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Carta do presidente 

Caras amigas e caros amigos da Fundação Professor Uría,  

O ano de 2018 foi, uma vez mais, um ano marcado por grandes feitos para a nossa 
Fundação. 

Todos os que fazem parte desta entidade continuam a trabalhar com afinco para 
conseguir chegar, da forma mais eficiente possível, ao maior número de 
beneficiários. Mantemos, assim, o nosso compromisso social com muitos e vários 
grupos, entre os quais se destacam as crianças e os adolescentes, os reclusos em 
estabelecimentos prisionais, os menores infratores, os imigrantes e refugiados, e as 
pessoas com deficiências. 

Neste sentido, e com a prioridade que concedo expressamente todos os anos nesta carta, incluo nestas linhas um 
agradecimento imensurável a todos aqueles - membros do conselho de administração, voluntários, equipa da 
Fundação, etc. – que, graças à sua generosa dedicação, conseguem tornar possível o impossível, fortalecendo 
os nossos programas e distribuindo sorrisos por onde passam. O nosso agradecimento também se estende aos 
sócios da Uría Menéndez pelo seu apoio à Fundação. 

As quatro áreas de trabalho da nossa entidade mantêm o seu peso e a sua marca. A área educativa continua a 
chegar a milhares de alunos todos os anos, consolidando-se como uma das áreas de referência da nossa 
Fundação, tal como comprovado pelo amplo reconhecimento social que temos tido.   

Relativamente ao trabalho pro bono, continuamos a oferecer assessoria gratuita às entidades sem fins lucrativos 
que solicitam serviços jurídicos de qualidade. Graças ao trabalho realizado pelos voluntários da Uría Menéndez, 
a assessoria pro bono apresenta-se como um reforço de assessoria da máxima qualidade, que permite aos nossos 
advogados explorarem e solucionarem problemas diferentes dos enfrentados no dia-a-dia, e assim contribuir, pela 
via jurídica, para uma melhoria visível das realidades que nos são mais próximas. 

A área de ação social tem igualmente um elevado ritmo de trabalho. As ajudas a cantinas escolares, o 
acompanhamento a pessoas com deficiências, o apoio a idosos, a organização de eventos de beneficência ou as 
campanhas de Natal constituem apenas uma pequena amostra das inúmeras atividades que, a partir da Fundação, 
e com a ajuda de todos os membros da Uría Menéndez (advogados e não advogados), realizamos, anos após 
ano. 

Por último, o nosso apoio à promoção da cultura e da arte conserva o seu vigor. O Prémio Rodrigo Uría 
Meruéndano de Direito da Arte celebrou, em 2018, a sua 5.ª edição (a 6.ª edição está em curso), reafirmando, 
desta forma, o rumo iniciado há anos no sentido de conferir ao Direito da Arte o estatuto de disciplina jurídica 
autónoma. Do mesmo modo, as várias sessões de formação sobre esta temática permitem expandir o nosso 
conhecimento sobre a matéria e oferecem-nos a possibilidade de explorar novos campos neste âmbito. 
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Com a mesma vitalidade e entusiasmo do primeiro dia, damos passos diários na direção do progresso social, 
contribuindo com as nossas boas práticas para que os nossos grupos prioritários tenham mais possibilidades num 
mundo melhor. 

Um abraço, 

Javier Solana 

Presidente da Fundação Professor Uría 
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Apresentação 

ORIGEM 

A Fundação Professor foi constituída, em novembro de 2005, em memória do professor Rodrigo Uría González, 
sócio fundador da Uría Menéndez.  Nasceu vocacionada para a promoção do voluntariado social dentro da Uría 
Menéndez, através da promoção de ações de solidariedade em benefício dos mais desfavorecidos. 

Está inscrita no Registo de Fundações do Ministério da Cultura espanhol e encontra-se sobre a tutela do referido 
Ministério. 

MISSÃO E OBJETIVOS 

A Fundação Professor Uría tem como missão fundamental fomentar o voluntariado com o objetivo de promover (i) 
a justiça, a solidariedade, a tolerância, os direitos humanos e os valores democráticos; (ii) a educação e a formação, 
enquanto instrumentos de emancipação social, e o desenvolvimento pessoal de indivíduos e grupos; e (iii) o estudo 
e o desenvolvimento do Direito como meio de convivência e instrumento de proteção de grupos em risco de 
exclusão social.   

