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Carta do Presidente 

Queridas amigas e queridos amigos da Fundação Professor Uría,  

Dirijo-me, um ano mais, a todos vós para vos apresentar a Memória Anual da 
nossa Fundação referente ao exercício de 2017. 

Cumpre iniciar esta carta com uma carinhosa evocação de D. Aurelio Menéndez 
Menéndez, Presidente Honorário da nossa Fundação que faleceu no passado 
dia 3 de janeiro de 2018. D. Aurelio foi, para todos os que tiveram a sorte de 
com ele privar, um exemplo vital cuja marca permanecerá indelével na nossa 
Fundação. De igual modo, quero prestar uma especial homenagem a José 
Pérez Santos, que ocupou o cargo de Vice-presidente Executivo entre os anos de 2007 e 2017, tendo sido um 
pilar no devir da Fundação durante esse período.  

Do mesmo modo, gostaria de transmitir um agradecimento muito sincero a todos os que tornam possível que a 
nossa Fundação, ano após ano, possa prestar a sua ajuda nos mais diversos âmbitos da nossa sociedade. Os 
voluntários, os membros do conselho de administração, os membros da Fundação, etc., todos estão de 
parabéns pela sua dedicação incansável às nossas causas. 

No decurso deste ano, a Fundação manteve o seu firme compromisso com as crianças e adolescentes em risco 
de exclusão social, com os reclusos em centros penitenciários, com os imigrantes e refugiados, e com outros 
grupos em situação de vulnerabilidade. Assim se consolida o compromisso humanitário e humanista da nossa 
entidade, ajudando os que mais necessitam e promovendo entre os voluntários da Uría Menéndez que 
colaboram com a nossa entidade a sua transformação em profissionais completos. 

No referente à área de pro bono, a Fundação continua a coordenar a assessoria jurídica gratuita a entidades 
sem fins lucrativos cujo âmbito de atuação se centra na infância, juventude, imigração, reclusos e luta contra a 
pobreza.  

A área educativa mantém a sua importância fulcral para a nossa Fundação, impulsionando a educação e a 
formação como instrumentos de emancipação social e de desenvolvimento integral de pessoas e grupos. Assim, 
a Escola Solidária de Direito, a Aula Jurídica Professor Uría, o Programa de Apoio à Reinserção de Menores e 
os Workshops de Inserção Sociolaboral promovem a assistência a milhares de beneficiários entre os quais se 
pretende impulsionar a igualdade e a não discriminação. 
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Em matéria de assistência, durante o ano de 2017, prosseguiu-se com o Programa de Ajudas a Cantinas 
Escolares, que permitiu custear as despesas do serviço de cantina escolar a famílias sem recursos. De igual 
modo, manteve-se a colaboração com a Fundación Acción Social por la Música, cuja orquestra infantil “Profesor 
Uría”, formada por alunos do 6.º ano do ensino básico, ofereceu um concerto aos restantes alunos e professores 
do CEIP La Alameda de Madrid. Por último, em 2017, manteve-se a convocatória dos concertos Rock & Law de 
Barcelona e Lisboa, que arrecadaram valores significativos que foram doados à Fundación Esclerosis Múltiple, 
no caso de Barcelona, e à Associação Estudo e Integração Psicossocial, em Lisboa. 

No que se refere ao Prémio Rodrigo Uría Meruéndano do Direito da Arte, no ano de 2017, realizou-se a entrega 
da terceira edição do prémio, atribuído a Antoni Rubí Puig pelo seu trabalho “La espada de Judith: Fenómenos 
de copia y estándares para la evaluación judicial de su licitud en el derecho de autor y el derecho del arte”. 
Durante este exercício convocou-se, igualmente, a quarta edição do prémio, entregue na primavera de 2018. 

Muito obrigado a todos pelo carinho e apoio incondicional, graças aos quais avançamos cada ano com o afã 
incansável de ser melhores como Fundação e como pessoas. 

