sensação de que estão sentados à mesma mesa de um cliente de outro Café numa 

cidade distinta. 

(/www.dialoguecafe.org/)  

Breve descrição do apoio jurídico prestado / actividades desenvolvidas 

  Apoio jurídico na constituição da ONGD e respectivo reconhecimento; 

 Prestação serviços jurídicos na elaboração dos acordos necessários à formalização dos 

contributos a efectuar pelos Mecenas não instituidores do Dialogue Café; 

 Prestação de serviços jurídicos no âmbito da actividade desenvolvida por esta ONGD numa 

base de continuidade; 

 Participação nos órgãos sociais da ONGD. 

 

DIFERENÇAS – CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

APPT21 / Diferenças – Centro de Excelência no Âmbito de Desenvolvimento Infantil 

(“Diferenças”), é uma IPSS que trabalha com crianças com deficiências, e em especial com 

Trissomia 21.  

A Diferenças reúne os médicos e os profissionais de diferentes áreas que se destacam a nível 

nacional pelas suas capacidades técnicas e conhecimentos científicos e disponibiliza um vasto 

conjunto de serviços de apoio para todas as perturbações do desenvolvimento. 

(www.diferencas.net) 

Breve descrição do apoio jurídico prestado / actividades desenvolvidas 

 Apoio jurídico em todas as fases da implementação e desenvolvimento de um projecto 

diferenciador de angariação de fundos para esta associação – Projecto “Efeito D”; 

 

 

 

 

http://www.aidhum.com/
http://www.dialoguecafe.org/
http://www.dialoguecafe.org/
http://www.diferencas.net/
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 Elaboração dos contratos de licença com os designers nacionais e internacionais, para a 

reprodução e comercialização das suas obras e demais documentação jurídica de suporte ao 

Projecto. 

 

XXS - Associação Portuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro 

A Associação Portuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro é uma instituição particular de 

solidariedade social, sem fins lucrativos, que tem por objecto o apoio a bebés prematuros e 

suas famílias, prevenindo e acompanhando o nascimento prematuro, e procurando melhorar as 

suas condições de vida, nomeadamente de saúde dos bebés prematuros e da sua integração na 

família e na sociedade, e nesse âmbito colaborar com as instituições públicas e privadas, 

nomeadamente de saúde e com o meio cientifico. 

(www.xxs-prematuros.com ) 

Breve descrição do apoio jurídico prestado / actividades desenvolvidas 

 Apoio jurídico no desenvolvimento das suas actividades. 

 

CRIAMAR - Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a 

Crianças e Jovens  

Instituição de direito privado, sem fins lucrativos, cujo objectivo principal consiste na 

concessão de bens e na prestação de serviços de apoio, essencialmente, a crianças em risco da 

Região Autónoma da Madeira.  

O principal objectivo desta Associação, criada pelo Grupo Pestana, é proporcionar às crianças 

um desenvolvimento intelectual universal e garantir que, através das várias formas e 

expressões artísticas/culturais, elas atinjam o fio condutor para uma vivência saudável, 

autónoma, que aprendam a pensar e a questionar o mundo que as rodeia, de modo a serem no 

futuro cidadãos válidos, preparados, capazes de darem à sociedade, na qual se integram, um 

contributo para que esta seja cada vez melhor. 

(www.criamar.pt/) 

Breve descrição do apoio jurídico prestado / actividades desenvolvidas 

 Apoio jurídico no desenvolvimento da actividade da associação. 

 

PRESSLEY RIDGE 

Organização Não Governamental sem fins lucrativos fundada em 1832, nos EUA, que presta 

um conjunto de serviços para crianças com problemas de comportamento e de 

desenvolvimento, procurando mantê-las junto das suas famílias e nas suas comunidades. 

Portugal foi a primeira localização internacional da Pressley Ridge, a qual existe como 

Associação portuguesa desde 2004, apesar da presença da instituição no nosso país se fazer 

sentir há cerca de duas décadas. 

(www.pressleyridge.org)/ 

Breve descrição do apoio jurídico prestado / actividades desenvolvidas 

 Apoio jurídico em várias matérias;  

 

 

 

http://www.xxs-prematuros.com/
http://www.xxs-prematuros.com/
http://www.criamar.pt/
http://www.pressleyridge.org/
http://www.pressleyridge.org/
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 Apoio jurídico a novos projectos de empreendedorismo e integração social com crianças de 

bairros problemáticos, desenvolvidos pela associação. 

 

Unidade de Cirurgia de Cabo Verde 

/Projecto de instalação de uma unidade de cirurgia cardíaca do adulto, na República de Cabo 

Verde, o qual tem como objectivo principal, proporcionar aos doentes residentes em Cabo 

Verde o acesso à cirurgia cardíaca de modo continuado. 

Breve descrição do apoio jurídico prestado / actividades desenvolvidas 

 Apoio jurídico na implementação e desenvolvimento do projecto, nomeadamente do 

modelo de veículo a constituir e respectivo modelo de governance; 

 Análise de questões de natureza regulatória em matéria de medicamentos e dispositivos 

médicos; 

 Análise de questões de natureza laboral relacionadas com a deslocação de médicos para 

Cabo Verde. 

 

Centro Português de Fundações 

O Centro Português de Fundações nasceu da vontade e da necessidade que as fundações 

portuguesas sentiam de, em conjunto, defenderem os seus interesses comuns e, 

simultaneamente, organizarem-se em torno de uma instituição representativa do sector. 

O Centro Português de Fundações reveste a forma jurídica de associação e, de acordo com os 

seus Estatutos, visa a cooperação e a solidariedade entre os seus membros e a defesa dos seus 

interesses comuns. 

Breve descrição do apoio jurídico prestado / actividades desenvolvidas 

 Prestação de serviços jurídicos Pro Bono às Fundações associadas do CPF; 

 Realização de uma acção de formação sobre aspectos fiscais do mecenato, tendo como 

público-alvo as Fundações associadas do CPF. 

 

TESE – Associação para o Desenvolvimento pela Tecnologia, Engenharia, Saúde e 

Educação  

A TESE é uma associação que desenvolve diversos projectos relativos ao abastecimento de 

água, saneamento, energia, saúde e educação, cuja execução é financiada pelo Instituto 

Português de Apoio ao Desenvolvimento e pela Comissão Europeia, os quais são 

implementados em diversos países africanos. 

(http://www.tese.org.pt/)  

Breve descrição do apoio jurídico prestado / actividades desenvolvidas 

 Apoio jurídico no desenvolvimento da sua actividade; 

 Apoio jurídico a um projecto a desenvolver com a Tese em Moçambique (com a 

colaboração da FBLP). 

 

 

 

http://www.tese.org.pt/