ÂMBITOS DE ATUAÇÃO 

A Fundação Professor Uría desenvolve a sua atividade em quatro áreas principais: pro bono, educação, ação 
social e promoção da cultura.  Esta atividade centra-se em cinco âmbitos de atuação prioritários: a infância, a 
juventude, os imigrantes, os reclusos e a luta contra a pobreza 

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 2018 

A 31 de dezembro de 2018, o órgão de governo da Fundação Professor Uría era composto pelos seguintes 
membros: 
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Presidente 
Javier Solana Madariaga 

Vice-presidente executiva 
Romana Sadurska 

Membros do Conselho de Administração 
Ana Alós Ramos 
Carlos Bueren Roncero 
José María Castañé Ortega 
Guillermo de la Dehesa Romero 
Rafael García Llaneza 
Alicia Koplowitz Romero de Juseu 
Carlos López-Quiroga Teijeiro 
Gabriel Núñez Fernández 
 

Daniel Proença de Carvalho 
Ángel Pérez Pardo de Vera 
Ana Sá Couto 
Salvador Sánchez-Terán Sánchez-Arjona 
Miguel Satrústegui Gil-Delgado  
Dionisio Uría Ronsmans 
Cristina Villaro Fernández 
Mariona Xicoy Cruells 

Secretária (não membro do conselho de administração) 
Ana Suárez Capel 

 

Desde 1 de janeiro de 2019, o Conselho de Administração inclui dois novos membros: José María Segovia 
Cañadas e Rafael Fuster Tozer, que vêm substituir Salvador Sánchez-Terán e Rafael García Llaneza, que 
deixaram os seus lugares como membros do Conselho de Administração nessa mesma data. 

A 3 de janeiro de 2018 falecia, em Madrid, aos 90 anos, o nosso presidente honorário, Aurelio Menéndez. D. 
Aurelio, prestigiado jurista e ex-ministro da Educação no governo de Adolfo Suárez, fundou, juntamento com D. 
Rodrigo Uría González o escritório Uría Menéndez. Galardoado com o Prémio Príncipe das Astúrias de Ciências 
Sociais em 1994, D. Aurelio foi catedrático em Direito comercial na Universidade Autónoma de Madrid, precetor 
do Rei Felipe VI, magistrado do Tribunal Constitucional e membro do Conselho de Estado. Além dos seus múltiplos 
êxitos profissionais, D. Aurelio foi uma pessoa de valores vincados, íntegra, sábia e inteligente. A sua humanidade 
e generosidade fazem dele uma personalidade inesquecível. 

REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Em 2018, realizaram-se três reuniões do Conselho de Administração, nos dias 12 de março, 11 de junho e 26 de 
novembro. 

EQUIPA DE GESTÃO 

Secretária geral 
Paqui Navarro Taravilla 

Administração e Projetos 
Olga Rodríguez Martínez 
Sonia Hernández Sánchez  
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Pro bono 

 
A assessoria pro bono (contração do termo em latim pro bono publico, “para o bem público”) insere-se no núcleo 
da responsabilidade social dos advogados.   O papel que estes desempenham para melhorar a sociedade na qual 
se inserem confere sentido à profissão, e reestabelece a sua ligação ao valor da Justiça.  

A Fundação Professor Uría promove e coordena a prestação de assessoria jurídica gratuita a entidades sem 
finalidade lucrativa, realizada pelos advogados voluntários de todos os escritórios da Uría Menéndez. 

O pro bono impulsionado pela Fundação centra-se em cinco âmbitos de atuação prioritários: a infância, a juventude, 
os imigrantes, os reclusos e a luta contra a pobreza.   

Em 2018: 
 

 

 

 
Os assuntos mais recentes referem-se a questões relacionadas com imigrantes, refugiados e doenças raras. 

MIGRANTES E REFUGIADOS 

Em 2018, chegaram à Europa (sobretudo à Grécia, Espanha, Itália e Bulgária) cerca de 141 500 pessoas 
refugiadas e migrantes —das quais 34 200 crianças— que fugiam às guerras e à pobreza. A Fundação Professor 

54 
Entidades beneficiárias 

 

107 
Advogados 

 

 

68 
Assuntos ativos 
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Uría colabora com a ACNUR, a CEAR, a Fundación Emet Arco Iris, a Pueblos Unidos e a Save the Children para 
garantir a proteção dos direitos das pessoas refugiadas e dos migrantes em situação de vulnerabilidade. 

DOENÇAS RARAS 

Em 2018, a Fundação Professor Uría iniciou uma linha de colaboração com a Federação Espanhola de Doenças 
Raras (FEDER, na sua sigla espanhola) com o objetivo de impulsionar propostas legislativas que permitam que 
todas as pessoas que sofrem de doenças raras em Espanha recebam o mesmo tratamento médico, 
independentemente da região autónoma onde residam. 

APOIO A EMPREENDEDORES SOCIAIS  

Há vários anos que a Fundação Professor Uría tem vindo a apostar no empreendedorismo social como solução, 
eficaz e sustentável, para muitos dos problemas que a sociedade atual enfrenta.  

Durante o ano de 2018, a Fundação Professor Uría prosseguiu a sua colaboração com a Ashoka, a maior rede 
internacional de empreendedores sociais inovadores, através da canalização de assessoria pro bono aos 
empreendedores que esta entidade seleciona anualmente. 
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Educação  

 
A Fundação Professor Uría promove a educação e a formação enquanto instrumentos de emancipação social e 
desenvolvimento pessoal de indivíduos e grupos.   

