PROGRAMAÇÃO GERAL

09 DE SETEMBRO
CÚPULA DE PREFEITOS



TEATRO DE CÂMARA

Eventos Principais

14:00 - 14:30
Cerimônia de Abertura da Cúpula e
Lançamento do WRI Ross Centro para Cidades
Sustentáveis

WRI e EMBARQ fundem seus aprendizados,
expertises e áreas de atuação em 2015 para
acompanhar a complexidade do rápido
crescimento urbano. O que começou como
um trabalho em mobilidade urbana é agora o
WRI Ross Centro para Cidades Sustentáveis,
o programa global de cidades do WRI.
Localmente, o WRI Brasil Cidades
Sustentáveis.

PARTICIPANTES

ANDREW STEER

ANI DASGUPTA

LUIS ANTONIO LINDAU

EDUARDO PAES

RACHEL BIDERMAN

JAIME LERNER



SESSÕES PARALELAS

Ocorrendo em diversas salas

14:30 - 15:30

09:00 - 13:00

Os líderes locais e as transformações nas

Oficina GIZ de Capacitação - Como melhorar

cidades

as condições e a segurança para os ciclistas?

Conferência: Governo, políticas locais e as
experiências globais que transformaram
cidades. Como transcender o mandato
político e promover legado sustentável,
baseado na confiança e na liderança positiva.

Sala Eletroacustica
Oficina de Capacitação - Como melhorar as
condições e a segurança para os ciclistas?

LIDERANÇAS CONFIRMADAS

JAIME LERNER

KEN LIVINGSTONE

MARY JANE ORTEGA

SAM ADAMS

ENRIQUE PEÑALOSA

Moderador: Andrew Steer, Presidente e CEO
do WRI (World Resources Institute)

15:30 - 16:15
Networking Coffee

16:15 - 17:15
Os líderes locais e as transformações nas
cidades

[Continuação do evento iniciados no painel
homônimo.] Conferência: Governo, políticas
locais e as experiências globais que
transformaram cidades. Como transcender o
mandato político e promover legado
sustentável, baseado na confiança e na
liderança positiva.
LIDERANÇAS CONFIRMADAS

JAIME LERNER

KEN LIVINGSTONE

MARY JANE ORTEGA

SAM ADAMS

ENRIQUE PEÑALOSA

Moderador: Andrew Steer, Presidente e CEO
do WRI (World Resources Institute)

17:15 - 17:30
Considerações finais com Andrew Steer

O treinamento faz parte de uma série de
cursos de formação da Cooperação Alemã
(GIZ) e seu projeto SUTP (
www.sutp.org
). Desde 2003, o SUTP já realizou mais de
140 cursos com 5.000 na Ásia, África e
América Latina.
A oficina apresentará os principais elementos
das políticas de transporte que contribuem
para melhorar as condições para os ciclistas
e para aumentar a segurança no ciclismo, e
será baseado nas experiências de cidades
desenvolvidas e em desenvolvimento, assim
como em competências locais e discussões
com especialistas. Os principais aspectos
abordados incluirão:
experiências internacionais com
políticas cicloviárias bem-sucedidas
situação atual brasileiro e o recentes
progressos
políticas de curto prazo e intervenções
de baixo custo para aumentar a
segurança
Os participantes receberão material da
oficina e um certificado.
COORDENADOR/ PARTICIPANTES
MANFRED BREITHAUPT
WARNER VONK
PARDO

ZÉ LOBO

CARLOS FELIPE

Para participar na oficina é preciso estar
inscrito para o congresso e enviar sua
inscrição a
pardo@despacio.org
indicando seu nome, função e cidade/país.