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 e, assim, promover 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 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 2017 

A 31 de dezembro de 2017, o órgão de governo da Fundação Professor Uría é composto pelos seguintes 
membros: 

Presidente honorário 
Aurelio Menéndez Menéndez 

Presidente 
Javier Solana Madariaga 
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Vice-presidente executivo 
José Pérez Santos 

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 
Gabriel Núñez Fernández 
Ángel Pérez Pardo de Vera 

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

Secretária  
Ana Suárez Capel 

Desde 1 de janeiro de 2018, Romana Sadurska ocupa a vice-presidência executiva da Fundação, substituindo 
José Pérez Santos, membro do conselho de administração desde o nascimento da Fundación e Vice-presidente 
Executivo durante os últimos 10 anos. 

REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Em 2017, realizaram-se três reuniões do Conselho de Administração, nos dias 13 de fevereiro, 12 de junho e 11 
de dezembro. 

EQUIPA DE GESTÃO 

Secretária Geral 
Paqui Navarro Taravilla 

Administração e Projetos 
Sonia Hernández Sánchez 
Olga Rodríguez Martínez 
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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 fins 
lucrativos, 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 2017: 

 

 

  

43 
Entidades beneficiárias 

 

67 
Advogados participantes 

 

49 
Assuntos ativos 
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APOIO A EMPREENDEDORES SOCIAIS  

Durante o ano de 2017, a Fundação Professor Uría continuou a apostar pelo empreendedorismo social como 
solução, eficaz e sustentável, para muitos dos problemas que a sociedade atual enfrenta. Neste contexto, a 31 
de janeiro, a Fundação organizou uma palestra sobre fiscalidade aos empreendedores do Impact Hub Madrid. A 
sessão foi precedida pela mesa redonda “Porque é que as empresas impulsionam o empreendimento social?”. 
Estas atividades, além de outras sessões de orientação jurídica para empreendedores sociais, enquadraram-se 
no projeto Impact Hub Global Network. 

Por outro lado, a Fundação também manteve a sua colaboração com a Ashoka, a maior rede internacional de 
empreendedores sociais inovadores, oferecendo assessoria pro bono aos empreendedores que esta entidade 
seleciona anualmente.   
  

Mesa redonda Porque é que as empresas impulsionam o empreendimento social? 
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 Educação 

 

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

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

Durante o ano de 2017, a Fundação continuou a consolidar os programas educativos e de voluntariado próprios 
iniciados em anos anteriores. Estes programas são os seguintes: 

• 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. 
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ESCOLA SOLIDÁRIA DE DIREITO  

A Escola Solidária de Direito é um programa específico projetado 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 como ferramenta para a convivência, a integração e a resolução de conflitos de forma 
não violenta.  

O programa destina-se a alunos do 5.º e 6.º ano (10 e 11 anos) e de 7.º  8.º ano (12 e 13 anos). No ano letivo 
finalizado em 2017, o programa foi lecionado em centros educativos públicos de Madrid, Barcelona, Bilbau,  
Lisboa e Porto. 

 

Ano letivo de  2016-2017: 

 

 

 

 

 

Voluntários do escritório de Barcelona 

2173 
Alunos 

 

20 
Coordenadores 

 

152 
Voluntários 

 

27 
Centros educativos 
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AULA JURÍDICA PROFESSOR URÍA 

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

Durante o ano de 2017, o programa foi lecionado nos centros penitenciários de Soto del Real e Aranjuez, em 
Madrid, e no centro penitenciário de Can Brians I, em Barcelona. 

Em 2017: 

 

 

 

 

 

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 
dotar de 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, entre outros.  

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.  

Em 2017, o programa foi ministrado aos menores dos centros Teresa de Calcuta, em Madrid, e Jaume I de 
Picassent, em Valência. 

 

 

440 
Alunos 

 

24 
Sessões 

 

40 
Voluntários 

 

3 
Centros penitenciários 

 

7 
Coordenadores 
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Em 2017: 

 

 

 

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 dedicadas a questões básicas e práticas de 
Direito laboral, Direito fiscal, Direito civil e penal, e Direito comercial.  

