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Carta do presidente 

Caras amigas e caros amigos da Fundação Professor Uría, 

O ano de 2020 foi, simplesmente, um ano doloroso. A pandemia, com a qual ainda 
convivemos, marcou um ponto de viragem mundial na saúde, na sociedade e na 
economia. 

Há doze meses, quando me dirigia a vós por esta altura, no fim do trágico primeiro 
embate do vírus SARS-CoV-2, era impossível prever a evolução da pandemia durante 
este ano. Todos fomos afetados pelo vírus de forma mais ou menos indireta e de forma mais ou menos virulenta. 
Ninguém ficou indiferente e todos carregarão cicatrizes. 

HA minha carta anual costuma abrir com um agradecimento efusivo aos voluntários, à equipa profissional e aos 
membros do Conselho de Administração da nossa querida Fundação. Permitam-me que, nesta ocasião especial, 
dedique primeiramente umas palavras de afeto a todas as pessoas que não venceram a doença, a todas as 
pessoas que perderam um ente querido, a todas as pessoas que, com maiores ou menores sequelas, conseguiram 
vencer a doença e a todas as pessoas que trabalharam incansavelmente nos mais variados âmbitos para cuidar 
dos restantes e para conseguir que as nossas vidas sofressem o menos possível. A todas essas milhares de 
pessoas, o meu mais sincero afeto em nome de todos os que constituem a Fundação Professor Uría.  

Agora sim, passo a agradecer o trabalho dos nossos voluntários, da equipa profissional e dos membros do 
Conselho de Administração. Embora a atividade da Fundação tenha sido afetada em algum dos seus âmbitos, o 
nosso ânimo e a nossa dedicação permaneceram fortes. Todos zelaram sempre por ajudar no possível os grupos 
mais afetados pela conjuntura e por continuar a manter, apesar das circunstâncias, a importante ajuda da nossa 
Fundação. Obrigado, companheiros e amigos da Fundação, por conservar a vossa paixão pela nossa entidade, 
inclusivamente nos momentos mais complexos. 

Não quero encerrar a secção de agradecimentos sem replicar a tradicional menção à Uría Menéndez e aos seus 
sócios pelo apoio moral e económico que sempre, sem hesitação, proporcionaram à Fundação. 

Sem mais preâmbulos, no que se refere à secção de ação social, a Uría Menéndez e a Fundação Professor Uría 
lançaram, em março de 2020, o denominado “Fundo Extraordinário COVID-19”, com o objetivo de apoiar 
economicamente as instituições que combateram na linha da frente o coronavírus em Espanha e Portugal. Além 
disso, a Fundação ativou também um “Fundo Solidário”, atualmente vigente, com o intuito de colaborar com as 
nossas instituições amigas para mitigar os fossos de desigualdade decorrentes da pandemia (fornecimento de 
alimentos e produtos de primeira necessidade, fornecimento de dispositivos digitais para promover o estudo de 
crianças e adolescentes, etc.). 

A atividade pro bono a instituições sociais aumentou este ano devido a pedidos de organizações cuja atividade foi 
afetada pela pandemia. Além disso, intensificámos a colaboração em programas relacionados com a ajuda e 
assistência a refugiados, um tema que infelizmente não deixa de ser de grande atualidade (não por acaso, em 
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2020, a CEAR distinguiu a Fundação Professor Uría como “empresa refúgio”, em reconhecimento do trabalho 
realizado na proteção dos direitos fundamentais dos requerentes de asilo em Ceuta e Melilha). 

No que se refere aos programas educativos, o distanciamento físico impediu a materialização de muitos. Nalguns 
casos – como o ESD plus e os Workshops formativos de inserção sociolaboral —, foi possível realizar as sessões 
em formato digital; noutros – como a Escola Solidária de Direito (ESD) – apenas a partir do outono foi possível 
retomar, na plenitude, estes programas tão importantes para os nossos beneficiários. 