17:30 - 18:30

14:00 - 17:00

Visita Guiada à itinerância da 31ª Bienal de

Oficina de Capacitação - Projeto SOLUTIONS

São Paulo - Obras Selecionadas

Cidade das Artes sedia mostra itinerante da
31ª Bienal de São Paulo
A 31ª Bienal de São Paulo procurou abordar a
condição contemporânea por meio de obras
concebidas dentro do conceito de “projeto”,
muitos deles realizados em colaboração
entre artistas, coletivos de artistas e
profissionais de outras disciplinas. Para a
mostra na Cidade das Artes foram
selecionados os projetos 10,000 anos de arte
popular nórdica, conjunto fotográfico
de Asger Jorn que documenta produções
visuais pré-cristãs e pré-modernas no norte
da Europa; A última aventura, série
fotográfica de Romy Pocztaruk resultante de
viagens pela Transamazônica; Handira,
reunião de obras têxteis de Teresa
Lanceta feitas junto a comunidades
tecedoras africanas e A leitora de café, série
de amuletos coletados por Michael Kessus
Gedalyovich durante a jornada que realizou
desde as Colinas do Paraíso, em Israel, à
Amazônia brasileira. Ainda integra a
exposição o filme Inferno, de Yael Bartana,
comissionado para a 31ª Bienal, que simula a
construção e destruição de um templo no
bairro do Bom Retiro, centro de São Paulo.
Conforme propõe o curador Pablo Lafuente:
“nesta exposição, os tapetes e as imagens
também configuram paisagens, como as
fotografias de Romy Pocztaruk, e são ao
mesmo tempo objetos de uso que, como os
amuletos de Gedalyovich, podem ajudar na
construção de um mundo novo”.

Sala Eletroacústica
O SOLUTIONS tem como objetivo apoiar a
troca de soluções de mobilidade urbana
inovadoras e verdes entre cidades da
Europa, Ásia, América Latina e do
Mediterrâneo. O projeto reúne uma riqueza
de experiência e conhecimento técnico de
organizações internacionais, consultores,
cidades e peritos envolvidos nas questões e
soluções de transporte.
O objetivo geral do projeto é fazer uma
contribuição substancial para a adoção de
soluções de mobilidade urbana inovadoras,
facilitando o diálogo e intercâmbio,
promovendo uma política de sucesso,
fornecendo orientação e aconselhamento
adequados às autoridades da cidade e
incentivando a cooperação futura em
pesquisas, desenvolvimento e inovação. As
atividades são organizadas em torno de seis
temas:
transporte público
infraestrutura de transportes
logística da cidade
planejamento integrado / planos de
mobilidade urbana sustentável
rede e mobilidade gestão
veículos não poluentes


10 DE SETEMBRO
CONGRESSO INTERNACIONAL



TEATRO DE CÂMARA



Eventos Principais

SESSÕES PARALELAS

Ocorrendo em diversas salas

08:30 - 09:00

10:00 - 11:15

Abertura Oficial

O direito a uma cidade acessível

PARTICIPANTES

MÁRCIO LACERDA

ANDREW STEER

RACHEL BIDERMAN

LUIS ANTONIO LINDAU

GILBERTO KASSAB

09:30 - 10:00
Palestra de Abertura - O poder das cidades
PALESTRANTE / APRESENTADOR

KEN LIVINGSTONE

ALEX ELLIS

Sala de Ensaio I
O planejamento urbano sem levar em conta
pessoas com restrição de mobilidade é ainda
uma prática comum nas cidades brasileiras.
Porém, fatores como o envelhecimento da
população e o crescimento da inserção de
pessoas com deficiência no mercado de
trabalho propõem o desafio de pensar nas
cidades como ambientes mais inclusivos,
onde pessoas com diferentes características
antropométricas convivam com igualdade.
Quais as barreiras para que seja cumprida a
legislação brasileira que regulamenta os
assuntos ligados à acessibilidade universal?
PARTICIPANTES

HUGO LEAL

10:00 - 11:45

ROBIN KING

A importância de ter uma visão de cidade

As grandes corporações desenvolvem ações
alinhadas com estratégias desdobradas de
sua visão. Essa cultura deveria fazer parte da
administração municipal, que se beneficiaria
de uma continuidade administrativa,
transcendendo mandatos. No mundo em
desenvolvimento, raras são as cidades que
seguem esse processo. O que impede as
cidades de adotarem boas práticas de gestão
do setor privado?
PARTICIPANTES