• Fundación Exit (Barcelona). Em 2017, voluntários da Fundação Professor Uría participaram no Proeto Yob, 
cujo objetivo principal é aumentar a empregabilidade dos jovens participantes através do contacto direto com 
as empresas.  

• Fundación Down Madrid. A Fundação Professor Uría ministra um ciclo de conversas de formação jurídica 
prática aos alunos dos programas Focus e LanzaStela da Fundación Down Madrid.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Em 2017: 

 

 

16 
Sessões 

 

7 
Coordenadores 

 

56 
Voluntários 

 

95 
Alunos 

 

15 
Sessões 

 

4 
Coordenadores 

 

16 
Voluntários 

 

178 
Alunos 

 

Sessão sobre Direito laboral 
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WORKSHOPS DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA A ENTIDADES E PROFISSIONAIS DO TERCEIRO SECTOR  

• Fundación Bancaria “la Caixa”. A Fundação Professor Uría mantém o seu compromisso de colaboração 
com a Fundação “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 situação de vulnerabilidade 
para que possam desenvolver um projeto de auto-ocupação.  

Fruto deste acordo nasceu o Guía práctica de preguntas frecuentes en la puesta en marcha de un negocio, 
que foi apresentado a 24 de outubro no escritório 
de Barcelona da Uría Menéndez numa jornada na 
qual se ministraram diversas sessões formativas 
sobre temas jurídicos aos técnicos do programa.  

Os autores do Guia são J. Calvo, A. Guasch, 
A. Molina-Martell, J. R. Salelles e B. Domeyó, 
todos eles advogados do escritório de Barcelona 
da Uría Menéndez. 

• 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, laboral e de segurança social. 

No ano de 2017, realizaram-se workshops em Bilbau (5 de julho), Madrid (15 de setembro), Barcelona (22 de 
setembro) e Lisboa (26 de setembro). 

 

  

Workshop Madrid Workshop Bilbau 

Apresentação do Guía práctica de preguntas frecuentes en 
la puesta en marcha de un negocio 
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OUTROS PROGRAMAS EDUCATIVOS  

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.  

Programa  Jueves Jurídicos  

Durante o ano 2017, a Fundação Professor Uría continuou a sua colaboração com a AMAI TLP através do 
Programa Jueves Jurídicos, consistente em sessões formativas de caráter mensal sobre questões jurídicas 
práticas.  

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 advogacia do séc. XXI, o advogado solidário. Noções básicas sobre responsabilidade social”, na 
Facultade de Direito da Universidad Autónoma de Madrid.  

O curso consta de 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.  

Workshop Lisboa Workshop Barcelona 
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Na sua quinta edição, o curso foi realizado durante os meses de janeiro e fevereiro de 2017.  

 

 

  

Sessão sobre Direitos Humanos a cargo de advogados da Uría Menéndez 
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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), formado por 35 voluntários membros da Uría Menéndez, é o órgão da 
Fundação responsável por desenvolver esta atividade e tem como objetivos principais 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. 

Estas foram as iniciativas mais destacadas em 2017:  

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 2016-2017, foram concedidas ajudas de 
cantina escolar a 76 alunos de 8 escolas públicas (6 escolas de Madrid e 2 de Barcelona).  

PROGRAMA O DIREITO AO TEU LADO 

O Direito ao teu Lado, em colaboração com a Fundación Lescer, é um programa de acompanhamento a pessoas 
com lesão cerebral adquirida (DCA). 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 2017, participaram neste programa 10 voluntários. 
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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 2017, 23 voluntários participaram neste programa. 

ORQUESTRA INFANTIL PROFESSOR URÍA  

A Orquestra Infantil Professor Uría é uma iniciativa sociocultural fruto da colaboração entre a Fundação 
Professor Uría e a Fundación Acción Social por la Música.Com o encerramento do ano letivo, a orquestra 
formada pelos alunos do 6.º ano da CEIP La Alameda, de Madrid, ofereceu um concerto aos restantes alunos e 
aos professores do colégio. 

