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O Programa de RSC da VdA assenta numa visão global da sustentabilidade,
desenvolvendo-se em torno de dois eixos: Responsabilidade Social e
Sustentabilidade Ambiental

Responsabilidade
Social

Apoio jurídico Pro Bono
com foco no apoio ao Investimento,
Inovação e Empreendedorismo Social

Capacitação do Terceiro Sector
Voluntariado Corporativo
Campanhas Internas & Donativos

Sustentabilidade
Ambiental
Projeto Verde
Gestão de consumos e emissões
Redução da Pegada de Carbono
Adoção de boas práticas
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1.

O Essencial
do Programa
RSC 2017
Já há quase 10 anos que a VdA
desenvolve de forma empenhada
um cada vez mais extenso Programa
de Responsabilidade Social
Corporativa (“Programa de RSC”).
A instituição, pela VdA, da Fundação
Vasco Vieira de Almeida representa
um passo adicional neste percurso,
traduzindo a vontade da Firma
de aprofundar o seu compromisso
de responsabilidade social
e ambiental com a comunidade,
através da promoção da educação
para a cidadania e da afirmação
do papel essencial da educação
e do conhecimento na promoção
dos direitos humanos e do Estado
de Direito.
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Mensagem de Abertura

Facts & Figures 2017

Em 2017 a VdA juntou-se a milhares de outras organizações, integrando
o movimento internacional do Pacto Global das Nações Unidas
(e aderindo à rede portuguesa), formalizando assim – de forma expressa
– o apoio que tem vindo a dar, nomeadamente ao abrigo do seu
programa de Responsabilidade Social Corporativa, aos 10 princípios
propostos pela ONU ao Sector Privado, em matéria de direitos
humanos, práticas laborais, proteção ambiental e combate à corrupção.
O presente relatório de Responsabilidade Social Corporativa reflete
e descreve aquilo em que se traduziu o nosso compromisso, ao longo
deste primeiro ano de adesão, identificando políticas e iniciativas
concretas, implementadas isoladamente ou em rede com outros
parceiros, tendo em vista promover o apoio e difusão dos referidos
princípios no âmbito da nossa esfera de influência.

Apoio jurídico Pro Bono

É com grande sentido de responsabilidade que, em 2018, a VdA
renova esse compromisso, por forma a contribuir, de forma integrada
com a agenda das Nações Unidas para 2030 e para a concretização
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com vista
à resolução dos principais desafios societais que se colocam atualmente
à escala global.

Voluntariado

Agradecemos a todos aqueles com quem nos temos cruzado neste
percurso o inestimável apoio que nos têm dado, e estaremos sempre
disponíveis para acolher as sugestões e os comentários que nos
permitam evoluir e contribuir de forma crescente para que o Sector
Privado desempenhe um papel cada vez mais relevante na execução
do Pacto Global das Nações Unidas.

Capacitação 3.º Sector

João Vieira de Almeida
Managing Partner

Campanhas Internas

6

6700

horas

680

horas

550

horas
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O Programa de RSC da VdA
em 2017: principais destaques
Adesão da VdA ao Pacto Global
das Nações Unidas
A adesão da VdA ao Pacto Global das Nações
Unidas — tanto ao movimento internacional como
à rede portuguesa — constituiu um marco histórico
do Programa de RSC da Firma, que destacamos
como um dos principais momentos do projeto,
no ano de 2017.

um lado, aprofundar o conhecimento do seu papel
neste contexto e, por outro, promover o respeito
pelos direitos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, sendo de destacar o apoio continuado
ao projeto Girl Move — melhor detalhado infra —
na promoção do direito à educação.

O Pacto Global consiste na principal proposta das
Nações Unidas para o Sector Privado na área da
Cidadania Empresarial, propondo o compromisso
deste Sector com o respeito, apoio e divulgação de
10 Princípios Fundamentais em matéria de direitos
humanos, práticas laborais, proteção ambiental
e combate à corrupção, que se baseiam em
declarações universalmente aceites1 .

Relativamente aos Princípios Fundamentais em
matéria de práticas laborais, o Pacto Global propõe
que as empresas apoiem a liberdade de associação,
reconhecendo, efetivamente, a negociação coletiva;
promovam a abolição efetiva de todas as formas
de trabalho forçado e obrigatório, bem como, do
trabalho infantil; e contribuam, ativamente, para
a eliminação da discriminação no espaço laboral.

Em matéria de Direitos Humanos espera-se que as
empresas apoiem e respeitem a proteção dos direitos
humanos internacionalmente reconhecidos e que
garantam o seu não envolvimento em práticas de
violação desses direitos.

A este respeito, salientamos, desde logo, que
a política de Recursos Humanos da VdA promove
ativamente a eliminação de todas as formas de
discriminação no espaço laboral, o qual é por todos
reconhecido como inclusivo e promotor do respeito
pelas diferenças de cada colaborador. Em termos
de diversidade de género, a Firma está também
alinhada com as melhores práticas em todas
categorias e níveis de senioridade e de
responsabilidade de gestão.

