Conferência de Segurança Internacional do
Forte de Copacabana chega à 16ª edição
EVENTO DEBATE OS IMPACTOS DA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
NA SEGURANÇA INTERNACIONAL, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E
PARTICIPAÇÃO FEMININA EM CARGOS ESTRATÉGICOS
Principal fórum sobre segurança internacional da América Latina, a XVI
Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana anuncia
mais uma edição, reunindo especialistas no assunto de diversos países do
mundo. Com o tema “A Quarta Revolução Industrial: Impactos na Segurança
Internacional e a Reformulação da Ordem Global”, o evento ocorre no dia 20
de setembro na Escola de Guerra Naval, no Rio de Janeiro. A organização da
Conferência é da Fundação Konrad Adenauer (KAS) em parceria com o Centro
Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), e com apoio da Delegação da
União Europeia no Brasil.
Discutida amplamente, a quarta revolução industrial já vem promovendo
mudanças definitivas no mundo e uma corrida pela liderança tecnológica entre
os países. A reboque desse debate, outros temas se apresentam como
inteligência artificial, robótica, automação e a substituição de capital humano
por máquinas nos fronts de batalha em caso de guerras. E são esses assuntos
relacionados que estarão em discussão por especialistas em segurança
internacional, membros do governo e da iniciativa privada, forças armadas, do
parlamento alemão e da União Europeia, além de acadêmicos.
Alinhada a outro assunto altamente em voga pelo mundo inteiro, a XVI
Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana também
refletirá sobre a participação feminina em cargos de decisão, sobretudo para a
redução de conflitos e construção de paz. Questões como os impactos sofridos
pelas mulheres diante da violência urbana, da insegurança e de situações de
guerra serão abordadas. Este painel contará com debatedoras representantes
do governo brasileiro, da ONU Mulheres, do Centro para a América Latina
Adrienne Arsht e da União Europeia.
A 16ª edição da Conferência Internacional de Segurança do Forte de
Copacabana tem por objetivo promover o diálogo entre América Latina e Europa
na busca por soluções conjuntas de desafios globais, contribuindo com o
fortalecimento da cooperação internacional sob novas perspectivas sobre temas
de relevância internacional.
Sobre a Fundação Konrad Adenauer
A Fundação Konrad Adenauer (KAS) é uma fundação política alemã, independente e
sem fins lucrativos. Atuamos com base nos valores da União Democrata-Cristã (CDU),
partido político alemão. Promovemos a Democracia, o Estado de Direito, os Direitos
Humanos e a Educação Política, bem como a Economia Social de Mercado e o
desenvolvimento descentralizado e sustentável. Presentes no Brasil desde 1969,
reunimos lideranças atuais e futuras da política e da sociedade, bem como formadores

de opinião no universo acadêmico. Trabalhamos sempre com parceiros locais e
incentivamos o diálogo sobre os principais desafios do país.
Sobre o Centro Brasileiro de Relações Internacionais
O Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) é o think tank de referência
em relações internacionais do Brasil: independente, apartidário e multidisciplinar, é
pautado pela excelência, ética e transparência na formulação e disseminação de
conteúdo de alta qualidade sobre o cenário internacional e o papel do Brasil.
Conectado à agenda internacional, o CEBRI identifica e analisa as mais relevantes
questões internacionais, promovendo o engajamento entre a produção de
conhecimento e a ação política. Ao longo de dezoito anos de história, já realizou cerca
de 500 eventos, produziu mais de 200 publicações e atua com uma rede internacional
de mais de 100 entidades de alto nível em todos os continentes. A instituição se destaca
por seu acervo intelectual, pela capacidade de congregar múltiplas visões de
renomados especialistas e pela envergadura de seu Conselho Curador.
Sobre a União Europeia
O Brasil é um dos principais parceiros e interlocutores da União Europeia no mundo. A
União Europeia e o Brasil estabeleceram relações diplomáticas em 1960 e tem
desenvolvido, ao longo dos anos, laços estreitos de natureza histórica, cultural,
econômica e política. As relações bilaterais continuaram a crescer e se ampliar,
culminando com a Parceria Estratégica entre o Brasil e a União Europeia, em 2007.
Desde então, o Brasil e a União Europeia têm realizado cúpulas regulares focalizando
os principais desafios globais, assim como aprimorando nossas relações diretas. Os
temas centrais da parceria incluem crescimento econômico, cooperação em questões
essenciais de política externa e o enfrentamento conjunto de desafios globais em áreas
como os direitos humanos e as mudanças climáticas, bem como a luta contra a pobreza.
O Brasil e a União Europeia também são parceiros comerciais e os países da União
Europeia respondem por mais de 20% das exportações brasileiras. Além disso, a União
Europeia é o maior investidor estrangeiro no Brasil, sendo que cerca de 60% dos
investimentos estrangeiros no País se originam na União Europeia.
Para mais informações entre em contato
No Rio: Luisa Mattos:: luisa.mattos@agenciafebre.com.br 21 2555-8921
Katia Carneiro:: katia.carneiro@agenciafebre.com.br 21 2555-8918
Siga-nos no Twitter @agfebre e no facebook.com/agfebre