Com este objetivo, foram criados uma série de programas educativos e formativos que, destinados aos grupos 
mais vulneráveis da nossa sociedade, recorrem ao conhecimento do Direito, além de outras matérias, para 
favorecer a convivência, a integração, a igualdade de oportunidades e a não discriminação. 

Durante o ano de 2018, a Fundação iniciou novas edições dos seguintes programas educativos: 

• Escola Solidária de Direito  
• Aula Jurídica Professor Uría  
• Programa de Apoio à Reinserção de Menores   
• Workshops de Inserção Sociolaboral   

Adicionalmente, a Fundação participa noutros programas formativos em colaboração com outras entidades, tanto 
públicas como privadas. 

ESCOLA SOLIDÁRIA DE DIREITO  

A Escola Solidária de Direito é um programa específico concebido pela Fundação 
Professor Uría cujo objetivo principal é que os alunos do ensino básico e secundário de 
colégios e escolas públicas se iniciem no conhecimento do Direito enquanto ferramenta 
para a convivência, a integração e a resolução de conflitos de forma não violenta.   
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O programa destina-se a alunos do 5.º e 6.º anos (10 e 11 anos) e do 7.º e 8.º anos (12 e 13 anos) do ensino 
básico.  Os conteúdos abordados giram em torno da Constituição e das leis e da importância do seu cumprimento. 

No ano letivo finalizado em 2018  - a 12.ª edição -, o programa foi lecionado em centros escolares públicos de 
Madrid, Barcelona, Bilbau, Valência,  Lisboa e Porto, e abrangeu um total de 2391 alunos.  

 

No ano letivo de 2017-2018: 
 

 

 

AULA JURÍDICA PROFESSOR URÍA 

Programa específico concebido pela Fundação, cujo objetivo principal é a formação jurídica geral de reclusos em 
estabelecimentos prisionais. São realizadas sessões mensais sobre questões jurídicas de interesse com o objetivo 
de promover o Direito enquanto veículo de convivência e instrumento para o desenvolvimento pessoal.  

Durante o ano de 2017, o programa foi lecionado nos estabelecimentos prisionais de Soto del Real e Aranjuez, 
em Madrid, e abrangeu um total de 484 reclusos. 

 

 

2391 
Alunos 

21 
Coordenadores 

206 
Voluntários 

32 
Centros escolares 

Voluntários da Escola Solidária de Direito 
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Em 2018: 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE APOIO À REINSERÇÃO DE MENORES 

O Programa de Apoio à Reinserção de Menores consiste num módulo de formação básica com o objetivo de 
facultar informação e orientação jurídica para a prevenção da reiteração de condutas ilícitas dos menores e jovens 
internos em centros de execução de medidas judiciais. Durante o programa tratam-se temas de grande interesse 
para os menores, com uma abordagem prática, tais como a contratação laboral, o pagamento de impostos, a 
regularização de estrangeiros ou questões penais e penitenciárias.   

O programa é ministrado em Madrid, em colaboração com a Agência para a Reabilitação e Reintegração do Jovem 
Delinquente da Comunidade de Madrid, e em Valência, em colaboração com o Departamento de Igualdade e 
Políticas Inclusivas da Generalitat Valenciana.  

484 
Alunos 

17 
Sessões 

26 
Voluntários 

2 
Estabelecimentos 

i i i  

5 
Coordenadores 

Voluntários da Aula Jurídica Professor Uría no estabelecimento prisional de Aranjuez 
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Em 2018, o programa foi ministrado aos menores dos centros Teresa de Calcuta, em Madrid, e Jaume I de 
Picassent e Colonia San Vicente Ferrer, em Valência, e abrangeu um total de 133 jovens. 

 

Em 2018: 
 

 

 

 

 

 

WORKSHOPS DE INSERÇÃO SOCIOLABORAL  

• Asociación Norte Joven (Madrid). Desde 2007, a Fundação Professor Uría leciona um módulo jurídico aos 
alunos dos workshops de inserção sociolaboral da Asociación Norte Joven nos seus centros de Fuencarral e 
Vallecas. O módulo jurídico é composto por quatro sessões centradas em questões básicas e práticas de 
Direito do trabalho, Direito fiscal, Direito civil e penal, e Direito comercial.   

• Cáritas (Bairro da Prosperidad, Madrid). No ano de 2018, a Fundação Professor Uría iniciou a sua 
colaboração com a Cáritas do bairro da Prosperidad através de diferentes iniciativas, entre as quais um 
workshop de orientação para o emprego, destinado às famílias do bairro em situação de risco.  

• Fundación Down Madrid. A Fundação Professor Uría organiza um ciclo de conversas de formação jurídica 
prática  para os alunos dos programas “Focus” e “LanzaStela” da Fundación Down Madrid. Durante as sessões 
foram abordados temas relacionados com a proteção de dados e as redes sociais, Direito penal, Direito fiscal 
e outras questões de índole laboral. 