A proteção dos Direitos Humanos — uma área
tradicionalmente atribuída aos países e seus
governos — representa atualmente um dos principais
desafios colocados às empresas, em matéria de
responsabilidade social. Nos últimos anos a VdA
tem procurado oportunidades que lhe permitam, por

No âmbito da Proteção Ambiental, é proposto
pelo Pacto Global às empresas que apoiem uma
abordagem preventiva dos desafios ambientais que
se colocam, implementem iniciativas que promovam
a responsabilidade ambiental e que incentivem a
utilização, desenvolvimento e difusão de tecnologias
amigas do ambiente.
A este respeito, o Projeto Verde da VdA —melhor
detalhado infra — constitui um dos pilares do
programa de Responsabilidade Social Corporativa da
Firma que tem procurado, através de um crescente
número de iniciativas, dar resposta com medidas
concretas e de forma preventiva, ao impacto
ambiental da atividade da VdA.
Esta foi também uma das preocupações centrais da
Firma na mudança de instalações que ocorreu em
2017, que se traduziu na implementação de medidas
para melhoria dos índices de sustentabilidade
ambiental do novo edifício.
O Pacto Global inclui ainda uma proposta final às
empresas em matéria de anticorrupção, instando
o Sector Privado a combater a corrupção em todas
as suas formas, incluindo nas formas de extorsão
e suborno.

O Código de Conduta da VdA, amplamente
divulgado por todos, estabelece um elevado padrão
ético e exige a todos os colaboradores, de todas as
jurisdições onde a Firma opera, um comportamento
inatacável em diversos domínios, incluindo no que
se refere a práticas de anticorrupção.
Na sequência da sua adesão à rede portuguesa
do Pacto Global, a VdA procurou participar nas
reuniões da rede e envolver-se ativamente no seu
principal projeto — a Aliança ODS Portugal —, que
se constituiu como uma plataforma destinada a
assegurar o diálogo multistakeholder, procurando
contribuir, a nível nacional, para a implementação
dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da Agenda para 2030, aprovada pelas Nações
Unidas em Setembro de 2015.
Concretamente, a VdA aceitou o desafio da rede
portuguesa em integrar o grupo de trabalho
constituído para a implementação do ODS 16
(Paz, Justiça e Instituições Eficazes), e tem procurado
colaborar neste contexto com outros stakeholders
relevantes, contribuindo para a existência de
sociedades pacíficas e inclusivas que permitam
o desenvolvimento sustentável, o acesso à justiça
para todos e a criação de instituições eficazes
e responsáveis a todos os níveis.

1

Nomeadamente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração da Organização Internacional do Trabalho relativa aos
princípios e Direitos Fundamentais e a Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento.
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TrustLaw Awards 2017
Em 2017, a TrustLaw atribuiu
à VdA o seu primeiro prémio
internacional em matéria
de responsabilidade social
corporativa: o prémio “Domestic
Law Firm of the Year”.

Reconhecimento por parte de
clientes Pro Bono: Instituto
Profissional do Terço

A TrustLaw é a rede internacional de assessoria
jurídica pro bono da Fundação Thomson Reuters.
Este prémio reconhece o esforço das sociedades
de advogados de todo o mundo na prestação
de serviços jurídicos pro bono a ONGs e a projetos
de empreendedorismo social, e, em 2017, reconheceu
a dedicação de uma equipa multidisciplinar de
advogados da VdA que apoiou ativamente, através
da rede TrustLaw, vários projetos sociais em Portugal
e noutras jurisdições da VdA Legal Partners.

Em 2017, o Instituto Profissional do Terço, parceiro
da Firma de longa data, nomeou a VdA como seu
sócio honorário, pelos serviços jurídicos pro bono
prestados à causa social desta Instituição.
A VdA agradece esta distinção que muito nos honra
e orgulha.

Troféus Luso-Franceses 2017

A VdA arrecadou, no âmbito dos Troféus
Luso-Franceses, o prémio do júri 2017 atribuído
pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa
que distinguiu a firma nas áreas de sustentabilidade
ambiental, responsabilidade social, inovação
e originalidade.
A VdA foi também shortlisted para o Troféu
de Desenvolvimento Sustentável, que premeia
as boas práticas na área da sustentabilidade
ambiental e social.

10
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Advogado Pro Bono 2017

Participação da VdA
em eventos relevantes do Sector

Sendo a VdA uma Firma de advogados, o apoio jurídico pro bono ao sector
da Economia Social tem constituído o principal pilar do seu Programa de RSC.
O apoio jurídico pro bono traduz-se no compromisso de todos os advogados
da VdA que, partilhando da visão do fundador da Firma, acreditam que a
promoção do acesso à justiça e a serviços jurídicos de qualidade por parte
de segmentos vulneráveis constitui um dever de cidadania.
Neste sentido, a Firma tem vindo a premiar o mérito, empenho e dedicação
dos colaboradores que mais se envolvem, em cada ano, no Programa de
RSC, na vertente do apoio jurídico pro bono, distinguindo o colaborador
cujo contributo foi considerado mais relevante no ano em causa. Em 2017
esta distinção coube, muito merecidamente, ao André Gaspar Martins,
Associado Coordenador da Área de Direito Público da VdA, pela forma
séria, discreta e sempre inexcedível com que contribuiu para este projeto
da Firma.

