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SOCIEDADES 

Que responsabilidade social 
cabe aos advogados? 

Os desafios e oportunidades da res-
ponsabilidade social corporativa 
(R.SC) nas sociedades de advogados 
é o foco do mais recente trabalho do 
Grupo de Reflexão eApoiô à Cida-
dania Empresarial (GRACE), enti-
dade que conta com o apoio de um 
conjunto de escritórios de advoca-
cia nacionais. °trabalho em causa 
será alvo de apresentação e debate 
esta quarta-feira, nasede daSérvu-
lo e Associados, em Lisboa. 

Na ocasião será feito o lança-
mento da chamada ficha sectorial 
"Os desafios e oportunidades da 
RSC nas Sociedades de Advoga-
dos", estando prevista a presença 
bastonária Elina Fraga 

No referido documento, de 
acordo com informação avançada 
à comunicação social, são reflecti-
das questões como a promoção de 
uma justiça mais equitativa e uni- 

versal e que papel cabe às firmas de 
advocacia desempenhar, nesse 'àm-
bito e no desenvolvimento de ac-
ções com impacto positivo na so-
ciedade. 

Refira-seque ogrupode traba-
lho dinamizado pela GRACE con-
tou com representantes da Abreu 
Advogados; CRBA; FCB; Gómez- 

Iniciativa conjunta 
com a GRACE visa 
a responsabilidade 
social corporativa 
nas sociedades 
de advogados. 

-Acebo & Pombo; Linldaters; Mi-
randa &Associados; Morais Leitão, 
Gaivão Teles, Soares da Silva & As-
sociados; PLMJ; Sérvulo & Asso-
ciados; e Vieira de Almeida 

A iniciativa que visa dar a co-
nhecerasconclusõesdo documen-
to já referido contará com as pre-
senças do Provedor Adjunto de 
Justiça, Henrique Antunes; bem 
como de representantes das socie-
dades de advogados que participa-
ram no grupo de trabalho. 

Haverá intervenções de Paulo 
Câmara, "managing partner" da 
Sérvulo; de Paula Guimarães, pre-
sidentedo GRACE;e de Margarida 
Couto, sócia daVieiradeAlmeidae 
vice-presidente da GRACE, que 
fará o enquadramento da fichasec-
torial "Os desafios eoportunidades 
da RSC nas Sociedades de Advoga-
dos". • 
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