Por último, e embora em menor medida do que era habitual nos exercícios anteriores, em 2020, mantivemos o 
apoio incondicional à cultura e à arte sempre que as circunstâncias o permitiram. Uma vez mais, confiamos que o 
regresso à normalidade nos permitirá retomar os níveis de apoio a que estamos habituados a prestar a esta área. 

A situação vivida nos últimos meses aprofundou os fossos sociais, situação que teremos de corrigir. Inúmeros 
grupos da nossa sociedade foram grandemente afetados pela conjuntura, o que irremediavelmente apresenta 
desafios comuns que todos – instituições privadas, públicas e sociais – teremos de solucionar. É o momento de 
trabalhar unidos para cimentar uma recuperação sólida. Todos levámos ao limite a nossa capacidade de 
resistência e de superação, pelo que, de certa forma, já estamos preparados para enfrentar os novos tempos que 
se aproximam. 

Um abraço, 

Javier Solana 

Presidente da Fundação Professor Uría 
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Apresentação 

ORIGEM 

A Fundação Professor Uría 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, desta forma, realizar ações solidárias em benefício dos mais desfavorecidos. 

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

MISSÃO E OBJETIVOS 

A Fundação tem como missão fundamental fomentar o voluntariado com o objetivo de promover a justiça, a 
solidariedade, a tolerância, os direitos humanos e os valores democráticos; a educação e a formação como 
instrumentos de emancipação social e o desenvolvimento pessoal de indivíduos e grupos; e o estudo e o 
desenvolvimento do direito como veículo 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: o pro bono, a educação, a 
ação social e a promoção da cultura. Esta atividade centra-se em cinco grupos de atuação prioritários: a infância, 
a juventude, os imigrantes, os reclusos e outros grupos em situação de extrema vulnerabilidade. 

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 2020 

A 31 de dezembro de 2020, 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 
José María Castañé Ortega 
Guillermo de la Dehesa Romero 
Rafael Fuster Tozer 
Agustín González García 
Carlos López-Quiroga Teijeiro 
José Alberto Navarro Manich 
Gabriel Núñez Fernández 
José Pérez García 
 

Ángel Pérez Pardo de Vera 
Daniel Proença de Carvalho 
Cláudia Reis Duarte 
Miguel Satrústegui Gil-Delgado  
José María Segovia Cañadas 
Joana Torres Ereio 
Dionisio Uría Ronsmans 
Cristina Villaro Fernández 
Mariona Xicoy Cruells 

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

REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Em 2020, foram celebradas três reuniões do Conselho de Administração, nos dias 3 de março, 16 de junho e 26 
de novembro. 

EQUIPA DE GESTÃO 

Secretária geral 
Paqui Navarro Taravilla 

Administração e projetos 
Olga Rodríguez Martínez 
Isabel Rodríguez Morán  
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Pro bono 

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

A Fundação Professor Uría promove e coordena a prestação de assessoria jurídica gratuita a instituições 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 prioritários: infância, juventude, imigrantes, 
reclusos e grupos em situação de extrema vulnerabilidade.  

Em 2020: 
 
 
 

 

 

Em 2020, esta atividade de pro bono jurídico sofreu um aumento com a chegada de novos pedidos de instituições 
sem fins lucrativos que foram afetadas pela crise provocada pela pandemia da COVID-19. 
 
De igual forma, intensificaram-se as iniciativas e os programas relacionados com a ajuda e a assistência a pessoas 
refugiadas e migrantes em situação de vulnerabilidade. Neste âmbito, a Fundação manteve a sua colaboração 
com diferentes instituições para garantir a proteção dos direitos destas pessoas. 

159 
Advogados participantes 

43 
Instituições beneficiárias 

68 
Assuntos ativos 
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Além disso, a atividade pro bono que a Fundação Professor Uría realiza complementa-se com a elaboração de 
guias jurídicos e seminários formativos para instituições sociais. Neste sentido, durante o ano 2020, a Fundação 
publicou, em colaboração com a Uría Menéndez, os seguintes guias sobre questões jurídicas chave relacionadas 
com a situação da crise sanitária, económica e social gerada pela COVID-19.  