‘‘
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É um privilégio poder colaborar no programa
pro bono / responsabilidade social corporativa,
principalmente por sabermos que os serviços que
prestamos têm um grande impacto na vida das
pessoas e instituições com as quais trabalhamos.
E também por saber que prestamos esses serviços
de forma profissional e empenhada (o que,
devemos reconhecê-lo, é devido, em grande
medida, às pessoas responsáveis pelo programa).
Considerando que somos, de um certo ponto de
vista, privilegiados, é gratificante podermos, com
o nosso trabalho, dar “algo em troca” à comunidade.
E dá-lo, ainda por cima, a pessoas e instituições
que, de outra forma, não teriam acesso à VdA.”

André Gaspar Martins
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PILnet Global
Forum 2017

A PILnet é a maior e mais prestigiada organização mundial dedicada
a promover o trabalho jurídico pro bono e o exercício do direito como
ferramenta para a proteção e defesa do interesse público, congregando
especialistas de todos os continentes nesta área.
A VdA participou no PILnet Global Forum que, em 2017, que teve a
particularidade de alargar o foco europeu, promovendo, pela primeira vez,
um encontro global entre os principais ativistas, académicos, profissionais
do pro bono e defensores do interesse público, em torno do tema do acesso
ao direito e à justiça, permitindo-lhes debater e identificar, em conjunto,
formas concretas de fazer com que o Direito seja, efetivamente, usado
para proteger todos na comunidade, principalmente as populações mais
vulneráveis.

Demos ‘17

No Quadro do seu Programa de Capacitação, o Centro Português de
Fundações organizou uma Missão de Fundações Portuguesas suas
associadas ao DEMOS 17. A Fundação Vasco Vieira de Almeida participou
neste evento organizado pela Associação Espanhola de Fundações (AEF)
que, em parceria com algumas fundações suas associadas, tem como
objetivo debater a filantropia e mostrar a vitalidade e força do sector
fundacional em Espanha. A participação portuguesa visou permitir
o contacto e interação das fundações de Portugal com as suas congéneres
espanholas, analisar tendências e contactar com projetos inovadores,
bem como, propiciar a identificação de parcerias e oportunidades
de desenvolvimento de projetos comuns.

III Fórum das
Finanças Éticas
e Solidárias

A equipa de trabalho da VdA dedicada ao Investimento Social fez-se
representar no III Fórum das Finanças Éticas e Solidárias (FFES III)
organizado pela FESCOOP — Cooperativa para o Desenvolvimento
de Finanças Éticas e Solidárias, que decorreu na Universidade Católica
Portuguesa, Polo de Lisboa. Este foi um espaço de encontro,
apresentação de projetos nacionais e internacionais, discussão e muita
reflexão em torno da história, momento atual e principais tendências das
finanças éticas e solidárias, nomeadamente das Microfinanças.
O Sócio da VdA Hugo Moredo Santos foi orador num painel sobre
o contexto das Microfinanças em Portugal e o colaborador
Rafael Dias Almeida participou num Workshop subjugado ao tema:
“Construindo a Indústria das Microfinanças em Portugal”.

FT Investing
for Good Europe

A VdA participou no evento FT Investing for Good Europe que congregou
fundações, investidores, gestores, empreendedores sociais e outros
stakeholders relevantes, numa oportunidade de debate sobre as principais
oportunidades e os maiores desafios que se colocam na interseção entre
a filantropia e o investimento social.
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2.

Foco no
Impacto
através do trabalho em rede
com os nossos parceiros

Ao longo de 2017, a VdA reforçou
a sua rede de parcerias, procurando,
através do trabalho em rede
com os seus parceiros, ampliar
o impacto social positivo dos
projetos desenvolvidos e potenciar
a obtenção de resultados mais
sólidos. Neste contexto, destacamos
as seguintes entidades do Terceiro
Sector, nacionais e internacionais,
com as quais a VdA colabora
ativamente no desenvolvimento de
inúmeros projetos e atividades.

15
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Foco no Impacto

Parceria para o Impacto
— Junior Achievement Portugal

Laboratório de
Investimento Social

TrustLaw

A VdA, através do instrumento de financiamento
Parcerias para o Impacto, disponibilizado pelo
Portugal Inovação Social, estreou-se em 2017
enquanto investidor social de um projeto promovido
pela Junior Achievement Portugal (“JAP”), que tem
em vista permitir a replicação, através de um plano
de desenvolvimento de 1 (um) a 3 (três) anos, dos
programas de empreendedorismo social da JAP
e da metodologia “Junior Achievement” na região
do Alentejo, tendo como objetivo vir a beneficiar
cerca de 6000 alunos.

Uma das mais relevantes parcerias da VdA
é a que mantém com o Laboratório de Investimento
Social (“LIS”), através da qual a Firma assegura
tanto o apoio jurídico pro bono necessário
ao investimento em projetos de inovação e
empreendedorismo social, como outro tipo de
assessoria jurídica, no contexto de iniciativas
promovidas por este parceiro e de entre as quais
destacamos o programa de aceleração de impacto
Impact Generator (melhor detalhado infra).

Girl Move

Associação Pro Bono

Em 2017, a VdA voltou a colaborar com a Girl Move,
uma associação que tem por missão promover
a educação e desenvolver ferramentas de liderança
em mulheres moçambicanas.
No contexto desta parceria, a VdA financiou e
disponibilizou a mais uma “Girl Mover”, a Etelvina
Frederico, a oportunidade de realizar um estágio
profissional na VdA.
O “estágio de vida” da Etelvina na VdA foi ainda
complementado com a oportunidade de realização
de visitas a diversas instituições, tais como a
Procuradoria-Geral da República e o Centro de
Estudos Judiciários, e de um estágio na Associação
Pro Bono.

