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COVID-19: medidas em curso 

16/03/2020 

 

No enquadramento dos estado de alarme decretados pelos Governos de Portugal e Espanha para limitar 
a propagação do COVID-19, na Uría Menéndez estamos a seguir medidas extraordinárias focadas na 
proteção da saúde do nosso pessoal, dos clientes e dos restantes colaboradores, assim como na 
manutenção da capacidade de prestar assessoria jurídica com normalidade. Para esse efeito, adotámos 
uma série de medidas que esperamos venham a contribuir para atingir esses objetivos e que passamos 
a resumir:   

- Escritórios de Madrid, Barcelona, Valência, Bilbau e Lisboa: 

A grande maioria do nosso pessoal —incluindo 100 % dos advogados— está em regime de 
teletrabalho. No obstante, todas as sedes permanecem abertas e plenamente operacionais,  com 
os serviços essenciais necessários para a nossa atividade.  

Os advogados e os restantes profissionais da Uría Menéndez estão disponíveis e podem ser 
contactados através dos seus habituais números de telefone e endereços de e-mail.  

- Eventos: 

Foram cancelados todos os eventos que nas próximas semanas se iriam realizar nalguma das 
nossas sedes, salvo os que nos termos da regulamentação atual possam ser celebrados. 

- Reuniões: 

Foi recomendado a todos os membros da Uría Menéndez evitar assistir a reuniões e que estas 
sejam substituídas, sempre que for possível, por chamadas telefónicas ou videoconferências.  

Da parte da Uría Menéndez estão a ser aplicados todos os meios e recursos necessários para garantir 
a segurança de todo o pessoal e minimizar os riscos e a incerteza que a situação atual possa gerar. Por 
este motivo, as medidas adotadas são provisórias e irão sendo alvo de revisão periódica, consoante as 
circunstâncias de cada momento, e tendo em conta a evolução do vírus e as novidades emitidas pelas 
autoridades. 

 

Para qualquer dúvida ou informação adicional, contactar com: 

Dionisio Uría Ronsmans 
Diretor de Relações Externas 
M. +34 600 91 45 92  
dionisio.uria@uria.com 