• Guias sobre medidas sociais relacionadas com a COVID-19 (Madrid, 
Catalunha, Comunidad Valenciana e País Basco). Especiais para 
instituições sem fins lucrativos e empresas sociais.  

• Guia sobre questões jurídicas chave relacionadas com a crise sanitária da 
COVID-19. Especial para instituições sem fins lucrativos e empresas 
sociais. 

Estes guias estão disponíveis no website da Fundação, secção de 
“Documentação”. 
 
Adicionalmente, realizaram-se webinars e workshops jurídicos dirigidos a 
profissionais e técnicos do terceiro setor (mais informação na pág. 11).  
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Educação  

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

Com este objetivo, a Fundação criou 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 igualdade de oportunidades e a não discriminação. 

Em 2020, estes programas educativos foram grandemente afetados pela COVID-19. A Fundação e os seus 
voluntários foram adaptando os seus programas em função das circunstâncias, respeitando as normas de saúde 
vigentes em cada momento. 

Durante este ano, a Fundação realizou novas edições dos seguintes programas educativos: 

• Escola Solidária de Direito  
• ESD plus 
• Aula Jurídica Professor Uría  
• Workshops de Inserção Sociolaboral  

 
As edições previstas do Programa de Apoio à Reinserção de Menores em Madrid e Valência não puderam realizar-
se devido à crise sanitária. 

Adicionalmente, a Fundação participa noutros programas formativos em colaboração com várias instituições, tanto 
públicas como privadas. 
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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 escolas públicas 
se iniciem no conhecimento do direito como ferramenta para a convivência, integração e 
resolução de conflitos de forma não violenta.  

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 2020 (14.ª edição do programa) o programa foi lecionado em centros escolares públicos 
de Madrid e Barcelona, e abrangeu um total de 768 alunos.   

No ano letivo 2019-2020: 
 

 

 

No mês de março, com a chegada da crise sanitária provocada pela COVID-19, o programa teve de ser suspenso 
nas escolas públicas de Madrid, Barcelona, Bilbau, Valência e Lisboa.  

 

 

 

 

 

 

ESD PLUS  

Programa específico concebido pela Fundação, cujo propósito principal é proporcionar 
acompanhamento, orientação e formação personalizada a alunos participantes na Escola 
Solidária de Direito para ajudá-los a alcançar os seus objetivos educativos e desenvolver 
o seu potencial 

No seu segundo ano, a ESD Plus acolheu sete alunos procedentes do ensino básico e 
secundário de três escolas de Madrid, que receberam aulas de apoio escolar e de línguas lecionadas pelos 

Sessão da Escola Solidária de Direito numa sala de 6.º ano de ensino básico 

768 
Alunos 

85 
Voluntários 

12 
Centros escolares 



 

 10   Relatório de Atividades 2020 
 

voluntários da Fundação. Além disso, realizaram-se sessões de mentoring com o objetivo de acompanhar e apoiar 
individualmente cada aluno na identificação e resolução das dificuldades que lhes foram surgindo nos seus estudos 
 

Em 2020: 
 
 

 

 

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 geral com o 
objetivo de promover o direito como veículo de convivência e instrumento para o desenvolvimento pessoal. 

Durante o ano de 2020, o programa foi lecionado nos estabelecimentos prisionais de Soto del Real e Aranjuez, 
em Madrid, e abrangeu um total de 224 reclusos. A partir do mê de março, com a chegada da crise sanitária, o 
programa teve de ser suspenso.  

 

Em 2020: 

 

 

 

Voluntários da Aula Jurídica Professor Uría no estabelecimento prisional de Soto del Real, Madrid 

7 
Alunos 

40 
Voluntários 

3 
Centros escolares 

224 
Alunos 

 

3 
Sessões 

 

2 
Estabelecimentos 

prisionais 

11 
Voluntários 
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WORKSHOPS FORMATIVOS DE INSERÇÃO SOCIOLABORAL  

• Fundación Down Madrid. Desde o ano 2017, a Fundação Professor Uría ministra um programa de apoio 
formativo aos alunos dos programas Focus e LanzaStela da Fundación Down Madrid com o objetivo de ajudá-
los na integração no mundo laboral. Os temas abordados durante a edição de 2020 foram os seguintes: O 
meu  primeiro dia de trabalho; Questões básicas de direito laboral; Direito penal e situações penais; Questões 
relevantes sobre proteção de dados e redes sociais; Organização política, questões de atualidade e impostos; 
e A entrevista de emprego.  