A Associação Pro Bono é a única organização em
Portugal que se dedica, de forma complementar
ao apoio judiciário público, a promover o acesso
ao Direito de qualidade por parte de segmentos
vulneráveis da população, através de um modelo
no qual advogados e alunos de direito colaboram
para este fim.
Por se rever na sua missão, e reconhecendo que os
advogados são intermediários incontornáveis no
acesso à justiça, em 2017 a VdA voltou a conceder
apoio financeiro e estratégico ao projeto, procurando,
nomeadamente, promover sinergias com outros
parceiros da Firma e contribuir para que mais
cidadãos, de outras localidades do país, possam
beneficiar dos serviços promovidos pela Associação.

Centro Português de Fundações

Impact Hub

A VdA presta assessoria jurídica e estratégica a um
dos seus mais antigos parceiros, o Centro Português
de Fundações (“CPF”), em matérias-chave para
o sector fundacional, organizando ainda workshops
em temas essenciais para este sector, bem como
assegurando o envio regular de informação legal
relevante para o desenvolvimento da atividade das
fundações associadas do CPF.

O Impact Hub é a maior rede internacional
de empreendedorismo de impacto e inovação
social, com mais de 15.000 membros, presentes
em cerca de 90 cidades pelo mundo inteiro.
A VdA tem contribuído para assegurar o
funcionamento compliant do Impact Hub Lisboa, que
representa esta rede em Portugal, e tem prestado
igualmente o apoio jurídico necessário aos projetos
que integram esta rede de empreendedores sociais.
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No contexto da parceria com esta rede internacional
de assessoria jurídica pro bono da Fundação
Thomson Reuters, destacamos a colaboração da
VdA num estudo internacional, desenvolvido pela
TrustLaw em parceria com diversos escritórios de
advogados, com o fim de esclarecer, promover
e facilitar o desenvolvimento de trabalho jurídico
pro bono por parte de advogados de empresa,
num conjunto alargado de jurisdições.

VdA Academia e o Programa de RSC
da VdA: Spring School 2017
A VdA, em parceria com a VdA Academia
e com a TESE – Associação para o Desenvolvimento,
entidade para a qual revertem todas as receitas
provenientes da inscrição dos alunos nesta iniciativa,
organizou a 5.ª Edição da Spring School que tem
como objetivo principal o desenvolvimento das
competências comportamentais mais valorizadas
pelas firmas de advogados atualmente em
Portugal, com vista à empregabilidade dos jovens
participantes.
Na edição de 2017, foi aprofundado o módulo
dedicado à responsabilidade social, procurando
transmitir-se a estes alunos de direito a importância
do exercício de cidadania no contexto da advocacia.

GRACE — Grupo de Reflexão
e Apoio à Cidadania Empresarial
A VdA é uma das mais de 160 empresas associadas
do GRACE, uma associação constituída em 2000
com a missão de apoiar as empresas portuguesas
na promoção e desenvolvimento de iniciativas de
responsabilidade social, fomentando a colaboração e
a partilha de boas práticas entre os seus associados.
A VdA participa em diversas iniciativas e eventos
promovidos por esta entidade e, no final de 2017,
foi eleita como Presidente da Direção do GRACE
para o mandato 2018-2020.

17
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Campanhas Internas & Donativos
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Apoio jurídico Pro Bono

Responsabilidade Social | Os Diversos Pilares

Apoio jurídico Pro Bono
com foco no apoio ao
Investimento, Inovação e
Empreendedorismo Social
A VdA presta serviços jurídicos não remunerados a diversas organizações da
Economia Social, procurando contribuir, desta forma, para o fortalecimento do tecido
social português. Durante os quase 10 anos do Programa RSC da VdA, beneficiaram
deste apoio mais de uma centena de organizações, tendo no ano 2017 sido
dedicadas ao projeto quase 7.000 horas em regime pro bono.
Se nos primeiros anos do Programa foram essencialmente as organizações de cariz
mais assistencialista que beneficiaram destes serviços, hoje o foco da VdA centra-se
no apoio a projetos de inovação, empreendedorismo e investimento social procurando
assim a Firma contribuir para o surgimento e consolidação deste ecossistema.

VdA / RSC ‘ 17

Apoio a Projetos de
Investimento, Inovação
e Empreendedorismo
Social: Destaques de 2017

Em 2017, a VdA apoiou diversos projetos pioneiros, pela sua
abordagem inovadora e empreendedora na resposta a relevantes
desafios sociais, em áreas tão distintas como as da educação,
capacitação e empoderamento de populações mais vulneráveis, da
integração nas comunidades locais de migrantes, refugiados e outras
minorias e das finanças éticas e solidárias.

Apoio na constituição
de veículos jurídicos
para o desenvolvimento
de projetos sociais

Entre os serviços jurídicos não remunerados prestados pela VdA,
inclui-se a consultoria estratégica e o apoio na constituição do
veículo jurídico mais adequado ao desenvolvimento de determinado
projeto social. Este tipo de apoio inclui também, em alguns casos, a
assessoria jurídica sobre a necessidade / pertinência da constituição
de uma “empresa social”.