133 
Alunos 

22 
Sessões 

68 
Voluntários 

3 
Centros educativos 

7 
Coordenadores 

Sessão sobre Direito laboral na Colonia San Vicente Ferrer 
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• Fundação Bancária “la Caixa” (Barcelona). A Fundação Professor Uría mantém o seu compromisso de 
colaboração com a Fundação Bancária “la Caixa” oferecendo formação jurídica aos técnicos de inserção que 
colaboram com o seu “Programa Autoempleo Incorpora”, que assiste pessoas em risco de exclusão ou em 
situação de vulnerabilidade para que possam desenvolver um projeto de auto-ocupação. 

• Fundación Gizakia (Bilbau). No ano de 2018, a Fundação Professor Uría participou no programa de inserção 
laboral da Fundación Gizakia, destinado a pessoas em situação de desemprego ou com emprego precário, 
abordando as dificuldades gerais para entrar no mercado de trabalho, a que se somam outras carências 
pessoais, que complicam ainda mais a sua inserção social e laboral. No enquadramento desta colaboração, a 
Fundação Professor Uría realizou um workshop sobre questões básicas de Direito do trabalho.  

 

Em 2018: 
 

 

 

WORKSHOPS SOBRE OS PRINCIPAIS ASPETOS LEGAIS PARA ONG E EMPRESAS SOCIAIS. 

Desde 2016, a Fundação Professor Uría, juntamente com a Uría Menéndez e a Fundação Thomson Reuters, 
organiza uma série de workshops sobre os principais aspetos legais que as ONG e as empresas sociais devem 
ter em conta para o seu bom funcionamento.  Nos workshops são abordados temas de caráter empresarial ou 
societário, fiscalidade, direitos de propriedade intelectual e industrial, proteção de dados, laborais e de segurança 
social. 

No ano de 2018 realizaram-se workshops em Sevilha (17 de maio), Madrid (21 de setembro), Barcelona (28 de 
setembro), Valência (5 de outubro), Bilbau (10 de outubro) e Lisboa (19 de outubro). 

22 
Sessões 

2 
Coordenadores 

35 
Voluntários 

262 
Alunos 

Sessão sobre Direito civil na Asociación Norte Joven 
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Em 2018: 
 

 

 

 

CURSO “A ADVOCACIA DO SÉC. XXI, O ADVOGADO SOLIDÁRIO. NOÇÕES BÁSICAS SOBRE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL” (MADRID) 

A Fundação Professor Uría, juntamente com as fundações de outros prestigiados escritórios espanhóis, a 
Universidade Autónoma de Madrid e o Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), lecionam anualmente o 
curso “A advocacia do séc. XXI, o advogado solidário. Noções básicas sobre responsabilidade social”, na 
Faculdade de Direito da Universidade Autónoma de Madrid.  

O curso soma 20 horas de aulas presenciais e é composto por cinco módulos dedicados a outros temas principais: 
responsabilidade social, assistência jurídica gratuita em Espanha, direitos humanos, pro bono e deontologia 
profissional.   

Na sua sexta edição, o curso foi realizado durante os meses de fevereiro e março de 2018.  

116 
Assistentes 

7 
Coordenadores 

34 
Voluntários 

84 
Entidades 

Foto de grupo com os advogados e assistentes ao workshop celebrado em Madrid 

Equipa de voluntários do workshop em Lisboa Momento de abertura do workshop celebrado em Barcelona 



 

 14   Relatório de Atividades 2018 
 

Em 2018: 
 

 

 

COLABORAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES  

Cursos de preparação para o exame de conhecimentos constitucionais e socioculturais de Espanha (CCSE) 

A Fundação Professor Uría colabora no programa formativo de imigrantes para a realização do exame de 
conhecimentos constitucionais e sociolaborais (CCSE) exigido pela legislação espanhola para a obtenção da 
nacionalidade espanhola por residência. Este programa é coordenado pelo Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
e pela Fundação Wolters Kluwer.  

Em 2018, os voluntários da Fundação ministraram o programa a 140 alunos nos Centros de Participación e 
Integración (CEPI) de Leganés e Chamartín. 

Projeto “Las Hilanderas”  

Por iniciativa conjunta do Museu do Prado e da Fundação Professor Uría, com a colaboração de estabelecimentos 
prisionais e por ocasião da comemoração do bicentenário do Museu, no mês de novembro de 2018, deu-se início 
ao projeto “Las Hilanderas”, cujo principal objetivo é levar a arte até às pessoas privadas de liberdade.  

Em 2018, o projeto, que faz parte do Programa Prado Social do Museu do Prado, foi direcionado para as reclusas 
do Centro Penitenciario Madrid I, em Alcalá de Henares.  

Programa de apoio escolar e workshop de inglês 

Através do seu Programa de Ação Social, a Fundación Alicia Koplowitz presta assistência a crianças e 
adolescentes de famílias com graves problemas de desestruturação. A Fundação Professor Uría colabora com a 
Fundación Alicia Koplowitz proporcionando apoio escolar e aulas de inglês aos menores que residem com famílias 
de acolhimento.  

