
O Financial Times 
distinguiu a ECIJA como 
a sociedade mais 
inovadora da Europa 
Continental.
No passado dia 13 de outubro 
celebrou-se no Museu de História 
Natural de Londres, os prémios 
“Financial Times Innovative Lawyers 
2022”. Este concurso analisa o 
panorama inovador do setor jurídico, 
qualificando os projetos mais disruptivos 
levados a cabo pelos principais 
escritórios a operar na Europa. Neste 
contexto, a ECIJA obteve o maior 
reconhecimento, sendo proclamada 
como “A Sociedade Mais Inovadora da 
Europa Continental”, a única sociedade 
de advogados não anglo-saxónica 
posicionada no Top 20.

Os critérios que a Financial 
Times teve em conta e que 
elevaram a ECIJA à máxima 
categoria foram:

Inovação compreendida 
desde o ponto de vista de 
gestão interna, uso de 
ferramentas e assessoria 
externa a clientes em projetos 
pioneiros.

Gestão de Talento: políticas de 
diversidade de género, 
políticas de inclusão, políticas 
do trabalho desenvolvido 
durante a pandemia, etc.

Transição digital da 
sociedade, uso de dados e 
tecnologia tanto internos 
como externos.

Feedback de clientes, após 
mais de 1500 entrevistas.

Crescimento da sociedade.



Assim, foram quatro os 
projetos apresentados
pela empresa que tem
reconhecimento
da publicação
Britânica:

ECIJA “Digital Bridge 360º”: vencedor na categoria 
“Professionalizing Business Services”, que premeia o 
desenvolvimento e implementação de ferramentas 
ou sistemas inovadores que melhoram os processos 
e a metodologia da empresa. Especificamente o 
Digital Bridge 360º é uma ferramenta de gestão 
global da Sociedade com todos os departamentos 
na mesma e é acessível 24 horas por dia por todos 
os profissionais a partir de qualquer lugar. É uma 
ferramenta única no mercado, o que tem permitido 

a ligação e uniformização de procedimentos entre os 31 escritórios da ECIJA em todo o mundo, 
ligando todas as áreas e necessidades num único local.

Lawyers unlock valuable insights through data: Jesús Yáñez, sócio da ECIJA, foi selecionado entre os 
10 melhores advogados da Europa pelo uso de tecnologia e dados. Especificamente, Yáñez é um 
especialista em conselhos sobre segurança cibernética e privacidade, com foco especial na setor 
financeiro. É responsável pela concepção e desenvolvimento da ECIJA 360º Digital Bridge.

People Management: Sob o lema “Máxima flexibilidade, máxima responsabilidade”, a Sociedade 
implementou uma política de trabalho híbrida - ECIJA’s Liquid Talent Program -, que inclui, entre 
outras iniciativas a promoção do bem-estar dos profissionais da ECIJA, a possibilidade de trabalhar 
quatro semanas por ano em qualquer lugar do mundo, sem horário de escritório fixo.

Market Firsts: a ECIJA foi a primeira empresa na Europa a assessorar uma transação imobiliária 
realizada em Bitcoins.



Nas palavras de Hugo Écija, fundador e presidente executivo da Sociedade “é um facto histórico e 
inédito na Sociedade. Há 10 anos não fazíamos parte do ranking e hoje somos a Sociedade 
vencedora do mais importante reconhecimento. Não tenho palavras de agradecimento pelos 
mais de 900 profissionais que trabalham todos os dias neste projecto comum, sem esquecer, claro, 
os nossos clientes, que nos inspiram e nos motivam a dar o melhor de nós em cada projeto”.

Segundo Alejandro Touriño, sócio-gerente da ECIJA "Este é provavelmente o mais importante a que 
qualquer empresa na Europa aspira no campo da inovação. É uma satisfação pessoal e profissional 
imensa de que o nosso trabalho é reconhecido pelo meio de referência no setor e também, 
competindo com empresas e figuras históricas que admiramos, somos capazes de ter sido os 
vencedores dos mais relevantes. É um privilégio que o nosso projeto receba cada vez mais 
reconhecimento Internacional de valor excepcional”.

Para Fernando Antas da Cunha, Managing Partner da Antas da Cunha ECIJA (ECIJA Portugal): “É 
com enorme satisfação e um orgulho imenso que recebemos esta distinção. É o justo 
reconhecimento pelo trabalho que temos vindo a desenvolver em conjunto com os nossos colegas 
espanhóis e que culminou na concretização de projetos que certamente irão marcar a história da 
advocacia nacional e, porque não dizê-lo, internacional. Uma palavra para os restantes nomeados 
que, não vencendo, pela sua excelência, tornaram esta nossa vitória ainda mais relevante“. 

Ficamos à vossa disposição para qualquer questão que possa surgir.

Na imagem, da esquerda para a direita: Alejandro Touriño, Emilio Prieto, Nuno da 
Silva Vieira, Fernando Antas da Cunha e Jesus Yáñez, sócios da ECIJA.