• Fundación Capacis. Desde novembro de 2020, a Fundação Professor Uría colabora com a Fundação 
Capacis através de um programa de apoio formativo que é ministrado aos alunos dos seus workshops de 
formação para o emprego. Os temas abordados nesta primeira edição foram três: Questões básicas de direito 
laboral, Impostos e Os riscos da Internet. 

• Fundación Bancaria “la Caixa” (Barcelona). Durante o ano de 2020 a Fundação Professor Uría manteve 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 presta assistência a 
pessoas em risco de exclusão ou situação de vulnerabilidade para que possam desenvolver um projeto de 
auto-ocupação.  

  

 
 

Em 2020: 
 

 

 

 

 

Sessão sobre proteção de dados e redes sociais para os 
utentes da Fundación Down Madrid 

Sessão sobre direito laboral para os utentes da 
Fundación Capacis 

18 
Sessões 

23 
Voluntários 

109 
Alunos 
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SEMINÁRIOS FORMATIVOS PARA INSTITUIÇÕES SOCIAIS 

Estes seminários enquadram-se na atividade realizada na área de pro bono da Fundação Professor Uría. 

• TrustLaw. Fundación Thomson Reuters. No ano 2020, a Fundação Professor Uría e a Uría Menéndez 
colaboraram, pelo quinto ano consecutivo, com a Fundación Thomson Reuters na organização de uma nova 
edição dos workshops sobre os principais aspetos legais que as ONG e as empresas sociais devem ter em 
conta para o seu bom funcionamento. Os temas tratados giraram em torno de quatro áreas de trabalho, nas 
quais foram abordadas questões de caráter empresarial e societário, fiscalidade, direitos de propriedade 
intelectual e industrial, proteção de dados, laboral e segurança social. Nesta ocasião, os workshops foram 
realizados em formato online.  

• Além disso, durante o ano 2020, foram organizadas de maneira conjunta, outras iniciativas formativas dirigidas 
a instituições sem fins lucrativos e empresas sociais, entre as quais são de destacar a celebração de dois 
webinars sobre as regras especiais aprovadas no contexto da COVID-19 para procedimentos administrativos, 
subsídios e contratos públicos. 

• Fundación Migra Studium. Em abril de 2020,  a Fundação Professor Uría organizou um workshop online 
sobre refugiados e estrangeiros para os profissionais da Fundación Migra Studium, que se ocupam do primeiro 
contacto e assistência social aos utentes da instituição. 

• Cáritas. Em dezembro de 2020, a Fundação Professor Uría colaborou com a Cáritas para oferecer uma 
sessão formativa aos profissionais da sua rede jurídica sobre o enquadramento legal do governo eletrónico. 

 

Em 2020: 
 

 

Oradores do webinar “COVID-19: procedimentos administrativos, subsídios e contratos públicos” 

111 
Instituições beneficiárias 

15 
Voluntários 

6 
Seminários 
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CURSO “RESPONSABILIDADE SOCIAL DA ADVOCACIA” (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), leciona anualmente o curso 
“Responsabilidade social da advocacia”, na Faculdade de Direito da Universidad Autónoma de Madrid.  

O curso consiste em vinte horas de aulas presenciais e é composto por cinco módulos dedicados a outros temas 
principais: responsabilidade social, direitos humanos, a função social da advocacia e o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 16,  pro bono, e assistência jurídica gratuita em Espanha 

Na sua oitava edição, o curso foi realizado durante os meses de fevereiro e março de 2020.  

