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Responsabilidade 
Social 
CorporativaCarta do Diretor

O Grupo editorial Tirant Lo Blanch em 2017, 

após 40 anos de consolidação empresarial e 

de incluir várias empresas no grupo, decidiu

Inserir uma área de Responsabilidade Social 

Corporativa, com o objetivo de enfrentar os 

novos desafios que nós enfrentávamos: 

Conservar nossa liderança no setor, um 

crescimento sustentável baseado na ética e 

a qualidade, e o compromisso com nossos 

clientes e com a sociedade. 

Tirant é mais que uma empresa, é uma 

editora comprometida com o ambiente 

onde desenvolve a atividade dela, 

propiciando a geração de valores liberais, de 

igualdade e de solidariedade. 

Neste ano 2018 decidimos  apostar de forma 

clara pela transparência e voltar a realizar 

nosso relatório anual de RSC, incorporando 

as novidades que foram implementadas.

Salvador Vives

CEO de Tirant o Blanch
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Criar produtos (livros, cursos, bases de 
dados, produtos tecnológicos, revistas) 
de qualidade e de utilidade para as 
necessidades dos nossos clientes 
gerando conhecimento perdurável para 
a sociedade em seu conjunto.

Nossa Missão, visão e valores

Nossa Missão

Nosso objetivo é ser a editorial jurídica de 
referência em Espanha e América Latina, 
líder na criação e tratamento de 
conteúdos jurídicos.

Nossa Visão

Ter a inovação como eixo de nosso 
crescimento; a ética nas relações com 
provedores, trabalhadores e clientes; a 
qualidade em nossos produtos e 
serviços; a profissionalidade e paixão na 
forma de trabalhar. A igualdade entre 
mulheres e homens.

Nossos Valores
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Áreas

Justiça e Direitos Humanos

Participação no Observatório da Justiça do Colegio de 
Advogados de Madrid, Espanha (OAB-Madrid).

Publicação junto com a Fundação “RedAbogacía” do 
“CGAE”, do livro “¿Derechos Humanos todavía?”

Colaboração com os Jovens Advogados na difusão dos 
Direitos Humanos e na educação de crianças nestas 
matérias através da edição de “Colorea tus Derechos”.

Publicação pro bono junto com o Instituto 
Iberoamericano da Haia do “Anuário Iberoamericano de 
Justiça Internacional Penal”.

Início da coleção “Perspectivas iberoamericanas da 
justiça”, dado seu perfil  altamente social, dirigida pelo 
professor Olasoso (Colômbia) e a professora Proner 
(Brasil) em “Open Access”.

Edição da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Participação no Concurso Internacional de debate da 
Academia Interamericana de Direitos Humanos e doação 
de livros relacionados com a matéria para o acervo 
bibliográfico da entidade.
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Áreas

Criação da Cátedra de Estudos Jurídicos 
Iberoamericanos junto com a Universidade Carlos III, 
em 2016, com o objetivo de contribuir a gerar 
conhecimento jurídico no âmbito Iberoamericano. A 
Cátedra organiza encontros, seminários e reuniões de 
cientistas sobre a matéria.

No âmbito desta Cátedra, este ano destaca a 
organização da Conferência “Brasil: uma democracia 
ameaçada”, que teve como palestrante a ex presidenta 
do país Dilma Rousseff, na sede da Casa América de 
Madri.

Participação no concurso da Universidade de Valladolid 
com sede em Segovia-Espanha, de alunos do curso de 
bacharelato em Direito com a doação de lotes de livros.
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homenajes

& congresos

DERECHO AMBIENTAL 

EN TIEMPO DE CRISIS

Comunicaciones presentadas al Congreso de la Red ECOVER 

(A Coruña, 19 y 20 de noviembre de 2015)
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homenajes & congresos

La Red «Red Mercado y medio ambiente. Propuestas jurídicas para una economía verde» (ECOVER) 

es una plataforma de colaboración académica integrada por especialistas en Derecho Ambiental 

(www.redecover.es).

La Red está dirigida a realizar estudios y actividades sobre el Derecho Ambiental, entendido éste 
-

cos ambientales, así como herramienta de orientación e impulso del mercado hacia comportamien-

tos socialmente y ambientalmente responsables.

Los días 19 y 20 de noviembre de 2015 tuvo lugar, en el Paraninfo de la Universidad de A Coruña, 

el primer Congreso de la Red ECOVER, con la participación de destacados especialistas en Derecho 

Ambiental de dentro y fuera de España. De acuerdo con la estructura temática del Congreso, se 

recoge en esta publicación una selección de las mejores comunicaciones presentadas y defendidas 

en el desarrollo del mismo: la aplicación de la reciente normativa de evaluación de impacto 

ambiental, la gestión empresarial de los residuos y los problemas para su traslado trasfronterizo, la 

repercusión jurídica de la economía circular y el consumo colaborativo sobre el medio ambiente, 

bancos de conservación de la naturaleza, etcétera) y otros muchos asuntos de actualidad en mate-

ria ambiental.