ANDREW STEER

JUDITH POLLOCK

FERNANDO HADDAD

RODRIGO ROSA

JAIME LERNER

NINA LUALDI

Moderadora: Eduarda La Rocque, presidente
do Instituto Pereira Passos (Prefeitura do Rio
de Janeiro)

LUIZ CLÁUDIO CARVALHO DE ALMEIDA

PAULA SANTOS ROCHA

Moderador: Paulo Fraga, Diretor de
Marketing e Comunicação da FETRANSPOR

11:45 - 13:00

10:00 - 11:30

Cidades na nova economia do clima

O marco regulatório para soluções inovadoras

O padrão de desenvolvimento urbano atual
impõe significativas perdas econômicas e
sociais. O Relatório Better Growth, Better
Climate mostra que existem caminhos
alternativos para desenvolver uma nova onda
de produtividade urbana, baseada em um
crescimento econômico de baixo carbono.
Como as cidades devem se estruturar para
alcançar um maior crescimento econômico,
mitigar e se adaptar aos efeitos das
mudanças climáticas?

de mobilidade

Sala de Ensaio III
Em um mundo cujas inovações são diárias,
existe um hiato entre o fato e a sua
regulamentação. Para soluções de
mobilidade, não é diferente. Com a recente
oferta de novos serviços para diminuir a
dependência do automóvel, emerge o
debate sobre a questão regulatória. Quais
são os novos serviços? Como estes serviços
estão sendo tratados em diferentes cidades
do mundo?

PARTICIPANTES

SAM ADAMS

TODD LITMAN

DÉLIO MALHEIROS

NELSON FRANCO

THIERRY DUDERMEL

Moderadora: Rachel Biderman, Diretora
do WRI Brasil

13:00 - 14:00

PARTICIPANTES

LUIS ANTONIO LINDAU

NICOLÁS ESTUPIÑÁN

COREY OWENS

ANTHONY LING

PHIL EVANS

VICTOR RUFINO

RICARDO DE REZENDE FERRAÇO

Moderador: José Cesar Martins, Fundador da
Paradoxa (Porto Alegre - RS)

Almoço

10:00 - 13:00
Reunião extraordinária do Fórum Nacional de
Secretários e Dirigentes Públicos de
Mobilidade Urbana

Sala Eletroacústica
Reunião organizada pela Associação
Nacional dos Transportes Públicos - ANTP

14:00 - 14:30

11:30 - 13:00

Lançamento do WRI Ross Centro para Cidades

O futuro da mobilidade urbana no Brasil

Sustentáveis

WRI e EMBARQ fundem seus aprendizados,
expertises e áreas de atuação em 2015 para
acompanhar a complexidade do rápido
crescimento urbano. O que começou como
um trabalho em mobilidade urbana é agora o
WRI Ross Centro para Cidades Sustentáveis,
o programa global de cidades do WRI.
Localmente, o WRI Brasil Cidades
Sustentáveis.
O WRI Brasil Cidades Sustentáveis trabalha
para transformar grandes ideias em
realidade. Desenvolve projetos de impacto
real, com foco em mobilidade,
desenvolvimento urbano, saúde, segurança
viária, água, energia e governança para
melhorar a vida de milhões de pessoas nas
cidades brasileiras.
O WRI Ross Centro para Cidades
Sustentáveis é formado por mais de 200
profissionais em escritórios no Brasil, México,
Índia, China, Turquia e Estados Unidos.

Sala de Ensaio III
Durante a última década cidades brasileiras
têm enfrentado aumentos dramáticos no
número de carro e as taxas de mobilidade.
As cidades estão sofrendo cada vez mais
congestionamentos que reduzem a
produtividade dos transportes públicos
rodoviários. Enquanto motos e carros levam
os passageiros para fora do transporte
público, BRT, BHLS, VLT, APM, trens
suburbanos e metrôs progridem a um ritmo
mais lento do que exigido pela população,
principalmente após as manifestações
ocorridas em junho de 2013, os tomadores
de decisão parecem ainda impulsionados
pela cultura do carro. O que fará com que os
motoristas compreendam a essencial
mudança de paradigma para priorizar o
espaço viário para o transporte nãomotorizado e público? Quais são as principais
lições que devemos aprender com
economias mais avançadas que conseguiram
reduzir o tráfego motorizado privado? Qual o
papel que das novas opções de mobilidade
neste contexto?