Apoio na obtenção
de Estatutos Especiais

A VdA assegurou também em 2017 o necessário apoio jurídico pro
bono na obtenção de estatutos especiais (IPSS, ONGD, etc.) por parte
de diversas Organizações da Economia Social.

Compliance regulatório
e apoio na elaboração
de contratos

O aconselhamento no âmbito do compliance regulatório em diversas
áreas e a elaboração / revisão de contratos, integram o tipo de apoio
mais solicitado pelos clientes pro bono da VdA. Neste contexto,
a VdA tem procurado assegurar que todos os seus clientes pro bono,
que intervenham em áreas de atividade reguladas, compreendem
e cumprem toda a legislação e obrigações aplicáveis. Neste tipo de
apoio tem-se revelado, particularmente importante, o elevado grau
de especialização dos advogados da VdA nos sectores da Saúde,
Bancário & Financeiro e das Tecnologias da Informação, entre outros.

Compliance com a
nova legislação de
Privacidade e Proteção
de Dados Pessoais

Num mundo cada vez mais informatizado, em que a privacidade
dos cidadãos enfrenta inúmeros desafios, é fundamental garantir
o cumprimento da legislação em matéria de proteção dos dados
pessoais dos utentes das organizações sem fins lucrativos. Neste
contexto, a VdA assegurou, nomeadamente, o apoio à elaboração
de políticas de privacidade de inúmeros clientes pro bono, bem como
a assessoria necessária em matéria de gestão de bases de dados
de utentes, colaboradores e voluntários.

Pro Bono nas jurisdições
da VdA Legal Partners

Impulsionada pela forte aposta de internacionalização da Firma,
a VdA, através do seu Programa de RSC, assegura crescentemente
apoio jurídico pro bono a instituições sem fins lucrativos que operam
nas jurisdições em que está presente através da VdA Legal Partners.
Este apoio conta com o envolvimento e colaboração dos advogados
dos vários escritórios que integram a rede da VdA Legal Partners em
todas as matérias de direito local.

Principais projetos
com impacto
estratégico em 2017

A VdA reconhece o valor e o impacto estratégico que determinados
contributos jurídico-legais podem ter em algumas áreas da
Economia Social e da Cidadania Empresarial. Em 2017 destacamos
a colaboração da VdA com alguns dos seus principais parceiros
e clientes no desenvolvimento de estudos internacionais e na
elaboração de pareceres e notas jurídicas, com vista a esclarecer
/ defender em nome destas entidades posições-chave em temas
estratégicos da área / sector.
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Capacitação do Terceiro Sector
A VdA reconhece que além da prestação de serviços jurídicos pro bono, também
a capacitação das Organizações da Economia Social é fundamental para o surgimento
de um tecido social forte e cada vez mais profissionalizado. Assim, em parceria com
alguns dos principais stakeholders do sector, a VdA promoveu novamente em 2017
a realização de inúmeras sessões de formação jurídica nas áreas mais relevantes para
a vida e funcionamento destas organizações, contando para o efeito com o contributo
indispensável de advogados de várias áreas de prática da Firma.

ENTRAJUDA

Em colaboração com a ENTRAJUDA e contando com a participação
ativa de um conjunto alargado de advogados de várias Áreas de
Prática, a VdA promoveu em 2017 a realização de 12 ações de
formação que tiveram como destinatários os quadros de gestão das
IPSS associadas da ENTRAJUDA, abordando temas especialmente
relevantes na vida destas instituições e nos quais se incluem
o regime jurídico da economia social, fiscalidade e mecenato,
privacidade e proteção de dados pessoais, negócios sociais em
Portugal e contratação pública, entre outros.

Impact Generator

O Impact Generator é um programa de aceleração de impacto
promovido pelo Laboratório de Investimento Social e focado em
preparar iniciativas de inovação e empreendedorismo social para
receber investimento. A VdA é o parceiro jurídico do projeto, tendo
assegurado a realização de diversas sessões de formação para
garantir o enquadramento legal mínimo necessário dos promotores
dos projetos que participam neste programa.

Universidade
Católica Portuguesa

Em 2017 a VdA voltou a assegurar a lecionação dos módulos
jurídicos integrados na Pós-graduação de Gestão das Organizações
da Economia Social, na Escola do Porto, da Universidade Católica
Portuguesa, contando com a colaboração de diversos advogados
da Firma.

RedEmprega

A VdA organizou uma ação de formação em direito laboral,
no âmbito do RedEmprega, que teve como objetivo esclarecer dúvidas
de pessoas em situação de desemprego, bem como, dar a conhecer
o conjunto de direitos e obrigações que surgem neste contexto.
O projeto RedEmprega reúne várias empresas e instituições que,
em rede, desenvolvem respostas sociais com vista a promover
a empregabilidade em diversas zonas da cidade de Lisboa.
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Voluntariado Corporativo

Junior Achievement Portugal

Tapadão VdA

GIRO

Serve The City

A JAP contou, em 2017, com cerca de 30 voluntários
da VdA nos programas de educação para
o empreendedorismo realizados em 23 escolas,
que inspiraram e prepararam 634 crianças e jovens
para terem sucesso numa economia global através
da promoção da Cidadania e Literacia Financeira,
da Educação para o Empreendedorismo e de
competências para a empregabilidade, num total
de 304 horas de voluntariado.