Em 2020: 

COLABORAÇÕES COM  OUTRAS INSTITUIÇÕES  

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 os ajudar a serem aprovados no 
exame de conhecimentos constitucionais e socioculturais (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 e conta com o apoio do Gabinete de Políticas Sociais e 
Família de Madrid. 

No mês de janeiro de 2020, voluntários da Fundação ministraram a sessão intitulada “Governo, legislação e 
participação cidadã” a utentes do centro de participação e integração (CEPI) de Chamartín. 

Sessão sobre Direitos Humanos, ministrada por voluntários da Fundação Professor Uría 

4 
Sessões 

8 
Voluntários 

27 
Alunos 
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Aulas de espanhol como língua estrangeira a utentes da Fundación Migra Studium 

A Fundación Migra Studium é uma instituição social da Companhia de Jesus, nascida em 2003, para dar resposta 
aos problemas das pessoas que se viram forçadas a abandonar o seu país por questões políticas, de conflito ou 
económicas.  

Nos meses de junho e julho de 2020, voluntários da Fundação Professor Uría lecionaram aulas de espanhol língua 
estrangeira a utentes da instituição. 

Programa de apoio escolar na Casa da Estrela 

A Casa da Estrela é um centro de promoção juvenil de Lisboa, criado em 1894, que acolhe e apoia meninas a 
partir dos cinco anos de idade procedentes de famílias sem recursos socioeconómicos ou que são órfãos. O seu 
objetivo é a reinserção nas suas famílias de origem. 

Durante o ano de 2020, a Fundação Professor Uría manteve a sua colaboração com a Casa da Estrela, oferecendo 
apoio escolar a um grupo de menores que residem no centro. 

Projeto Dream Makers  

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

Em 2020, a Fundação manteve a sua colaboração com a entidade através de duas bolsas de estudos. 
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Ação social 

 

A Fundação Professor Uría põe em curso várias iniciativas sociais, tanto de maneira independente como em 
colaboração com outras instituições.  

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

Seguem-se as iniciativas mais destacadas em 2020:  

FUNDO EXTRAORDINÁRIO COVID-19 

Em março de 2020, a Uría Menéndez e a Fundação Professor Uría criaram o Fundo Extraordinário COVID-19 
com o objetivo de apoiar economicamente as instituições que lutaram na linha da frente contra a pandemia em 
Espanha e Portugal. O valor total do Fundo destinou-se a mitigar as consequências sanitárias e sociais da 
pandemia. 

Uma parte importante dos fundos doados foi canalizado através da Consejería de Sanidad da Comunidad de 
Madrid, do Institut Català de la Salut da Generalitat de Catalunya, da Consellería de Sanitat da Generalitat 
Valenciana e do Ajuntament de Dénia. 

30 
Entidades 

407.890 
Euros angariados 

 

21 
Voluntários 
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Além disso, a Fundação lançou um Fundo Solidário dotado com 100 000 € para ajudar as instituições com as 
quais colabora habitualmente e que estão a enfrentar a crise social causada pela COVID-19. Parte das ajudas 
concedidas pela Fundação Professor Uría através destes fundos foram destinadas a instituições sociais com o 
objetivo de prover alimentos e produtos de primeira necessidade, assim como dispositivos digitais, às famílias às 
quais prestam assistência. 

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 2019-2020, foram concedidas ajudas de 
cantina escolar a noventa e três alunos de oito escolas públicas (seis de Madrid e duas de Barcelona).  

PROJETO “RUTAS ZERO”  

Desde o ano 2017, a Fundação Professor Uría colabora com a Asociación Bokatas, através do seu projeto “Rutas 
Zero”, oferecendo acompanhamento a pessoas que viveram na rua e que atualmente vivem em casas, albergues, 
residências, prisões, etc. O objetivo final do projeto é que estas pessoas recebam o apoio e o carinho necessários 
para poder ultrapassar a situação em que se encontram e voltar a reintegrar-se na sociedade. 

No ano 2020, colaboraram neste projeto nove voluntários. 

PROJETO DAR + VIDA 

O Projeto Dar + Vida, em colaboração com a instituição portuguesa Associação Mais Proximidade Melhor Vida 
(AMPMV), tem como objetivo o acompanhamento dos idosos que recebem assistência desta associação. 