PARTICIPANTES
CLARISSE CUNHA LINKE
ANDREW STEER

DARIO LOPES

ANI DASGUPTA
LUIS ANTONIO LINDAU

LUIS ANTONIO LINDAU

CHARLOTTE MATTHEWS

RACHEL BIDERMAN

MÁRCIO LACERDA

HOLGER DALKMANN

Moderador: Edimilson Ávila, Jornalista - TV
Globo

14:30 - 16:00

11:20 - 13:00

A promoção do Desenvolvimento Orientado

Cidades pensadas para as pessoas

pelo Transporte Sustentável

No momento, vários países investem
simultaneamente em habitação de interesse
social e sistemas de transportes.Idealmente,
a infraestrutura de transporte consolidaria
corredores de desenvolvimento conectando
bairros densos e ativos. Por que os
investimentos tendem a priorizar edificações
e não a consolidação e qualificação dos
bairros? Por que é tão difícil densificar os nós
de alta conectividade? Como reverter este
quadro?

Sala de Ensaio I
Depois de décadas perdidas para o
automóvel, as cidades agora enfrentam o
desafio de promover a equidade e o
desenvolvimento sustentável. Barreiras
políticas, econômicas e culturais se
interpõem a essa transformação.
Gentrificação é um problema comum em
cidades de todo o mundo. Como reverter
esse quadro? Como garantir que populações
de baixa renda não sejam relegadas a zonas
periféricas e de menor acessibilidade? Quais
as melhores práticas que dispomos?

PARTICIPANTES
PARTICIPANTES
VICTOR RICO

D. THARA

CLARE HEALY
ALEXANDROS WASHBURN

NÍVEA OPPERMANN

MARINA KLEMENSIEWICZ

ADRIANA LOBO
RICARDO MONTEZUMA

JAVIER GARFIO PACHECO

ANA PAULA MACIEL PEIXOTO

Moderador: Clayton Lane, Diretor Adjunto do
WRI Cidades Sustentáveis

ANI DASGUPTA

ALAIN FLAUSCH

Moderadora: Suzy Balloussier, Diretora de
Relações Institucionais, Consórcio BRT Rio

16:00 - 17:15
Plano de Mobilidade Urbana

Após décadas sem investimentos relevantes
em transportes, a Lei 12.587/12 estimula
cidades a formularem Planos de Mobilidade.
Passados três anos, muitas não atenderam o
dispositivo legal. Quais são as principais
dificuldades para a construção de um
Plano? Por que algumas cidades
conseguiram fazer bons planos em tempo
hábil?
PARTICIPANTES

UDO DÖHLER

DARIO LOPES

GUILHERME MEDEIROS

LEAH TREAT

DANIELA FACCHINI

Moderador: Rômulo Orrico, Professor do
COPPE-UFRJ

13:00 - 14:00
Almoço

14:00 - 15:30
Gestão da Demanda de Viagens em
contraposição ao congestionamento

Sala de Ensaio I
Desde o século XX, as cidades enfrentam os
problemas de mobilidade construindo mais
vias. Essa solução acabou por se mostrar
ineficiente frente ao crescimento da
motorização privada. Para otimizar o uso da
infraestrutura disponível, as cidades se
voltaram à gestão de demanda de viagens. O
que é GDV? Como implantar? Qual o papel
dos setores público e privado? Quais os
casos de sucesso?
PARTICIPANTES

17:15 - 17:45

ROBERTO GREGORIO DA SILVA JUNIOR

Palestra Magna - O legado das cidades
RAMON VICTOR CESAR

TODD LITMAN

brasileiras
PALESTRANTE

MÁRCIO LACERDA

DIEGO CANALES

GRASIELLE OLIVEIRA ESPOSITO

RAPHAEL RODRIGUES

Moderador: Laura Valente, Consultora Sênior
de Sustentabilidade Urbana do WRI Brasil