Durante o ano de 2018, 20 voluntários participaram neste programa. 

Projetos Dream Big e Dream Makers  

O Dream Big, iniciado em parceria com a Fundação Professor Uría e a Fundación Soñar Despierto, consiste na 
organização de jornadas (durante o fim de semana) lúdico-formativas nas quais se organizam workshops 
formativos, juntamente com atividades de coaching e motivação pessoal, para menores residentes em centros de 
acolhimento de Madrid. O objetivo é proporcionar a estes jovens ferramentas para a sua inserção laboral e para 
alcançar autonomia, tanto económica como pessoal.  

5 
Sessões 

1 
Coordenador 

6 
Voluntários 

102 
Alunos 
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No ano de 2018, o programa Dream Big recebeu 50 jovens, todos menores sob a tutela da Comunidade de Madrid, 
que participaram, durante três fins de semana de convivência, em workshops de orientação profissional, conversas 
e diversas atividades de lazer, acompanhados por 42 voluntários.  

O Dream Makers é um programa de bolsas escolares cujos destinatários são menores que estejam ou tenham 
estado em regime de acolhimento residencial na Comunidade de Madrid, que tenham participado no programa 
Dream Big e que se destaquem tanto pelos seus bons resultados académicos e a sua grande capacidade para 
enfrentar desafios, como pelo sonho de alcançar um objetivo concreto. 

Em 2018, a Fundação atribuiu a primeira bolsa, nesta ocasião para o ensino superior (jornalismo na Universidade 
Carlos III de Madrid), que cobre o valor total das propinas durante os quatro anos de licenciatura. 
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Ação social 

 

A Fundação Professor Uría desenvolve diversas iniciativas sociais tanto de maneira independente como em 
colaboração com outras entidades.   

O Comité de Ação Social (CAS), constituído por 35 voluntários membros da Uría Menéndez, é o órgão da 
Fundação responsável por desenvolver esta atividade e tem como principais objetivos fomentar o voluntariado 
entre os membros da Uría Menéndez e levar a cabo os projetos solidários da Fundação, tanto em Espanha e 
Portugal como noutros países. 

Seguem-se as iniciativas mais destacadas em 2018:   

PROGRAMA DE AJUDAS A CANTINAS ESCOLARES 

O Programa de Ajudas a Cantinas Escolares tem como principal objetivo custear as despesas do serviço de 
cantina escolar para famílias sem recursos.  Durante o ano letivo de 2017-2018, foram concedidas ajudas de 
cantina escolar a 72 alunos de 7 escolas públicas (5 escolas de Madrid e 2 de Barcelona).   

PROGRAMA “O DIREITO AO TEU LADO” 

O Programa “O Direito ao teu Lado”, em colaboração com a Fundación Lescer, é um programa de 
acompanhamento a pessoas com lesão cerebral adquirida (DCA, na sua sigla em espanhol).  Através deste 
programa, os voluntários fazem visitas periódicas aos pacientes para proporcionar momentos de companhia e 
conversa, e participam em saídas em grupos de lazer e tempo livre. Durante o ano de 2018, participaram neste 
programa 12 voluntários. 
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ACTIONXCHANGE  

Desde 2012 que a Fundação Professor Uría colabora com a Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo 
Unido no seu programa de verão ActionxChange, centrado no empreendedorismo social juvenil.   

Em 2018, a Fundação Professor Uría colaborou neste programa através de bolsas para a participação de 4 
jovens.   

CENTRO SOCIAL DE IDOSOS MIGUEL DE CERVANTES 

A Fundação Professor Uría colabora com o Centro Social de 
Idosos Miguel de Cervantes, localizado em Londres, através 
de diversas atividades e iniciativas destinadas a apoiar o 
trabalho social levado a cabo no centro. 

Durante o ano de 2018, participaram neste programa 9 
voluntários que fizeram visitas periódicas ao centro e 
organizaram encontros com os utentes no escritório da Uría 
Menéndez de Londres.  

PROJETOS “RUTAS ZERO” E “TÁNDEM”  

Desde 2017, a Fundação Professor Uría colabora com a Asociación Bokatas nos seus projetos “Rutas Zero” e 
“Tándem” oferecendo acompanhamento a pessoas que viveram ou vivem na rua. O objetivo final destes projetos 
é que estas pessoas recebam o apoio e o carinho necessários para se integrarem novamente na sociedade. 

No ano de 2018, participaram nestes programas 8 voluntários. 

Voluntários e utentes da Lescer numa visita à estufa do Palácio de Cristal de la Arganzuela (Madrid)  

Voluntários e utentes do Centro  
Social de Idosos Miguel de Cervantes  
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PROJETO “DAR + VIDA” 

O Projeto “Dar+ Vida”, em colaboração com a entidade portuguesa Associação Mais Proximidade Melhor Vida 
(AMPMV), tem como objetivo ao acompanhamento de idosos assistidos por esta associação. 

