
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Local: Escola de Governo do Distrito Federal 

Data: 3 de junho de 2016 – 9h às 19h 

Organização: Assessoria Internacional da Governadoria do Distrito Federal 

A ASSINTER-GDF tem a missão de inserir o Distrito Federal internacional mente, 
e para tal, criou uma estratégia de projeção internacional de Brasília, centrada em três 
dimensões de atuação, alinhadas à plataforma e aos interesses do Governo: Cidade da 
Paz, Cidade Sustentável e Cidade Patrimônio. (www.internacional.df.gov.br)  

 “Brasília – Cidade Internacional” 

Evento de promoção internacional e articulação que visa proporcionar 
oportunidades de cooperação, investimentos e negócios em que os participantes 
poderão apresentar aos atores internacionais presentes suas boas práticas, centradas 
em três dimensões de atuação: Cidade da Paz, Cidade Sustentável e Cidade Patrimônio, 
de forma a estabelecer e fortalecer parcerias bilaterais e multilaterais.  

Todas as instituições e entes federativos participantes do evento terão um 
espaço para exposição, em estandes, de iniciativas, oportunidades de negócios e 
investimento de seu interesse. 

Público-alvo: 

Toda a comunidade internacional residente em Brasília e atores da esfera federal.  

Inscrições:  

Gratuitas e online (website em construção). 

Participantes convidados: 

 Todos os estados brasileiros; 
 
 Agência Brasileira de Cooperação – ABC; 

 Subchefia de Assuntos Federativos da 
Presidência da República – SAF; 

 Ministério das Relações Exteriores; 

 Serviço Nacional de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas – SEBRAE; 

 Apex-Brasil; 

 Federação das Indústrias do Distrito Federal 
– FIBRA; 

 Instituto Fecomércio – DF; 

 Confederação Nacional da Indústria – CNI;  Frente Nacional dos Prefeitos – FNP; 

 Associação Brasileira de Municípios – ABM; 
 Confederação Nacional dos Municípios – 
CNM. 

 Fóruns de Gestores e Assessores de 
Relações Internacionais Municipais e Estaduais 
(FONARI e Fórum RI27); 

 

http://www.internacional.df.gov.br/


 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO TENTATIVA 

08:30 – 18:30 - Estandes 

Exposição de informações para atração e promoção internacional das atividades dos estados e 

instituições apoiadoras em estandes. As estruturas estarão dispostas no pátio central e corredor 

de entrada. 

08:30 – 09:30 - Reuniões temáticas – FONARI e FÓRUM RI 27 

Reuniões paralelas dos Fóruns de Gestores e Assessores de Relações Internacionais Municipais 
e Estaduais (FONARI e Fórum RI 27). 

09:30 – 10:00 - Abertura do evento 

Abertura contará com a presença de autoridades e breve apresentação de Brasília. 

10:00 – 17:30 - Espaço Boas Práticas 

Apresentação de boas práticas de ação internacional do DF e dos estados e instituições 
selecionados. Cada um dos espaços contará com seis apresentações de até 30 minutos. 
 

Espaço 
Cidade da Paz  

Espaço 
Cidade Patrimônio 

Espaço 
Cidade Sustentável  

Temáticas: Desenvolvimento 
social, juventude, direitos 
humanos, cultura, educação, 
esporte, saúde, segurança 
pública e paz social. 

Temáticas: Turismo, gestão do 
território e do patrimônio 
histórico cultural, 
planejamento urbano e 
capacitação dos servidores. 

Temáticas: Agricultura, 
mudança do clima, energias 
renováveis, tratamento de 
resíduos e desenvolvimento 
sustentável. 

10:30 – 11:00 - Coffee Break 

13:00 – 15:00 - Almoço (almoço livre – praça de food-trucks) 

17:00 – 17:30 - Coffee Break 

17:30 – 18:30 - Reunião temática – Articulação nacional (restrito) 

Apresentação de oportunidades de inserção internacional, cooperação internacional, promoção 
de negócios e atração de investimentos aos entes federativos pelas instituições parceiras (SAF, 
MRE, APEX, CNI e SEBRAE).  