14:00 - 15:30
Cidades, dados abertos e transparência

Sala de Ensaio III
Cresce exponencialmente a quantidade de
dados disponíveis para o cidadão e para os
tomadores de decisão. Que arranjo seria
necessário para se fazer o melhor uso dessas
informações no planejamento, operação e
gestão das cidades? Como transformar
inteligência em cidades inteligentes?
PARTICIPANTES

CESAR TAURION

GUSTAVO MAIA

ALESSANDRO SARACENI

ADAM RAE

KEVIN O'MALLEY

Moderador: Ciro Biderman, Chefe de
Gabinete da SPTRANS

14:00 - 15:30
Sessão UBER

Sala Eletroacústica
15:30 - 17:00
Sessão FedEx: O papel da qualidade do
serviço na retenção e atração de clientes para
o transporte público

Sala Eletroacústica
Cidades em economias emergentes estão
enfrentando o enorme fardo da crescente
motorização, causando um aumento no
congestionamento, poluição do ar e as
emissões de gases com efeito de estufa,
juntamente com os custos sócio-econômicos
associados. Transporte público baseado em
ônibus pode ser uma alternativa para reter os
usuários e atrair os passageiros de veículos
particulares. Para fazer isso, Mobilidade
Urbana Sustentável focado na perspectiva do
utilizador trânsito é crucial para abordar estas
questões. Como podemos melhorar a
qualidade dos sistemas de trânsito, sem
necessariamente transferir os custos para os
clientes? Que medidas devem ser tomadas?
Quais são os obstáculos? Como eles podem
ser superados?

15:30 - 16:45
A filantropia como agente de transformação
nas cidades

Sala de Ensaio I
A filantropia privada tem um papel
catalisador no apoio às soluções urbanas que
possam ser ambientalmente sustentáveis e
que melhorem a qualidade de vida nas
cidades. Em países desenvolvidos, esse tipo
de investimento tem produzido resultados
efetivos. Já em países em desenvolvimento,
a filantropia para questões urbanas ainda é
embrionária. Quais são as formas de
investimentos de filantropia no Brasil? Quais
os bons exemplos internacionais? Como
desenvolver a cultura da filantropia no Brasil?
Como os grupos brasileiros podem se
conectar com organizações internacionais,
doadores multilaterais e bilaterais?
PARTICIPANTES

SHIRLEY RODRIGUES

ANDRE DEGENSZAJN

ANA TONI

CHARLOTTE MATTHEWS

Moderadora: Tina Duong, Diretora Global de
Desenvolvimento do WRI Cidades
Sustentáveis

15:40 - 16:50
Oportunidades para reduzir a emissão de
carbono nas cidades

Sala de Ensaio III
Há muitas soluções exitosas para a redução
da emissão de carbono no mundo para
serem compartilhadas entre as cidades. Entre
outros, o Projeto SOLUTIONS da União
Europeia promove esse intercâmbio de
soluções inovadoras e sustentáveis de
mobilidade urbana entre cidades da Europa,
América Latina e do Mediterrâneo. Quais são
os principais resultados alcançados pela
cooperação entre as cidades? Quais são os
maiores desafios enfrentados para que
projetos sejam de fato implantados?
PARTICIPANTES

MICHAEL GLOTZ-RICHTER

MAGDALA ARIOLI

PINAR KÖSE

MARCELO CINTRA DO AMARAL

Moderador: Oliver Lah, Coordenador de
Projetos da Wuppertal Institute for Climate,
Environment and Energy


11 DE SETEMBRO
CONGRESSO INTERNACIONAL



TEATRO DE CÂMARA

Eventos Principais



SESSÕES PARALELAS

Ocorrendo em diversas salas

09:00 - 09:30

09:00 - 11:20

Palestra de Abertura - A nova economia

Sessão CAF - Mobilidade urbana sustentável e

climática

desenvolvimento integrado

PALESTRANTE

ANDREW STEER

09:30 - 11:00
O desafio do transporte coletivo no contexto
metropolitano

Com o advento do Estatuto da Metrópole, em
2015, dezenas de regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas brasileiras precisam,
até 2018, compartilhar o planejamento e a
tomada de decisão, bem como formular
planos de desenvolvimento urbano
integrados. Finalmente, surge uma
possibilidade concreta de tratar o transporte
coletivo na dimensão metropolitana. Como
diferentes regiões estão se preparando para
atender as premissas do Estatuto? Quais os
principais avanços até agora?
PARTICIPANTES

