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A Vieira de Almeida & Associados (VdA)
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impacto ambiental da atividade, e traçou uma

da então Legal Sector Alliance, atualmente

estratégia de eficiência no consumo de
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Protocol,

operação, a mobilização de stakeholders
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Barómetro rumo ao baixo carbono
Integrar a Legal Sustainability Alliance

Seguindo as linhas de atuação traçadas, a

A avaliação da pegada de carbono surge

VdA sistematizou a monitorização e o reporte

nesta estratégia como um elemento central,
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por ser um dos principais indicadores de eco-
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comportamentos que contribuem para a
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redução da pegada de carbono total.
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matéria de energia, transportes, resíduos e

Neste sentido, foi criado o prémio “Green
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Award” com o objetivo de promover e
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Em 2014, a pegada de carbono diminuiu

jantar de Natal, à equipa cujo piso menos

17% em relação ao ano anterior, sobretudo

energia consumiu nesse ano.
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do contributo das fontes renováveis para a
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menor em 2014, tendo ficado 20% abaixo
dos resultados do ano anterior. Para além

Com os colaboradores envolvidos, e a fim de

disso,

integrar a pegada de carbono de forma plena
garantisse
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aposta da VdA no contributo individual de

modo rigoroso, célere e correto. A criação

cada colaborador para a redução da pegada

procedimentos,

force”
e

medição
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na sua atividade, a VdA constituiu uma
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de
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redução semelhante à da pegada total, de
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17%. Este resultado, não só é positivo a nível
interno, como também permite à VdA manter
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Zona Carbono Zero VdA
Com o objetivo de compensar as suas emissões, a Vieira de Almeida & Associados celebrou um
protocolo com a Tapada Nacional de Mafra, através do qual são plantadas, anualmente, 500
árvores numa zona reservada para o desenvolvimento do Programa de Compensação de
Emissões da VdA, designada “Zona de Carbono Zero VdA”, como cerca de 30 ha. A capacidade
de sequestro de carbono desta iniciativa é estimada em 60 toneladas de CO2.

Lições aprendidas
- As boas práticas individuais refletem-se na redução da pegada carbónica da
organização.
- A divulgação regular dos resultados obtidos junto dos colaboradores é
determinante para a sua motivação e para demonstrar o compromisso da gestão
de topo com o projeto.
- Integrar a gestão ambiental, de forma sistematizada, na atividade diária,
contribui para facilitar o cálculo da pegada e alcançar as metas de redução. Mas
exige a criação de uma equipa dedicada.
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Vieira de Almeida & Associados
A Vieira de Almeida & Associados (VdA) é uma sociedade portuguesa de advogados, com cerca
de 40 anos de atividade, que atua em 19 áreas de prática.
Com dois escritórios em Portugal – Lisboa e Porto – está presente a nível internacional, através
da VdAtlas – uma rede internacional de firmas desenvolvida e gerida de forma integrada – nos
países de língua oficial portuguesa e da África francófona. Asseguramos aos nossos clientes a
prestação de assessoria jurídica, com padrões uniformes de qualidade e fiabilidade, que
combinam know-how especializado com um profundo conhecimento da realidade local.
Em 2015, a VdA conta com uma equipa de 300 pessoas (210 advogados e 90 colaboradores).
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