 

Voluntários e beneficiários de Lescer numa visita ao Parque Juan Carlos I 

Concerto de fim de ano da Orquestra Infantil Professor Uría 
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PROGRAMA 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 2017, a Fundação Professor Uría colaborou neste programa através de bolsas para a participação de 5 
jovens.  

PROJETOS DREAM BIG E BARCELONA’S DREAM 

Estes projetos, realizados conjuntamente entre a Fundação Professor Uría e a Fundación Soñar Despierto, têm 
como objetivo principal promover o estudo entre os menores residentes em centros de acolhimento, perto da 
maioria de idade, aos quais são proporcionadas ferramentas para a sua inserção laboral e para alcançar 
autonomia, tanto económica como pessoal. 

Em 2017, a Dream Big recebeu 50 jovens, todos menores tutelados pela Comunidade de Madrid, que 
participaram, durante três fins de semana de convivência, em workshops de orientação profissional, conversas e 
diversas atividades de lazer com o acompanhamento de 31 voluntários.  

O Barcelona’s Dream consistiu numa jornada de orientação laboral destinada a facilitar aos 15 jovens que 
participaram no workshop, todos eles residentes em centros de acolhimento e residenciais da Catalunha, a 
persecução dos seus objetivos pessoais. Nesta jornada participaram 15 voluntários.   

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. 

Decurso de um dos workshops de Dream Big 
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Durante o ano de 2017, voluntários do escritório da Uría Menéndez de Londres organizaram conversas e 
sessões formativas para os utentes do Centro sobre questões quotidianas que os afetam. 

CONVOCATÓRIA 2017 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.   

De entre todas as propostas recebidas, as iniciativas selecionadas foram: 

1.º Prémio: Dream Makers (Fundación Soñar Despierto, Madrid) e Dar + Vida (Associação Mais Proximidade 
Melhor Vida, Lisboa) 

1.ª Menção Honrosa: Rutas Zero (Asociación Bokatas, Madrid) 

CAMPANHAS DE NATAL E OUTRAS CAMPANHAS SOLIDÁRIAS 

Como já é habitual, por ocasião da quadra natalícia, em dezembro de 
20107, foram organizadas  diferentes campanhas nas quais os 
membros dos vários escritórios da Uría Menéndez contribuíram com 
bonecos, alimentos não perecíveis 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 entidades sociais. 
Como novidade este ano, deu-se início a uma nova iniciativa pela mão da Fundación Diversión Solidaria que 
consistia em tornar realidade os sonhos de doze pessoas idosas com alzheimer e com muito poucos recursos. 

Por outro lado, durante o ano de 2017, 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 entidades sociais. 
  

Entrega de brinquedos em Madrid  
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CONCERTOS SOLIDÁRIOS ROCK & LAW

Barcelona  

A 29 de junho, realizou-se uma nova edição do 
concerto Rock & Law em Barcelona. Nesta ocasião 
a recolha obtida (72 000 €) foi destinada ao projeto 
Centros de Neurorrehabilitación, da Fundación 
Esclerosis Múltiple. 

 

O evento, ao qual assistiram mais de mil pessoas, 
celebrou-se na sala Razzmatazz de Barcelona e foi 
apresentado pelo jornalista Manel Fuentes. Durante 
o serão, os assistentes puderam desfrutar das 
atuações de oito bandas de rock formadas por 
membros de prestigiadas sociedades de advogados, 
entre elas a banda Sujetos Activos, da Uría 
Menéndez. 

O projeto financiado tem como objetivo melhorar a 
qualidade de vida das pessoas que sofrem de 
esclerose múltipla, destinando recursos à 
investigação e ao bem-estar físico, psíquico e social 
dos pacientes. 