Através deste programa, voluntários do escritório da Uría Menéndez em 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 2020, participaram neste programa nove voluntários. 
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REFEITÓRIO SOCIAL APOSTÓLICAS  

Desde 2018, a Fundação Professor Uría colabora com o Refeitório Social Apostólicas, gerido pela Cáritas Bilbau. 

Através desta colaboração, voluntários da Fundação comparecem semanalmente no refeitório para ajudar, 
juntamente com outros voluntários e educadores da Cáritas, em dois dos três turnos de refeições do centro.  

Em 2020, participaram neste programa dezasseis voluntários.  

CAMPANHAS DE NATAL E OUTRAS CAMPANHAS SOLIDÁRIAS 

No mês de dezembro de 2020, a Fundação Professor Uría organizou várias campanhas de Natal nas quais os 
membros dos vários escritórios da Uría Menéndez contribuíram com bonecos, presentes para mais velhos, 
alimentos e outros produtos de primeira necessidade, destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade.  

Por outro lado, durante o ano de 2020, a Fundação continuou com as campanhas solidárias iniciadas em anos 
anteriores, tais como a recolha de roupa e livros. Todas as campanhas foram realizadas em benefício de diferentes 
instituições sociais com as quais a Fundação colabora. 

CONCERTO DE BENEFICÊNCIA ROCK’N’LAW LISBOA 

Na sua décima segunda edição, o concerto solidário Rock’n’Law conseguiu angariar mais de 47 000 € que foram 
destinados à União Audiovisual, associação que nasceu para apoiar os profissionais do setor artístico e audiovisual 
que foram drasticamente afetados pelas consequências adversas da pandemia COVID-19 em matéria laboral. 

O evento, celebrado de 3 a 18 de dezembro, em formato online através do YouTube e das redes sociais, contou 
—como é habitual— com as atuações das nove bandas de rock formadas por componentes de doze prestigiadas 
sociedades de advogados, entre as quais a banda Heróis del Despacho, da Uría Menéndez-Proença de Carvalho.  

Campanha de Natal de brinquedos para a Cruz Vermelha 
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O projeto financiado tem como finalidade proporcionar alimentos e artigos de higiene a pessoas do setor 
audiovisual e de espetáculos a que a União Audiovisual presta assistência, com o apoio da Entrajuda.  

 

  

  

Atuação da banda Heróis del Despacho, 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 lança um concurso anual para 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 constitui, também, uma homenagem à memória do prestigiado advogado e mecenas da arte, Rodrigo 
Uría Meruéndano, presidente do Conselho de Administração do Museu do Prado (2204-2007) e primeiro 
presidente da Fundação Professor Uría.  

SEXTA EDIÇÃO DO PRÉMIO 

O júri do Prémio Rodrigo Uría Meruéndano de Direito da Arte reuniu-se em sessão de trabalho, celebrada no dia 
11 de fevereiro de 2020, na sede da Fundação Professor Uría, e decidiu por unanimidade não atribuir o Prémio 
na sua sexta edição. 

ANUÁRIO IBERO-AMERICANO DE DIREITO DA ARTE  

O Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte é um fórum de promoção do conhecimento dos principais avanços 
doutrinais, legislativos, jurisprudenciais e bibliográficos, além de outras notícias e materiais de interesse para o 
setor, produzidos durante o ano no âmbito do direito da arte. 

O Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte 2020, cuja publicação está prevista para junho de 2021, inclui seis 
artigos académicos que desenvolvem alguns dos temas de maior destaque no campo do direito da arte.  
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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. Em 2020, foram debatidas as seguintes questões:  

• Casa ou cinema? Presente e futuro do audiovisual, com Gonzalo Salazar-Simpson 

• COVID, Trump e as eleições: panorama atual nos EUA, com Sandro Pozzi 

• COVID-19 / Experiência hospital IFEMA: onde estamos hoje e o que podemos esperar amanhã, com Antonio 
Zapatero 

• Coronavírus: a última pandemia?, com Eduardo López-Collazo 

• Bioética e pandemia: dos ventiladores às vacinas, com Federico de Montalvo 
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Marcos em 2020 

ACORDOS DE COLABORAÇÃO 

A Fundação Professor Uría, com o intuito de cumprir com os objetivos gerais apresentados no plano estratégico, 
manteve contacto com várias entidades e instituições durante os últimos anos. Em 2020, foram assinados acordos 
de colaboração com as seguintes instituições: 

• Asociación España con ACNUR 
• Asociación Infant 
• Ayuntamiento de Denia 
• Education for Employment Foundation 
• Fundación Bancaria “la Caixa” 
• Fundación Botín 
• Fundación Deloitte 
• Fundación EMET Arco Iris 
• Fundación Soñar Despierto 
• Generalitat Valenciana 
• Museo Nacional del Prado 
• Universidad Complutense de Madrid  

RECONHECIMENTOS  

• Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Em 2020, a CEAR distinguiu a Fundação Professor 
Uría como “empresa refúgio” em reconhecimento do trabalho realizado na proteção dos direitos fundamentais 
dos requerentes de asilo em Ceuta e Melilha. 

• Financial Times Innovative Lawyers Awards. A Fundação Professor Uría e a Uría Menéndez foram 
reconhecidas pelo seu trabalho pro bono no “Proyecto Ödos”, uma rede de instituições que pretendem prestar 
assistência multidisciplinar e acompanhamento a mulheres e aos seus filhos menores que chegam a Espanha 
em botes e em situação de vulnerabilidade. 
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EVENTOS CELEBRADOS  

• Festa de beneficência em Valência: Em 5 de março, celebrou-se a tradicional festa de beneficência anual, 
organizada pelo Comité de Ação Social do escritório de Valência.  

O projeto solidário selecionado este ano para ser beneficiário dos fundos angariados na festa foi Strong People, 
um projeto que nasce pela mão da Fundación Iñaki Nogueroles Jóvenes contra el Cáncer, da Farmacia del 
Paseo de Gandía e outras empresas e particulares da comarca de Safor com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida dos jovens com cancro e consciencializar sobre os desafios únicos que este grupo enfrenta 
na sua luta contra a doença. 

 

OUTRAS COLABORAÇÕES 

• II Jornada Anual sobre Pro Bono, 2020. No enquadramento da European Pro Bono Week, a Fundação 
Professor Uría —em colaboração com a Fundação Thomson Reuters e o seu programa TrustLaw, a 
Fundación Pro Bono España, a Fundación Fernando Pombo e a sociedade de advogados Dentons— celebrou, 
nos dias 23 e 24 de novembro, a II Jornada Anual sobre Pro Bono em Espanha.  

Nesta nova edição, em formato online, realizaram-se varias sessões formativas dirigidas a instituições do 
terceiro setor em matéria de direito laboral, fiscal, proteção de dados pessoais e branqueamento de capitais, 
assim como uma mesa redonda na qual se falou de alianças e do papel do pro bono na promoção dos direitos 
humanos, da justiça e da inclusão. 

 

Membros do Comité de Ação Social de Valência num momento da Festa de Beneficência 
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Transparência  

As contas anuais de 2020 da Fundação foram auditadas pela Deloitte e inscritas no Registo de Fundações do 
Ministério da Justiça espanhol.  
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Colaboradores 

Durante 2020, as instituições Epigram Technologies, Latorre y Asociados Consultoría, Roland & Douglas, Simba 
Toys, Tirant lo Blanch 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 
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Neste ano tão particular, a Fundação Professor Uría quer expressar o seu agradecimento de maneira 
muito especial aos doadores, aos voluntários e a todas as pessoas que colaboraram nas iniciativas e 
programas empreendidos pela Fundação. O seu envolvimento e generosidade foram fundamentais 

para a sua realização. 

 Durante o ano de 2020, colaboraram com a Fundação 382 voluntários nos diversos programas 
desenvolvidos.  
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