INSTITUTO DO CONHECIMENTO AB

“Conhecer não é demonstrar nem explicar.
É aceder à visão.”
Antoine de Saint-Exupéry

Advogamos a Sustentabilidade.

INSTITUTO DO CONHECIMENTO AB
SEJA BEM-VINDO AO INSTITUTO DO CONHECIMENTO AB!
A Abreu & Associados, Sociedade de Advogados constitui um dos mais ambiciosos projectos de
advocacia em Portugal. Uma das suas linhas estratégicas essenciais é conciliar dimensão com qualidade, tendo em vista assumir-se como referência na prestação de serviços jurídicos.
Para esse efeito, o conceito de qualidade Abreu Advogados afirma-se por intermédio de três vectores
essenciais:
 a qualidade técnica dos nossos advogados, assente numa clara aposta na sua formação técnica

e no desenvolvimento sustentado de novas áreas do direito;
 a

qualidade

da

nossa

organização,

fundada

num

modelo

auditado

e

certificado

(norma ISO 9001:2008), com recurso a uma visão cada vez mais profissionalizada da gestão
e na clara convicção da necessidade de criar estruturas sólidas de suporte a uma advocacia
empresarial;
 a qualidade humana do projecto, baseada na verificação de que cada pessoa se deve realizar

em todos os parâmetros da vida e de que à sociedade cabe proporcionar o equilíbrio que torna os
seus advogados pessoas mais completas e mais realizadas, quer no campo profissional, quer no
campo pessoal.
A

Abreu

Advogados

compreendeu

cedo

que

a

dimensão

é,

ao

mesmo

tempo,

uma

questão fulcral do seu futuro e da afirmação de um projecto verdadeiramente institucional.
A dimensão é um meio por excelência para oferecer melhores perspectivas de carreira a cada um dos
nossos advogados; para permitir rentabilizar os nossos procedimentos e a nossa competitividade;
para acompanhar com sucesso as operações dos nossos clientes e corresponder aos seus interesses.
Só assim poderemos estar entre as maiores sociedades de advogados portuguesas.
Para atingir a qualidade e a dimensão que lhe permitem potenciar a sua credibilização técnica,
organizacional e humana, a Abreu Advogados sabe que não pode apenas contar com a sua capacidade de crescer organicamente. Necessita de assegurar que esse crescimento se faz num contexto
de desenvolvimento, aquisição e gestão do conhecimento que a actividade da advocacia gera
e solicita.
Essas funções constituem ferramentas preciosas para:
 a valorização e promoção dos advogados e consultores da sociedade, assim como de todos aqueles

que participam nas acções decorrentes da actividade da sociedade;
 a maximização em escala dos produtos e conteúdos técnicos da sociedade;
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 a realização e sedimentação de parcerias com instituições externas de referência (universidades,

fundações, associações empresariais, empresas de topo, associações de estudantes, editoras, etc.);
 o envolvimento com os clientes (principalmente, institucionais);
 a interacção com os objectivos de internacionalização da sociedade;
 a promoção da autoridade profissional das práticas e métodos do projecto Abreu Advogados.

Para este efeito, a Abreu Advogados constituiu no seu seio o Instituto do Conhecimento AB vocacionado
para:
 a realização de cursos de formação avançada e especializada (interna e externa), com a participação

dos seus colaboradores e de académicos de referência;
 a publicação de dissertações e trabalhos académicos e jurídicos dos seus advogados e colabora-

dores;
 a edição de uma revista jurídica de periodicidade semestral;
 a realização de congressos e seminários, nomeadamente em conjunto com entidades de prestígio

nos países estrangeiros de implantação do projecto de advocacia Abreu Advogados;
 a promoção de iniciativas de “conhecimento global”, que traduzam o cruzamento de domínios

jurídicos com áreas de desenvolvimento emergente.
O Instituto AB assume-se como uma das linhas mais importantes da estratégia actual da Abreu &
Associados, através do qual a sociedade estabiliza a sua acreditação no mundo global de hoje.
O Instituto AB difunde os valores da credibilidade, da fiabilidade, da confiança e da excelência,
que são precisamente os valores partilhados por aqueles que querem estar entre os melhores.

Coordenação Científica e Editorial
Ricardo Costa | Consultor/Of-Counsel
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Contactos
Rua S. João de Brito, 605 E - 4.º, 4100-455 Porto
Tel.: (+351) 22 605 64 00 | Fax: (+351) 22 600 18 16
E-mail: institutoab@abreuadvogados.com
WWW.ABREUADVOGADOS.COM
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Av. das Forças Armadas, 125 - 12º
1600-079 Lisboa, Portugal
Tel.: (+351) 21 723 1800
Fax.: (+351) 21 7231899
E-mail: lisboa@abreuadvogados.com

Rua S. João de Brito, 605 E - 4º
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