 

Lisboa  

Na sua nona edição, o concerto solidário 
Rock’n’Law em Lisboa conseguiu arrecadar mais 
de 67 000 € que foram destinados ao projeto Casas 
Primeiro de AEIPS (Associação Estudo e Integra-
ção Psicossocial).  

Ao evento, que se realizou a 13 de outubro, 
assistiram mais de 1800 pessoas que puderam 
apreciar a atuação ao vivo das oito bandas de rock 
formadas por membros de doze prestigiadas 
sociedades de advogados, entre elas a banda 
Heróis del Despacho, da Uría Menéndez-Proença 
de Carvalho.  

O projeto financiado tem como finalidade 
proporcionar casa a 25 pessoas com doença 
mental que vivem na rua. 

 

     

  

Sujetos Activos, banda da Uría Menéndez 

 Heróis del Despacho, banda da Uría Menéndez - 
Proença de Carvalho. 
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Promoção da cultura 

 

PRÉMIO RODRIGO URÍA MERUÉNDANO DE DIREITO DA ARTE 

Desde 2014 que a Fundação Professor Uría convoca 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 de 25 000 euros.  

O Prémio é igualmente convocado para honrar a 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.  

TERCEIRA EDIÇÃO DO PRÉMIO 

A 27 de fevereiro de 2017, deu-se a conhecer a decisão do júri do III Prémio Rodrigo Uría Meruéndano de 
Direito da Arte. O artigo vencedor foi “La espada de Judith. Fenómenos de copia y estándares para la evaluación 
judicial de su licitud en el derecho de autor y el derecho del arte”, de Antoni Rubí Puig.  

A cerimónia de entrega do prémio realizou-se a  17 de julho no  auditório da Uría Menéndez, em Madrid. O 
ato, que também homenageava Rodrigo Uría Meruéndano por ocasião do décimo aniversário do seu falecimento, 
foi inaugurado por Sua Majestade o Rei Dom Juan Carlos, e contou com a participação de Aurelio Menéndez, 
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Presidente Honorário da Fundação Professor Uría e da Uría Menéndez, e Javier Solana, Presidente da 
Fundação Professor Uría. Intervieram, igualmente, José Pérez Santos, Vice-presidente Executivo da Fundação 
Profesor Uría; Dionisio Uría, Membro do Conselho de Administração da Fundação Professor  Uría; Antonio 
Garrigues, Presidente Honorário da Garrigues, e Miguel Zugaza, Diretor do Museu de Bellas Artes de Bilbau. As 
suas intervenções centraram-se na recordação da trajetória pessoal e profissional do eminente jurista que dá 
nome ao prémio. 

DIREITO DA ARTE. ANUÁRIO IBERO-AMERICANO 2017 

 A obra, publicada no mês de dezembro de 2017, contém o artigo vencedor da 
segunda edição do Prémio Rodrigo Uría Meruéndano de Direito da Arte intitulado 
“La espada de Judith. Fenómenos de copia y estándares para la evaluación judicial 
de su licitud en el derecho de autor y el derecho del arte” de Antoni Rubí Puig, e 
outros trabalhos que o Júri selecionou para publicação.  

O Anuário Ibero-americano de Direito da Arte reúne artigos de grande qualidade 
que —com originalidade e maestria— desenvolvem alguns dos temas mais 
destacados do mundo da arte, campo em que o Direito desempenha um papel 
relevante. 

 

Decurso da intervenção do premiado Antoni Rubí Puig   
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I SEMINÁRIO RODRIGO URÍA MERUÉNDANO DE DIREITO DA ARTE  

Por iniciativa conjunta do Museu Nacional do Prado e da Fundação Professor Uría, este seminário tem por 
objeto fomentar 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 Estudios do Museu del Prado de 1 de março a 17 de maio de 2017, 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. 