Através deste programa, voluntários do escritório da Uría Menéndez de Lisboa realizam saídas mensais de lazer 
e tempo livre com os utentes da AMPMV. Durante estas saídas, além de usufruírem das visitas aos locais 
escolhidos pelos idosos, propiciam-se encontros intergeracionais enriquecedores tanto para o idoso como para o 
voluntário. 

No ano de 2018 participaram neste programa 38 voluntários. 

REFEITÓRIOS SOCIAIS 

Em 2018, a Fundação Professor Uría colaborou com refeitórios sociais de Madrid, Barcelona e Bilbau, graças à 
participação de 24 voluntários. 

Em Madrid e Barcelona, a colaboração realizou-se de maneira pontual no dia 22 de novembro pela mão da 
Fundação United Way e da Câmara de Comércio dos EUA em Espanha (AmChamSpain), para celebração do Dia 
de Ação de Graças. 

Em Bilbau, desde novembro, voluntários do escritório da Uría Menéndez em Bilbau comparecem semanalmente 
no Refeitório Social Apostolicas, gerido pela Cáritas, para ajudar em dois dos três turnos de refeições do centro, 
juntamente com outros voluntários e educadores da Cáritas.   

CONVOCATÓRIA 2018 DE PROJETOS DE AÇÃO SOCIAL 

O objetivo da convocatória é reconhecer e impulsionar entre todos os membros da Uría Menéndez iniciativas 
solidárias de voluntariado que contribuam para melhorar a qualidade de vida dos grupos desfavorecidos. 

Voluntários e utentes do projeto Dar + Vida numa visita ao estádio e museu do Sport Lisboa e Benfica (Lisboa) 



 

 19   Relatório de Atividades 2018 
 

De entre todas as propostas recebidas, a proposta vencedora este ano foi “ESD plus”, 
cujo objetivo é proporcionar acompanhamento, orientação e formação personalizada a 
alunos participantes na Escola Solidária de Direito para os ajudar a alcançar os seus 
objetivos académicos e desenvolver o seu potencial, dando-se assim continuidade a um 
dos programas mais emblemáticos da Fundação. 

CAMPANHAS DE NATAL E OUTRAS CAMPANHAS SOLIDÁRIAS 

Como já é habitual, por ocasião da quadra natalícia, em dezembro de 2018, foram organizadas  diferentes 
campanhas nas quais os membros dos vários escritórios da Uría Menéndez contribuíram com bonecos, presentes 
para idosos e outros produtos de primeira necessidade para que o Natal daqueles que estão a passar por 
momentos mais difíceis fosse um pouco mais feliz.  

Além disso, e como já é tradição, também se organizaram mercados solidários nas sedes da Uría Menéndez em 
Madrid e Barcelona em benefício de diversas instituições sociais.   

Por outro lado, durante o ano de 2018, a Fundação Professor Uría continuou com as campanhas solidárias 
iniciadas em anos anteriores, tais como a recolha de roupa e livros, e os pequenos-almoços solidários. Todas as 
campanhas foram realizadas para benefício de diferentes instituições sociais. 

 

  

Mercado solidário em Madrid 
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CONCERTOS DE BENEFICÊNCIA ROCK & LAW 

Madrid 

A Fundação Professor Uría, juntamente com as Fundações Clifford Chance, Cuatrecasas, Fernando Pombo e 
Garrigues, organizaram a sexta edição do concerto de beneficência Rock & Law, em Madrid. 

O evento, celebrado em 5 de julho no Autocine Madrid Race, foi representado por Toni Garrido e contou com as 
atuações de oito bandas de rock constituídas por membros de prestigiadas sociedades de advogados, entre as 
quais a banda Tipos de Interés, da Uría Menéndez. 

Nesta edição, os fundos recolhidos (60 304 €) reverteram a favor da Asociación Debra-Piel de Mariposa, uma 
instituição sem fins lucrativos, cuja missão é apoiar as famílias afetadas por epidermólise bolhosa ou EB, uma 
doença genética rara e sem cura até à data. 

Lisboa  

A 26 de outubro realizou-se a décima edição do concerto solidário Rock’n’Law, em Lisboa, cuja recolha de fundos 
bateu todos os recordes em comparação com edições anteriores (110 000 €) e reverteu a favor da Associação 
Portuguesa Contra a Leucemia (APCL), para o apoio e financiamento do projeto Casa "Porto Seguro", uma casa 
de acolhimento para que pacientes com leucemia e os seus familiares possam estar reunidos durante o período 
de tratamento da doença.  

Ao evento, celebrado na Praça de Touros do Campo Pequeno, em Lisboa, assistiram mais de 2200 pessoas que 
puderam apreciar a atuação ao vivo das nove bandas de rock formadas por membros de treze prestigiadas 
sociedades de advogados, entre elas a banda Heróis del Despacho, da Uría Menéndez-Proença de Carvalho.  