VICENTE LOUREIRO

RILEY RODRIGUES

SEVERIANO MACEDO

GUILHERME MEDEIROS

FLAVIO ALMADA

RENATO RIBEIRO

Moderadora: Nívea Oppermann, Diretora de
Desenvolvimento Urbano da EMBARQ Brasil

Sala Eletrocústica
A sessão especial CAF abordará as
estratégias e as experiências globais para o
desenvolvimento urbano sustentável e as
formas de acesso a financiamentos,
contando com as presenças de autoridades
brasileiras e internacionais.
9:00 – 9:30 Apresentação CAF: Mobilidade
Urbana Sustentável e Desenvolvimento
Integrado: Estratégia CAF e Experiências na
América Latina com os especialistas Soraya
Azán e Andres Alcalá
9:30 – 11:20 Painel de discussão –
Experiências em mobilidade urbana no Brasil
e Região: Liderança, Institucionalidade e
execução com os debatedores Rodrigo
Neves (Prefeito de Niterói), José Fortunati
(Prefeito de Porto Alegre), Carsten Sandhop
(Diretor do KfW), Valentina Soo (Diretora
Regional do IE-Singapura), Roberto Cláudio
Rodrigues (Prefeito de Fortaleza) e
Representante da AFD.
Esta sessão contará com a mediação de
Antonio Juan Sosa, Vice-Presidente de
Infraestrutura da CAF
PARTICIPANTES

11:00 - 11:15
Apresentação do estudo da FIRJAN: “O custo
dos deslocamentos casa-trabalho nas
principais áreas metropolitanas do Brasil”

ANTONIO JUAN SOSA

JOSÉ FORTUNATI

RODRIGO NEVES

ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES

DAVID WILLECOMME

CARSTEN SANDHOP

SORAYA AZÁN

VALENRINA SOO

PARTICIPANTE
VICTOR RICO FONTOURA
RILEY RODRIGUES

13:00 - 14:00
Almoço

ANDRÉS ALCALÁ

14:00 - 15:30

10:00 - 11:30

O papel da imprensa na construção da cidade

Transporte sustentável salva vidas

sustentável

Informação é a base para a tomada de
decisão, e a imprensa reflete o sentimento
popular, gera conhecimento e forma a
opinião pública. É um grande poder e uma
enorme responsabilidade. Numa época em
que é obrigatório privilegiar o coletivo como
condição para a sobrevivência do planeta,
como a imprensa se prepara e atua nesse
cenário?

Sala de Ensaio III
Para vencer a guerra no trânsito, é preciso
repensar o modo como nos deslocamos.
Cidades que fomentaram o transporte
coletivo e o não-motorizado melhoraram a
mobilidade, a saúde da população e
salvaram vidas. Como de fato integrar a
segurança viária ao planejamento, operação
e controle da circulação urbana? Quais as
melhores práticas adotadas por cidades no
mundo?

PARTICIPANTES
PARTICIPANTES
ANDRÉ MACHADO

NATÁLIA GARCIA
CLAUDIA ADRIAZOLA

EDIMILSON ÁVILA

DARIO HIDALGO

RODOLFO SCHNEIDER

Moderadora: Maria Paula Carvalho, jornalista
representante do projeto Uma Gota no
Oceano

16:00 - 17:30
Os desafios do Estatuto da Metrópole

TADEU LEITE DUARTE

HILDA MARIA GÓMEZ

MARTA MARIA ALVES DA SILVA
CARLOS FERNANDO GALLINAL CUENCA

10:00 - 11:30
Sessão Great Britain - Expertise britânica em
cidades e transportes

Sala de Ensaio I
Organização: Embaixada Britânica no Brasil

11:30 - 13:00
Melhores práticas em desenvolvimento
urbano sustentável: o intercâmbio de
experiências da China, Brasil e Índia

Sala de Ensaio I
Esta sessão irá promover o debate e a troca
de experiências em práticas sustentáveis de
desenvolvimento urbano que são
patrocinadas pela Fundação Caterpillar no
programa denominado “Sustainable and
Livable Cities” pelos três países que fazem
parte dessa rede.
Nesta sessão haverá tradução portuguêsmandarim-inglês.