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 inquietam a nossa sociedade. Em 2017, foram 
debatidos os seguintes temas:  

• A educação e a igualdade, com Javier Roglá 

• O futuro da UE no novo cenário mundial, com Jorge Toledo Albiñana 

• Por uma gastronomia, saudável, solidária, sustentável e satisfatória, com Rafael Ansón 

• “O que realmente importa”, cinema 100% benéfico, 100% positivo, com Paco Arango 

• Ciberterrorismo. O uso da Internet com fins terroristas, com Santiago Alonso 

• A recuperação da “Marquesa de Santa Cruz”, com Miguel Satrústegui 

Assistentes e membros da equipa organizadora do I Seminário Rodrigo Uría Meruéndano de Direito da Arte    
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Marcos em 2017 

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 2017, foram assinados 
acordos de colaboração com as seguintes entidades: 

• Fundación Acción Social por la Música 

• Fundación Bancaria “la Caixa” 

• Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido  

• Generalitat Valenciana 

• Impact Hub Madrid 

• Museo Nacional del Prado  

RECONHECIMENTO 

O concerto  de beneficência Rock & Law, do qual a Fundação Professor 
Uría é uma das entidades promotoras, foi  galardoado com o Prémio 
CRIS 2017, na categoria de iniciativa solidária, em reconhecimento do 
seu apoio à investigação contra o cancro infantil.  

APOIO AO FORTALECIMENTO DO TERCEIRO SECTOR  

A 25 de maio, a Fundação foi anfitriã do encontro ODS, Hoja de ruta para empresas, organizado pela Fundação 
SERES, com o objetivo de inspirar as empresas no desenvolvimento da sua estratégia de RSE, e ajudar a 
centrar as suas atuações em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
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OUTROS EVENTOS  

No ano de 2017, a Fundação Professor Uría organizou os seguintes eventos: 

• Dia da Solidariedade 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.  

Em 2017, por ocasião motivo dessa celebração, a Fundação Professor Uría organizou pequenos-almoços 
solidários nas sedes da Uría Menéndez em Barcelona, Valência, Bilbau e Lisboa para benefício de diversas 
entidades sociais.  

Além disso, no escritório de Madrid, organizou-se a primeira Feira da Solidariedade para dar a conhecer a 
atividade desenvolvida por algumas das entidades com as quais a Fundação Professor Uría colabora. Nesta 
primeira edição, as entidades presentes foram a Fundación Soñar Despierto, Bombeiros Unidos sem 
Fronteiras, Fundación Lescer, Asociación Norte Joven, Fundación África Directo, Fundación Emalaikat, AMAI 
TLP, ADISLI, Fundación Acción Social por la Música e o Centro de Menores Teresa de Calcuta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens da Feira da Solidariedade em Madrid   
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Encerramento do ano letivo 2016-2017 da Escola Solidária de Direito em Madrid: A 14 de junho, 
realizou-se  a cerimónia de encerramento do ano letivo de 2016-2017 do Programa Escola Solidária de 
Direito. O ato contou com a presença de Esther Arén, inspetora-chefe da Policia Nacional e Delegada 
Provincial de Participación Ciudadana de Madrid, que deu uma palestra sobre os perigos a que os menores 

estão suscetíveis na Internet e nas redes sociais.  

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

 

• Encerramento do ano letivo de 2017 do Programa de Apoio à Reinserção de Menores no Centro 
Teresa de Calcuta: A 7 de julho, realizou-se o encerramento da sétima edição do Programa de Apoio à 
Reinserção de Menores em Madrid, onde foram entregues os diplomas a todos os jovens que assistiram ao 
módulo de formação jurídica   

Decurso da palestra proferida por Esther Arén 
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Memória económica 

As contas anuais de 2017 da Fundação foram auditadas pela Deloitte e inscritas no Registo de Fundações do 
Ministério de Educação, Cultura e Desporto.  
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Colaboradores 

Durante 2017, as entidades Deloitte, 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.  

 

 

 

 

 

 
  



 

 27   Memória de Atividades 2017 

 

 

 

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 2017, colaboraram com a Fundação 420 voluntários nos diversos 
programas desenvolvidos pela Fundação.  

Eles são o verdadeiro motor da Fundação Professor Uría. 
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