 

  

Rock & Law Madrid 

Rock’n’Law Lisboa 
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Promoção da cultura 

PRÉMIO RODRIGO URÍA MERUÉNDANO DE DIREITO DA ARTE 

Desde 2014 que a Fundação Professor Uría atribui anualmente o Prémio Rodrigo Uría Meruéndano de Direito da 
Arte com o objetivo de apoiar e incentivar estudos jurídicos inovadores e de qualidade sobre o mundo da arte. O 
prémio é no valor de 25 000 euros.  

O prémio é igualmente uma homenagem à memória do prestigiado advogado e mecenas da arte, Rodrigo Uría 
Meruéndano, Presidente do Conselho de Administração do Museu do Prado (2004-2007) e primeiro Presidente da 
Fundação Professor Uría.   

QUARTA EDIÇÃO DO PRÉMIO 

A 27 de fevereiro de 2018, deu-se a conhecer a decisão 
do júri do IV Prémio Rodrigo Uría Meruéndano de Direito 
da Arte. O artigo vencedor foi “Insurgencia y contenidos 
ofensivos: sobre los límites del arte”, de Fernando José 
Alcantarilla Hidalgo.   

A cerimónia de entrega do prémio, celebrada a 5 de junho 
no auditório da Uría Menéndez em Madrid, foi presidida 
por Javier Solana e Romana Sadurska, presidente e vice-
presidente executiva da Fundação Professor Uría, 
respetivamente, e contou com a presença da convidada 
especial Rebeca Grynspan, secretária-geral ibero-
americana, para a entrega do galardão. 

Momento da entrega do prémio a  
Fernando José Alcantarilla Hidalgo    
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ANUÁRIO IBERO-AMERICANO DE DIREITO DA ARTE 

O Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte reúne os principais avanços 
doutrinais, legislativos, jurisprudenciais e bibliográficos, além de outras 
notícias e materiais de interesse para o sector que produzidos durante o ano 
no âmbito do Direito da arte. 

O Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte 2018 contém o artigo 
vencedor da quarta edição do Prémio Rodrigo Uría Meruéndano de Direito 
da Arte “Insurgencia y contenidos ofensivos: sobre los límites del arte”, de 
Fernando José Alcantarilla Hidalgo. Além disso, inclui o artigo finalista do 
concurso e outros artigos selecionados pelo Conselho Editorial. 

II SEMINÁRIO RODRIGO URÍA MERUÉNDANO DE DIREITO DA ARTE  

Por iniciativa conjunta do Museu Nacional do Prado e da Fundação Professor Uría, o seminário tem como fim 
promover ativamente o estudo do Direito da arte, contribuindo assim, de uma perspetiva jurídica, para o 
desenvolvimento e proteção do rico e variado património cultural espanhol, especialmente do património artístico.  

O seminário realizou-se no Centro de Estudos do Museu Nacional do Prado, de 10 de maio a 28 de junho de 2018, 
sob a direção académica de Carmen Acedo Grande, abogada del Estado, Ministério da Educação, Cultura e 
Desporto, e Agustín González García, advogado da Uría Menéndez. 

 

 

Assistentes e membros da equipa organizadora do II Seminário Rodrigo Uría Meruéndano de Direito da Arte  
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JORNADAS SOBRE DIREITO DA ARTE  

A Fundação Professor Uría está consciente da importância e complexidade do papel dos advogados em matéria 
de Direito da arte, complexidade esta que, devido às novas tecnologias e às novas formas de arte, se tem vindo a 
acentuar nos últimos anos. 

Com o intuito de contribuir de uma perspetiva jurídica para o desenvolvimento e proteção da arte e da cultura, a 
Fundação organiza jornadas, conferências e mesas redondas para tratar das questões mais relevantes 
relacionadas com o regime jurídico ao que estão submetidas as obras de arte, os negócios jurídicos de que possam 
ser alvo (compra e venda, doação, empréstimo, seguro, etc.) e o seu tratamento fiscal, entre outras. 

Neste contexto, a 24 de janeiro, a Fundação Professor Uría, juntamente com o Instituto de Arte Contemporáneo 
(IAC), a Asociación de Derecho del Arte (ADA) e o Museu Lázaro Galdiano, organizou a jornada de conferências 
e mesas redondas “Arte em espaços públicos. Património e responsabilidade de todos”. O evento, celebrado no 
Museu Lázaro Galdiano (Madrid), teve como principal missão evidenciar, através de juristas, críticos de arte, 
comissários e artistas, a importância da arte pública enquanto elemento central na convivência e na construção 
da nossa sociedade, assim como o direito dos cidadãos a usufruírem como parte do seu património cultural. 

Além disso, no mês de julho, a Fundação Professor Uría participou nas “Jornadas profissionais para galeristas”, 
organizadas em Santander pelo Consórcio de Galerias de Arte Contemporânea para a Feira Arte Santander 2018.  

