
TRUSTLAW
CONFERINDO PODERES 
A INDIVÍDUOS ATRAVÉS 
DE INFORMAÇÃO E DA 
ASSISTÊNCIA JURÍDICA 
GRATUITA

trust.org/trustlawA Fundação Thomson Reuters é o braço fi lantrópico da Thomson Reuters, que administra o TrustLaw e  

o TrustLaw Connect.

Para mais informações: 
Tel: +44 207 542 0240

Email: trustlaw@thomsonreuters.com

trust.org/trustlaw

© 2010 Thomson Reuters L-360247/10-10

Foto da capa
Um menino brincando numa 

salina próxima de Bhavnagar, no

estado indiano ocidental de 

Gujarat.

REUTERS/Arko Datta

Foto interna
Corretores da bolsa em 

negociações numa fi rma em 

Mumbai.

REUTERS/Arko Datta

Foto do verso
Menina caminha com bolsas de

água potável na Monróvia.

REUTERS/Jonathan Ernst



O quê?
Um veículo gratuito para difundir a 
cultura e a prática do trabalho pro bono
em todo o mundo. Estabelecemos uma 
ligação entre aqueles que necessitam 
de assessoria jurídica e advogados 
dispostos a prestar assistência sem 
cobrar pelos seus serviços.

Quem?
Para organizações não governamentais 
(ONGs), empreendedores sociais e 
governos com necessidade de apoio 
jurídico, mas sem possibilidade 
fi nanceira de arcar com os custos. Para 
advogados que queiram envolver-se em 
trabalho pro bono de impacto elevado.

Porquê?
A Fundação Thomson Reuters possui uma longa experiência na construção de uma comunidade 
humanitária através do AlertNet.org, tendo adquirido um profundo conhecimento do mundo 
das ONGs. O conhecimento jurídico é de longe a maior necessidade neste setor, segundo uma 
pesquisa realizada aos nossos membros. Trabalhamos em parceria com as mais respeitadas 
organizações de apoio a empreendedores sociais do mundo.

Como?
O trabalho da TrustLaw Connect tem por base uma associação gratuita, e todos os membros são 
avaliados cuidadosamente. Ajudamos os benefi ciários a a expôr as suas necessidades jurídicas. 
Compartilhamos as suas solicitações com a nossa comunidade internacional de advogados pro 
bono e, fi nalmente,  estabelecemos o contacto entre os benefi ciários e os advogados com os quais 
escolheram trabalhar.

Onde?
Globalmente, na origem da necessidade. Onde quer que uma organização sem fi ns lucrativos, um 

empreendedor social ou governo precise.
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O TrustLaw é um centro global de assessoria jurídica gratuita e 
de notícias e informação anti-corrupção.

Com capacidade para defi nir prioridades fornecidas pela 
nossa equipe editorial especializada e pelos nossos parceiros 
de conteúdo, somos um serviço centralizado de notícias e 
informação sobre boa gestão e trabalho pro bono.

Uma futura área de atuação envolverá os direitos da mulher.

O site inclui:

• Notícias e análises a da Reuters e dos 15 jornalistas da 

   Fundação

• Perfi s de países

• RSS vindos de fontes importantes em campos relevantes

• Comentário especializado

• Resumo de notícias semanal

• Recursos, incluindo manuais e boas práticas

• Links para todos os centros relevantes de informação

• Fotos e vídeos