11:30 - 13:00
Governança e participação social no cenário
global

Sala Eletroacústica
Transparência na administração, acesso a
direitos e participação direta da população
na tomada de decisão são os três pilares
básicos do conceito moderno de
governança. Muitos temem essa prática por
entenderem que a tomada de decisão é
protelada por processos que se revelam
ineficazes. Existe um método que torna a
governança eficaz? Quais as boas práticas de
governança nas cidades?
PARTICIPANTES

CAROLYN LUKENSMEYER

CEZAR BUSATTO

JONAS RABINOVITCH

BRITTANY GIROUX LANE

Moderador: André Machado, Jornalista da
Band News (Porto Alegre - RS)

11:30 - 13:00
Planos de mitigação e adaptação das cidades
às mudanças climáticas

Sala de Ensaio III
Reunião de Secretários Municipais de Meio
Ambiente.
PARTICIPANTES

RACHEL BIDERMAN

NELSON FRANCO

DÉLIO MALHEIROS

GUILHERME JOHNSTON

CARLOS ALBERTO MUNIZ

ROGERIO MENEZES

JUSSARA CARVALHO

EVERTON LUCERO

LAURA LUCIA VIEIRA CENEVIVA

Moderador: Laura Valente de Macedo,
Consultora do WRI Brasil

13:00 - 14:00
Almoço

14:00 - 15:30
Transferência de tecnologia limpa na América
Latina e Caribe

Sala de Ensaio I
Emissões de GEE do setor dos transportes na
ALC estão crescendo em um ritmo rápido,
tendo atingido cerca de 30% das emissões
globais de GEE do sector da energia. O
desenvolvimento e a transferência de
tecnologias limpas para o transporte na
América Latina torna-se, portanto, um
requisito para a transição para o baixo
carbono, caminhos de desenvolvimento
resistentes ao clima. Esta exigência vem com
imensos desafios. Quais são esses desafios e
barreiras ao acesso, fundo, finanças e
implementar tecnologias limpas de transporte
na América Latina?
PARTICIPANTES

DARIO HIDALGO

MANUEL OLIVEIRA

ADALBERTO MALUF

ERICA MARCOS

LUÍS PIMENTA

ROBERTO GREGORIO DA SILVA JUNIOR
RENATO BOARETO

Moderador: Benoit Lefevre, Diretor de Clima
e Energia do WRI Ross Center for Sustainable
Cities

14:00 - 15:30
Financiando a sustentabilidade nas cidades

Sala de Ensaio III
PARTICIPANTES:

ANTONIO JUAN SOSA

CAMILA SIMAS

HECTOR GOMEZ ANG

DENISE VERDADE

Moderador: Holger Dalkmann, Diretor de
Estratégia e Políticas do WRI Ross Center for
Sustainable Cities

14:00 - 15:30
A integração modal para a melhoria da
mobilidade urbana

Sala Eletroacústica
A verdadeira mobilidade é muito mais do que
a implantação física de um sistema BRT, VLT,
Trem Suburbano ou Metrô. A mobilidade
urbana é uma rede integrada e multimodal
que atende as necessidades de
deslocamento dos pontos de origem aos de
destino. O que mais caracteriza um sistema
multimodal integrado de qualidade? Que
bons exemplos temose que lições
aprendemos? Qual o legado dos grandes
eventos no Brasil em termos de mobilidade
urbana sustentável?
PARTICIPANTES

LÉLIS TEIXEIRA

RAMON VICTOR CESAR

AUGUSTO SCHEIN

DAISY DWANGO

MATEUS LIMA SILVEIRA

Moderador: Roberto Gregorio da Silva
Junior, Presidente da Urbanização de
Curitiba S/A (URBS)