dirección

FRANCISCO JAVIER SANZ LARRUGA

 

coordinación

LUCÍA CASADO CASADO

JENNIFER GONZÁLEZ SÁNCHEZ

MANUELA MORA RUÍZ

ALBA NOGUEIRA LÓPEZ

JUAN JOSÉ PERNAS GARCÍA

ÁNGEL RUIZ DE APODACA

BLANCA SORO MATEO
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Áreas

Meio ambiente

Criamos o distintivo Tirant Etiqueta Verde, e com ele 
identificamos todas as nossas publicações relacionadas 
com a temática jurídica do meio ambiente, com isso, 
toda a  produção relacionada segue uns protocolos 
especialmente respeitosos com o meio ambiente. Isso é 
uma das mostras do nosso compromisso com o 
crescimento sustentável e respeito ao nosso meio.

Redução do impacto meio ambiental através da 
eficiência energética em iluminação, reciclagem, 
consumo de água e materiais em todos nossos 
escritórios.

Colaboramos e contribuímos com os prêmios “D” de 
Descanso em Educação que organiza a empresa 
“Abogados del ruido”.

Tirant Lo Blanch colaborou com a “ONU Habitat” na 
edição de um livro sobre os fundamentos econômicos 
para a urbanização sustentável.
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monografías

EMPLEOS VERDES Y PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES

Directora

monografías

ALTA CALIDAD EN

INVESTIGACIÓN
JURÍDICA
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El objetivo quinto del Plan de acción mundial sobre 

la salud de los trabajadores 2008-2017 (OMS) 

exige el fortalecimiento de la protección ambien-

tal en relación con dicha salud. Por su parte, el 

Marco Estratégico en materia de seguridad y salud 

en el trabajo 2014-2020 (UE) alude, como proble-

ma pendiente, a la necesidad de abordar con 

entorno, así como los efectos de las tecnologías 

verdes en la salud laboral.

Esta conexión entre medioambiente y prevención 

de riesgos laborales se hace patente en el ámbito 

“empleos decentes que contribuyen a preservar y 

restaurar el medioambiente, ya sea en los sectores 

tradicionales o en nuevos sectores emergentes 
-

tica”. La noción incluye así, la garantía de un entor-

no laboral sano y seguro, pues de lo contrario la 

exigencia de un trabajo “decente” quedaría vacía 

de contenido.

En la medida en que el empleo verde busca la 

sinergia entre economía y medioambiente, 

salvaguardando al tiempo la dignidad en el 

la máxima atención, sobre todo por su enorme 

potencial como yacimiento de empleo.

delitos
Es ésta una colección viva sobre LOS DELITOS, aportación conjunta de la 

Editorial Tirant lo Blanch y un equipo de expertos en Derecho Penal, que 

pretende prestar atención a los problemas de mayor interés suscitados 

por el llamado «Código Penal de la democracia».
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DELITOS CONTRA EL 
MEDIO AMBIENTE Y 

PRINCIPIOS PENALES
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Este libro aborda una temática que resulta de sumo interés para quien 

legislaciones europeas: cómo evitar que entre en contradicción con los 

principios que deberían guiar la intervención punitiva del Estado. 

Los objetivos centrales que se plantea el libro son, por tanto, los siguien-

tes: realizar un diagnóstico del estado actual de las infracciones penales 

destinadas a proteger el bien jurídico medio ambiente, analizar los pro-

blemas que plantean desde el punto de vista de los principios penales y 

proponer un modelo global para corregir dichas disfuncionalidades. 
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Traducción y presentación:
José Antonio Ramos Vázquez
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Áreas

I + D + i

O Diretor-Geral da Tirant Lo Blanch, Salvador Vives, 
recebeu no último dia 25 de maio o Prêmio Juchimán de 
Prata 2018 ao desenvolvimento e a inovação 
empresarial, que outorga a Universidade Juárez, 
Autônoma de Tabasco, pela sua gestão como diretor da 
editora e também pela sua atividade constante em 
matéria de inovação, desenvolvimento e investigação ao 
serviço da tecnologia jurídica.

Tirant desenhou numerosos planos AVANÇA e CDTI 
(Centro para o Desenvolvimento Tecnológico). Fruto 
deles conseguimos criar uma biblioteca virtual e 
programas de Big Bata para profissionais do direito, 
como por exemplo Tirant Analytics, melhorando com 
eles a competitividade da indústria cultural espanhola.

Tirant Lo Blanch obteve o certificado ISO 9001 pára o 
Sistema de Gerenciamento de Qualidade das suas 
atividades de desenho, desenvolvimento, 
comercialização, e post venda de serviços da 
informação, software de gerenciamento, ferramentas de 
apoio aos operadores jurídicos (notários, registradores, 
juízes, fiscais, procuradores, assistentes sociais, colégios 
profissionais ou administração pública, mediadores, 
docentes, etc.) eletrônicos, on-line, nuvem e dispositivos 
móveis. Esta certificação reconhece a política de 
qualidade total e eficiência no desenvolvimento de 
produtos e serviços, que formam parte da política 
corporativa da editora. ISO 9001:2015 é a norma mais 
reconhecida e foi estabelecida a nível mundial em 
sistemas de Gerenciamento da Qualidade.
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Áreas

Igualdade e Conciliação

A EDITORA TIRANT LO BLANCH SE UNE À LUTA PELA 
IGUALDADE REAL DAS MULHERES.