 

 

 

Momento de abertura da jornada “Arte em espaços públicos. Património e responsabilidade de todos"  
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FÓRUNS INTERNOS DE DEBATE 

Um dos objetivos da Fundação Professor Uría é a promoção da cultura entre os membros da Uría Menéndez. A 
programação dos fóruns de debate aborda os grandes temas que estão no centro das preocupações da nossa 
sociedade atual. Em 2018, foram debatidos os seguintes temas:  

• A cultura madrilena como motor económico da nossa região, com Jaime de los Santos 
• A digitalização no sector financeiro: impacto e perspetivas, com Mariano Blanchard 
• Os juristas perguntam e o economista responde, com Ramón Tamames 
• Aprender com o passado, contribuir para o futuro, com Rocío Martínez-Sampere 
• A ciência desafia o envelhecimento, com María Blasco  
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Marcos em 2018 

ACORDOS DE COLABORAÇÃO 

A Fundação Professor Uría, com o intuito de cumprir com os objetivos gerais formulados no plano estratégico, 
estabeleceu contacto com diversas entidades e instituições durante os últimos anos. Em 2018, foram assinados 
acordos de colaboração com as seguintes entidades: 

• Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 
• Fundação Bancária “la Caixa” 
• Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido 
• Fundación Emet Arco Iris 
• Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall-Hebron (VHIO)  
• Fundación Pro bono Colombia 
• Museu Nacional do Prado  

EVENTOS CELEBRADOS  

No ano de 2018, a Fundação Professor Uría organizou os seguintes eventos: 

• Dia da Solidariedade da Uría Menéndez: No dia 11 de março celebra-se o Dia da Solidariedade Uría 
Menéndez.  Esse dia é escolhido pela Fundação para reafirmar o compromisso de todos os membros da Uría 
Menéndez com a solidariedade, com os grupos mais desfavorecidos, durante os restantes 364 dias do ano. 

Assinatura do acordo de colaboração com a Fundação Bancária “la Caixa”  
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Em 2018, por ocasião dessa celebração, a Fundação Professor Uría organizou pequenos-almoços solidários 
nas sedes da Uría Menéndez em Barcelona, Valência, Bilbau e Lisboa que reverteram a favor de diversas 
entidades sociais.   

• Cerimónia de encerramento do ano letivo de 2017-2018 da Escola Solidária de Direito em Madrid: A 12 
de junho realizou-se a cerimónia de encerramento do ano letivo de 2017-2018 do Programa da Escola Solidária 
de Direito, em Madrid. A cerimónia contou com a participação do filósofo, escritor e pedagogo José Antonio 
Marina, que proferiu uma conferência intitulada “Como explicar o Direito aos não juristas”. 

Assistiram ao evento os diretores, coordenadores e professores dos colégios e escolas públicas nos quais se 
lecionou o programa durante este ano letivo, assim como alguns dos voluntários participantes.  

 

• Celebração do 20.º aniversário do Comité de Ação Social (CAS). A 30 de novembro comemorou-se na 
sede da Uría Menéndez, em Madrid, o 20.º Aniversário do Comité de Ação Social (CAS). Por ocasião desta 
celebração, foi organizada uma mesa redonda em que participaram representantes de algumas das 
organizações com as quais a Fundação Professor Uría colabora. A mesa foi moderada por Paco Arango, 
fundador e presidente da Fundación Aladina. 

OUTRAS COLABORAÇÕES 

A 18 de janeiro, a Fundação foi anfitriã da jornada “Como transformar riscos em oportunidades juntamente com 
os teus fornecedores”, organizada pela Fundación SERES e direcionada para o desafio enfrentado pelas 
empresas para alargar as suas políticas de Responsabilidade Social Corporativa aos seus fornecedores. 

  

Momento de abertura da cerimónia de encerramento do ano letivo 2017-2018 da Escola Solidária de Direito  
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Transparência 

As contas anuais de 2018 da Fundação foram auditadas pela Deloitte e inscritas no Registo de Fundações do 
Ministério da Educação, Cultura e Desporto.  
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Colaboradores 

Durante 2018, as entidades Deloitte, La Torre y Asociados Consultoría, Roland & Douglas, Tirant lo Blanch, Simba 
Toys, RD Madrid e Vázquez Alonso Servicios Gráficos colaboraram de forma desinteressada, de várias formas, 
com a Fundação Professor Uría na consecução dos seus objetivos. A Fundação agradece-lhes a sua generosa 
contribuição.  

 

  



 

 29   Relatório de Atividades 2018 
 

 

 

 

 

 

A Fundação Professor Uría quer agradecer o trabalho desinteressado realizado diariamente 
por todos os voluntários que participam nos seus programas e atividades. 

 Durante o ano de 2018, colaboraram com a Fundação 524 voluntários nos diversos 
programas desenvolvidos pela Fundação.      

Eles são o verdadeiro motor da Fundação Professor Uría.   

Obrigado! 
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