De forma a compensar as emissões de CO2
produzidas pela Firma, 31 colaboradores da VdA
juntaram-se com o objetivo de plantar 500 pinheiros
e proceder à desramação e limpeza da Zona de
Carbono Zero da VdA, na Tapada Nacional de Mafra,
que tem uma capacidade de sequestro de carbono
anual estimada em 60 toneladas de CO2.

20 colaboradores da VdA participaram na
12ª Edição do GIRO, “Em Defesa do Território”,
tendo-se deslocado à Reserva Natural da Mata
da Machada e Sapal do Rio Coina, no Barreiro,
onde plantaram árvores, procederam à remoção
de espécies invasoras e participaram numa ação
de sensibilização para os incêndios.
O GIRO (GRACE Intervir Recuperar Organizar),
promovido anualmente pelo GRACE, é a maior
iniciativa de voluntariado corporativo e, em 2017,
contou com a participação de 850 voluntários
de 57 empresas associadas do GRACE.

Realizou-se em 2017 a primeira edição do Jantar
Comunitário VdA que foi servido por mais de
40 voluntários, entre colaboradores da Firma,
familiares e amigos. Esta é uma iniciativa de
voluntariado promovida pela Serve the City, que
organiza quinzenalmente Jantares Comunitários,
nos quais mais de 100 pessoas sem-abrigo e outros
cidadãos socialmente fragilizados são convidados
a sentar-se à mesa com voluntários das mais
diversas proveniências, num espírito de partilha
e de inclusão.
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Campanhas Internas & Donativos

Banco de Bens Doados

OCP— JOP

2.ª Edição da Venda de Natal

Rock n’ Law

No contexto da mudança de instalações da VdA
em Lisboa, a Firma doou cerca de €10.000 em
mobiliário ao Banco de Bens Doados, um projeto
da ENTRAJUDA. O mobiliário em causa será
encaminhado para Instituições Particulares de
Solidariedade Social, acreditando a VdA que esta
iniciativa tem um impacto muito positivo não só do
ponto de vista social, como também ambiental.

A Jovem Orquestra Portuguesa (JOP) é uma iniciativa
da Orquestra de Câmara Portuguesa – Associação
Musical e pretende valorizar o trabalho artístico da
juventude portuguesa, servir de embaixadora da
excelência e identidade nacionais e inspirar o público
através da integridade e alegria das suas atuações.
Por acreditar na missão desenvolvida por esta
associação, a VdA efetua anualmente um donativo
destinado a contribuir para o sucesso da iniciativa
JOP.

A VdA organizou a 2ª Edição da Venda de Natal,
com o objetivo de divulgar a ação e permitir a
angariação de fundos por parte de alguns projetos
seus parceiros. Nesta edição, estiveram presentes
7 projetos: a ONG Filhos do Coração, a BIPP/Semear,
a Terra dos Sonhos, a Fundação Gonçalo da Silveira,
o Centro Bem-Estar Social de Coz, os Leigos para o
Desenvolvimento e a Amal Soap.

A banda da VdA participou na 9.ª Edição do Rock
n’ Law, uma iniciativa que une o sector da advocacia
em torno de um projeto conjunto de responsabilidade
social. Em 2017, o concerto solidário permitiu
angariar fundos destinados ao projeto Casas
Primeiro da AEIPS – Associação para o Estudo
e Integração Psicossocial que assim proporcionou
habitação a 25 pessoas que têm doença mental
e que viviam na rua.

Parque Nacional da Gorongosa

Musical da Terra dos Sonhos

Campanha de Natal 2017

Comunidade de Vida e Paz

A VdA, através da VdA Legal Partners, celebrou
um protocolo com o Parque Nacional Gorongosa,
no âmbito do Projeto de Educação das Crianças
Vulneráveis, com vista ao equipamento de
cinco escolas, ao longo de 5 anos, da Zona de
Desenvolvimento Humano do Parque. No primeiro
ano do projeto, foram fabricadas pela carpintaria
local 100 carteiras e cadeiras para 200 crianças
de uma das escolas, cujas salas serão também
totalmente remodeladas. Foi igualmente necessário
dotar a carpintaria de eletricidade de forma
a permitir o fabrico de todo o equipamento.
Este protocolo marca o início da internacionalização
do projeto de RSC da VdA e VdA Legal Partners
e representa o apoio a um projeto assente na
educação e na sustentabilidade ambiental,
potenciando o desenvolvimento local e sustentável
de uma das áreas protegidas mais importantes de
África, com populações fortemente carenciadas.

A VdA apoiou a realização do musical comemorativo
dos 10 anos da Terra dos Sonhos que, com base
no trabalho que a associação realiza diariamente
com crianças e jovens com doenças crónicas
e institucionalizados, teve como objetivo alertar
para a difícil realidade dessas crianças e respetivas
famílias. O musical permitiu dar a conhecer
o trabalho desenvolvido pela associação a mais
de 4.000 pessoas e angariar cerca de €80.000 para
apoiar crianças e jovens com doenças crónicas
ou institucionalizados.

