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Cidade sustentável e mobilidade verde
Edifícios sustentáveis e mobilidade verde
Modelo Internacional de Cidade Verde (IGMC)
Iniciativa, padrões e práticas em mobilidade verde
Cidades compactas, novo planejamento e desenho urbano para mobilidade elétrica
Fortalecimento do planejamento urbano, desenvolvimento de infraestrutura e
promoção de mobilidade verde
Qualidade do ar e mobilidade verde etc.
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OsOsOsOs desafiosdesafiosdesafiosdesafios
Com mais da metade da humanidade morando em áreas urbanas, criam-se demandas
insustentáveis para o meio ambiente e os recursos naturais. As cidades são centros de
industrialização e grandes emissoras de poluição, porém também podem atuar como soluções
para o problema. Adicionalmente, assentamentos humanos sustentáveis são essenciais para
reduzir e erradicar a pobreza, desenvolver uma economia verde e alcançar a sustentabilidade.

OOOO tematematematema
Nesta seção, a estratégia dominante para a busca por soluções eficientes e sistêmicas será a
"mobilidade verde". Vamos explorar estratégias, tendências, políticas e tecnologias recentes
para fornecer orientação e referência para profissionais e responsáveis pela definição de
políticas.
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SraSraSraSra.... ChenChenChenChen XinXinXinXin eeee SraSraSraSra.... ChristineChristineChristineChristine HeHeHeHe ---- GFHSGFHSGFHSGFHS
Tel: (86) 755 8328 8289 / 755 8328 8024
Email: kim.chen@gfhsforum.org
Website: http://www.gfhsforum.org

SSSSr.r.r.r. DebashishDebashishDebashishDebashish BhattacharjeeBhattacharjeeBhattacharjeeBhattacharjee ---- UN-HABITATUN-HABITATUN-HABITATUN-HABITAT
Tel: (254) 20 7625288
Email: Debashish.Bhattacharjee@unhabitat.org
Website: http://www.unhabitat.org

SSSSr.r.r.r. CurtCurtCurtCurt GarriganGarriganGarriganGarrigan ---- UNEPUNEPUNEPUNEP----SBCISBCISBCISBCI
Tel: (33) 1 44 37 16 36
Email: curt.garrigan@unep.org
Website: http://www.unep.org/sbci
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Tel: (1) 212 963 8598
Email: wahnschafft@un.org
Website: http://www.uncsd2012.org/rio20
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