
Global Law Summit 
 

O Global Law Summit é um evento de âmbito internacional realizado com o intuito de 

apresentar a grande expertise jurídica britânica. O evento acontecerá entre os dias 23 a 25 de 

fevereiro de 2015, de modo a coincidir com as comemorações do ano em que a Carta Magna 

completa 800 anos. 

A Conferência tem como objetivos celebrar as tradições jurídicas e a importância da 

imparcialidade, integridade e honestidade; defender o Estado Democrático de Direito como 

pedra fundamental de uma sociedade honesta e justa; oferecer uma plataforma para um debate 

de alto nível, facilitar o networking e conhecer os principais líderes do mercado. 

O evento acontecerá no Queen Elizabeth II (QEII) Centre, Westminster & Central Methodist 

Hall e terá a seguinte programação:  

 Palestra de abertura e sessão plenária (segunda-feira, 23 de fevereiro); 

 Série de sessões com profissionais da área jurídica / debates / sessões de showcases 

(terça-feira, 24 de fevereiro) 

 Sessão plenária de encerramento (quarta-feira, 25 de fevereiro) 

 Área de stands. 

A Conferência abordará temas relacionados ao Estado de Direito e contará com as seguintes 

sessões: Promovendo Desenvolvimento Econômico por meio do Estado Democrático de 

Direito; O papel do Direito no cenário comercial do século XXI; O futuro do Direito: cidadãos, 

a iniciativa privada e o Estado; O papel do Direito na construção de uma sociedade sólida e 

próspera. 

 

Língua: 

Toda a conferência será em inglês, não havendo tradução simultânea. 

 

Acomodação: 

O link http://globallawsummit.com/accommodation/ possui sugestões de acomodação 

de 4 e 5 estrelas de hoteis com desconto para os participantes do evento. 

 

Inscrição 

 Inscrição e pagamento até o dia 15 de janeiro: £1.349,00 libras 

 Inscrição e pagamento até o dia 22 de fevereiro: £1.499,00 libras 

 Inscrição no dia do evento: £1.750,00 libras 

 

Inscrição com desconto: Para grupos de cinco ou mais pessoas, há um desconto de 

50% para o quinto integrante em diante. Favor contatar 

globallawsummit@judylaneconsulting.com/ +44 (0) 1202 640312 para registrar um 

grupo de cinco ou mais pessoas. 

Registro: http://globallawsummit.com/registration/  

 

A inscrição inclui: 
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 Recepção na noite de domingo, 22 de fevereiro de 2015; 

 Acesso a sessões da conferência; 

 Acesso a apresentações disponibilizadas pelos apresentadores; 

 Eventos de networking; 

 Almoço (incluindo bebidas) na segunda-feira, dia 23, terça-feira, dia 24 e quarta-

feira, dia 25 de fevereiro de 2015; 

 Acesso a mostras e exibições. 

 

Contatos: 

 

 Beatriz Sannuti (beatriz.sannuti@fco.gov.uk / +55 61 3329-2329) 

 Helen Jamieson (helen.jamieson@fco.gov.uk / +55 11 3094-1883) 

 Rafael Zornoff (rafael.zornoff@fco.gov.uk / +55 11 3094-1873) 
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