Na sequência da catástrofe dos incêndios ocorrida
em 2017, a VdA entendeu que a Campanha de Natal
deveria ser dedicada ao apoio às suas vítimas, numa
dupla iniciativa. Este apoio traduziu-se assim, por
um lado, num donativo da VdA à Associação Just
a Change, parceiro de longa data da Firma, que
será destinado à reconstrução de uma das casas
destruídas pelos incêndios.
De forma complementar, os colaboradores da VdA
apoiaram aqueles que estiveram na linha da frente
no combate aos incêndios, contribuindo com a
doação de 19 equipamentos de proteção individual
para os Bombeiros da Vila de Arganil, e permitindo
assim a substituição daqueles que foram destruídos
nos incêndios.

A Comunidade de Vida e Paz organiza todos os
anos a Festa de Natal que proporciona aos seus
beneficiários momentos de partilha e convívio com
os voluntários. A VdA faz anualmente um donativo
a esta instituição de modo a assegurar, juntamente
com outras empresas, instituições e cerca de 1000
voluntários, ao longo de três dias de Festa, não
apenas o acesso a inúmeros serviços de apoio,
como a realização de um jantar de Natal para
pessoas sem-abrigo.

Incêndios de Pedrógão Grande
Na sequência do flagelo dos incêndios que
atingiram a zona de Pedrógão Grande em 2017,
os colaboradores da VdA mobilizaram-se para
angariar, em 3 dias, cerca de €11.000 para o apoio
às vítimas desses incêndios.
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4.
Sustentabilidade
Ambiental
— Projeto Verde

No contexto do compromisso
da Firma com a adoção de boas
práticas ambientais e com
a promoção da sustentabilidade
ambiental — e procurando
a obtenção, a prazo, do estatuto
de carbon neutral — o Projeto
Verde promove um conjunto de
medidas destinadas a garantir
um alinhamento com as melhores
práticas em matéria de
sustentabilidade.
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A estratégia do Projeto Verde
desenvolve-se em 3 eixos:

Associação Smart
Waste Portugal
(“SWP”)

A SWP é uma associação sem fins lucrativos, que tem como missão
envolver todos os agentes do sector, potenciando e valorizando
o resíduo como um recurso económico e social. A VdA, associada
fundadora da SWP, pretende contribuir para a missão da associação
através da partilha regular de legislação atualizada sobre a temática
de Economia Circular e de informação sobre toda a legislação
publicada nesta área que é disponibilizada aos associados da SWP.

Avaliar

Reduzir

Sensibilizar

Medição da pegada de carbono

Gestão de consumos e emissões

Promoção de boas práticas

Relatório da Pegada
de Carbono e
Barómetro Verde

O Relatório da Pegada de Carbono, elaborado e publicado
anualmente pela VdA, é o instrumento de avaliação anual do Projeto
Verde e um dos principais indicadores da ecoeficiência da Firma.
Os resultados, apurados com base em guidelines internacionais e
utilizando elementos de cálculo adequados à realidade portuguesa,
são reportados todos os anos à Legal Sustainability Alliance.
Através da ferramenta do “Barómetro Verde”, a VdA mede a
sua pegada ambiental e procede ao reporte trimestral aos seus
colaboradores, com o objetivo de melhorar o desempenho em
5 áreas: consumos de energia, transportes, papel, produção de
resíduos e consumo de água.

Programa
de Compensação
de Emissões

A VdA tem implementado um Programa de Compensação de
Emissões, através de um protocolo com a Tapada Nacional de Mafra,
reservando uma área de 31 ha da Tapada (designada Zona de
Carbono Zero da VdA) para o desenvolvimento anual de medidas que
visam compensar as emissões inevitáveis, com uma capacidade de
sequestro de carbono estimada em 60 toneladas de CO2.

Parceria com Amb3E

Em 2017 foi celebrado com a Amb3E – Associação Portuguesa de
Gestão de Resíduos um protocolo de cooperação para a recolha
de REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) e RPA
(resíduos de pilhas e acumuladores) dentro das instalações da
VdA, contribuindo para a Campanha Electrão Empresa e para a
redução da pegada ambiental da VdA, tornando a firma ainda mais
sustentável. Os REEE e RPA recolhidos na VdA são convertidos num
valor monetário a atribuir a uma IPSS à escolha da VdA.

Projeto Green Cork

A VdA continua a participar ativamente no projeto Green Cork,
promovido pela Quercus, que tem por objetivo unir a reciclagem
à conservação da natureza, através da recolha e reciclagem de
rolhas de cortiça, cujo valor é aplicado na reflorestação da floresta
portuguesa. Em 2017, com o apoio dos seus colaboradores, a VdA
recolheu e enviou para reciclagem cerca de 2000 rolhas.

Legal Sustainability
Alliance

A VdA é membro da Legal Sustainability Alliance (LSA), uma
organização internacional de firmas de advogados empenhadas
na adoção de práticas sustentáveis e comprometidas em colaborar
em parceria com outras organizações nestas matérias.

BCSD Portugal –
Conselho Empresarial
para o Desenvolvimento
Sustentável

O BCSD Portugal, uma associação sem fins lucrativos, que agrega
e representa empresas comprometidas com a promoção da
sustentabilidade ambiental, é um ator muito influente da sociedade
civil portuguesa. A VdA integra os órgãos sociais desta entidade,
presta serviços jurídicos pro bono e está envolvida em diversos
projetos destinados a promover os temas da sustentabilidade,
economia circular, descarbonização e eficiência energética, entre
outros.