A editora Tirant Lo Blanch leva anos aplicando como 
empresa o valor da igualdade real entre homens e 
mulheres. Prova disso é a percentagem de mulheres que 
integram nossa equipe: 54% de quem trabalham em 
Tirant são mulheres.

Assim mesmo, a presença de mulheres no Conselho de 
Direção da Tirant Lo Blanch é de 50%.

Em Tirant Lo Blanch também aplicamos a política 
igualdade na remuneração pelo mesmo trabalho de 
todos e todas as trabalhadoras no desempenho de suas 
funções.

Como empresa e como editorial, Tirant Lo Blanch 
considera que chegou o momento de dar um passo mais 
na luta dela pela igualdade das mulheres. Por este 
motivo, Tirant Lo Blanch, seguindo o movimento de “No 
sin mujeres” (assinado já por mais de 800 acadêmicos), e 
como empresa comprometida com a busca e 
consecução da igualdade, compromete-se 
publicamente a não organizar nenhum evento 
(Conferência, Congresso, Jornadas, Apresentações de 
livros ou similar) ou mesa redonda com mais de dois 
palestrantes onde não tenha ao menos a presença de 
uma mulher.
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Tirant Lo Blanch dispõe na atualidade de mulheres em 
todos seus Comitês Científicos e nosso objetivo é seguir 
incorporando mais mulheres até conseguir a paridade.

Assim mesmo, a editora Tirant Lo Blanch incita o 
cumprimento do estabelecido na “LEY ORGÁNICA 
3/2007, de 22 de marzo” para a igualdade efetiva de 
mulheres e homens.

Esta iniciativa se junta com muitas outras nos âmbitos 
público e privado para exigir que o cumprimento da Lei 
de Igualdade e para acabar com os chamados 
“allmenpanels” ou programas conformados só de 
homens.

Nós somos consciente de que somente entre tod@s, 
sociedade civil, poderes públicos, e também o setor 
empresarial, é possível conseguir a igualdade efetiva 
entre mulheres e homens. Tirant Lo Blanch decidiu 
unir-se a esta ação, e lutar pela igualdade.

A igualdade entre mulheres e homens no trabalho em 
nossa editora se materializa  também na inexistência de 
brecha salarial por razão de sexo e na configuração de 
uma política de flexibilidade e conciliação da vida 
pessoal e trabalhista.
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Áreas

Igualdade e Conciliação
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Áreas

Ação Social
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Colaboração com a instituição de órfãos do Colégio 
de Advogados de Madrid (OAB Madrid). 

Cessão de bancos de dados de legislação e 
jurisprudência a ONG Cruz Vermelha.

Fomento de emprego e igualdade oportunidades a 
pessoas com capacidades especiais: A editora conta 
com uma empresa terceirizada de limpeza e 
manutenção (Asprona), para possibilitar a inserção 
trabalhista de pessoas com deficiências   psíquicas.

Melhoria da acessibilidade de pessoas cegas aos 
diferentes banco de dados de Tirant Lo Blanch
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Áreas

Ação Cultural

Colaboração na digitalização do acervo editorial das 
coleções antigas da Biblioteca do ICAM (OAB 
Madrid).

Publicação gratuita de uma tiragem em 
comemoração anual pelo Dia do Livro.
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Áreas

Qualidade e excelência

Tirant Lo Blanch foi eleita vários anos consecutivos 
como o banco de dados de referência 
homologada pelo Conselho Geral do Poder 
Judicial (Espanha).

Fruto do trabalho da editora baseado na qualidade e 
a excelência, Tirant Lo Blanch se converteu em 2014 
na editora jurídica mais prestigiosa da Espanha em 
função do disposto no relatório SPI elaborado 
pelo CSIC.

Depois de consolidar esta posição no mercado 
editorial, neste ano 2018, Tirant Lo Blanch é a editora 
acadêmica mais prestigiosa da Espanha, assim 
assinala o 'Estudo qualitativo das Editoriais 
Acadêmicas: A percepção da comunidade 
cientista espanhola’', elaborado pelo Conselho 
Superior de Investigações Científicas (CSIC) com o 
patrocínio da Federação do Grêmio de Editores de 
Espanha e o Ministério de Educação, Cultura e 
Desporto.

Tirant Lo Blanch situa-se como a editora mais 
prestigiosa em todas as disciplinas de 
Humanidades e Ciências Sociais (HCS), com uma 
pontuação de 1.037 em função dos Indicadores de 
Qualidade de Editoras (ICEE).

Proa Formação obteve a certificação da IVAC 
relativa ao curso online que oferece na área de 
Data Protection Officer.
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