The Natural Step
Portugal

A VdA prestou o apoio jurídico necessário à criação da The Natural
Step Portugal — Associação para o Desenvolvimento Sustentável
e colaborou ativamente com a associação na organização do
evento “Transformar Empresas para Surfar as Vagas Crescentes da
Inovação” que teve como objetivo partilhar experiências inspiradoras
de grandes processos de mudança de empresas icónicas em sectores
de atividade tradicionais do sul da Europa.

30

31

Sustentabilidade Ambiental | Projeto Verde

VdA / RSC ‘ 17

Novas instalações
da VdA Lisboa
No contexto da mudança de instalações em Lisboa em
2017, a VdA adotou um conjunto de medidas destinadas
à promoção da sustentabilidade e boas práticas ambientais,
sendo de destacar as seguintes:
Instalação de painéis solares – energia renovável autoproduzida
Sistema de iluminação inteligente
Iluminação com uso generalizado de tecnologia LED, com menores
consumos e maior tempo de vida
Permissão/inibição da iluminação dos espaços de trabalho através
de detetores de presença, garantindo que a iluminação é desligada
sempre que o espaço não está ocupado
Iluminação dos espaços comuns com regulação de fluxo luminoso
em função do nível da iluminação exterior, e comando central em
função da hora do dia, da ocupação dos espaços e do nível de
iluminação exterior
Recuperadores de calor do ar exaurido de elevada eficiência (valor
nominal de recuperação até 95%)
Variação do caudal de renovação de ar em função da ocupação
e em função do CO2 (em espaços com maior número de ocupantes)
Unidades com controlo integrado que garantem um funcionamento
otimizado do equipamento, nomeadamente ao nível da variação de
caudal e recuperação de energia
Sistema de climatização interligado à Gestão Técnica Centralizada
(GTC) permitindo fazer uma utilização mais eficiente dos
equipamentos, identificação de avarias, análise de consumos
e criação de “benchmarking”, que conduzam a medidas de
desempenho superiores
Separação de resíduos, incluindo recolha de rolhas de cortiça usadas,
bem como de pilhas e lâmpadas
Utilização de pilhas recarregáveis
Eliminação de copos de plástico
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Princípios do Pacto Global das Nações Unidas

Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
Acabar com
a pobreza
em todas
as suas formas

Direitos
Humanos

Práticas
Laborais

Associação Conversa
Amiga
Pão com História
Comunidade Vida e Paz
Serve the City

Princípios do Pacto Global das Nações Unidas

Proteção
Ambiental

Anticorrupção

Banco de Bens Doados

Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
Reduzir
a desigualdade
dentro dos
países e
entre eles

Girl Move
Parque Nacional da
Gorongosa
ENTR AJUDA
Speak
Rock ‘n’ Law
WACT

Tornar as
cidades e os
assentamentos
humanos
inclusivos,
seguros,
resilientes e
sustentáveis

Oikos
Associação Vem Vencer
Just A Change
Plataforma de Apoio
aos Refugiados
Serve the City

O Terço I.P.

Acabar com
a fome, alcançar
a segurança
alimentar
e melhoria
da nutrição

ZeroDesperdício
Dariacordar
Smart Farmer

Assegurar uma
vida saudável
e promover o
bem-estar para
todos, em todas
as idades

XXS
LinQue
Associação Cuidadores

Educação
inclusiva,
equitativa
e de qualidade

Parque Nacional
VdA Academia
da Gorongosa
Speak
JOP
Pão com História
Academia do Johnson
Girl Move
Junior Achievement Portugal
VdA - Spring School 2017

Igualdade
de género

Girl Move

Crescimento
económico
sustentado,
inclusivo e
sustentável,
emprego pleno
e produtivo e
trabalho decente
para todos

JADE – Portugal
RedEmprega
TESE
Associação Pão a Pão

Direitos
Humanos

Práticas
Laborais

Women on Boards

Anticorrupção

Oikos
A-F-Á-B-R-I-C-A
Centro de Bem-estar
Social de Coz

“VdA Rio”

The Natural Step
Centro de Bem-estar
Social de Coz

GIRO
Tapadão 2017

Combater
a mudança
climática e
seus impactos

Surf Social Wave

Proteção
Ambiental

Proteger,
recuperar e
promover o uso
sustentável dos
ecossistemas
terrestres

A-F-Á-B-R-I-C-A

Promover
sociedades
pacíficas e
inclusivas,
proporcionar o
acesso à justiça a
todos e construir
instituições
eficazes,
responsáveis e
inclusivas

Associação Pais 21
Associação Pro Bono
Impact Hub Lisbon
Impact Generator
Plataforma de Apoio
aos Refugiados
Associação Pão a Pão

Fortalecer
os meios de
implementação
e revitalizar
a parceria
global para o
desenvolvimento
sustentável

Associação Pro Bono
GRACE
Centro Português
de Fundações
ENTRAJUDA
Laboratório de
Investimento Social
Thomson Reuters Foundation

The Natural Step
A-F-Á-B-R-I-C-A
Green Cork
Quercus
Smart Waste Portugal
Tapada Nacional de Mafra
Ponto Electrão
Manual Código
de Conduta VdA

Oikos
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Principais parceiros e entidades apoiadas em 2017
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