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Mobilidade El
Eléétrica
Com o crescente interesse público em mobilidade elétrica e o avanço
contínuo de baterias e da tecnologia de veículos, montadoras de
automóveis elétricos agora oferecem veículos híbridos, híbridos
plug-in e movidos à bateria. Alguns países e cidades promovem
ativamente a crescente indústria da mobilidade elétrica com diversos
incentivos, inclusive financeiros.
Alguns modelos e projetos-piloto recentes demonstram claramente a
viabilidade econ
econôômica e os benef
benefíícios sociais e ambientais de
ve
veíículos el
eléétricos
tricos, particularmente em áreas onde o fornecimento de
carregadores de baterias é baseado em fontes de energia renovável.
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Contribuiçã
çãoo do Fórum de Mobilidade
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The Setting
A Conferência Intergovernamental Rio+20 reunirá chefes de Estado e governantes, responsáveis
e autoridades políticas dos setores
público e privado, além de atrair
diversos participantes inclusive
ONGs, especialistas, a mídia e
outros grupos ambiental e
socialmente envolvidos.

Principais temas do
Rio+20
Entre outros tópicos, Rio+20 terá
foco em reforçar a economia
“verde” em um contexto de
desenvolvimento sustentável e
erradicação da pobreza.

Em várias economias emergentes, baterias e outras tecnologias
elétricas de mobilidade ainda são escassamente utilizadas.
Organizado em parceria com a Conferência Mundial Rio+20, o
Fórum oferece uma oportunidade estratégica para fortalecer a
percepção pública e privada sobre veículos elétricos, evidenciando
seus benefícios econômicos, sociais e ambientais e seu custo
decrescente acelerado.

Participantes
Entre os participantes, estarão presentes fornecedores de veículos,
montadoras, distribuidoras e usuários bem como urbanistas e
autoridades locais e nacionais dos setores público e privado de
Transportes do Rio de Janeiro. Oficiais da ONU e do Governo
Brasileiro, além de especialistas e acadêmicos, também serão
convidados. O evento contará com serviços de tradução simultânea
em Inglês, Espanhol, Português e Chinês.

Resultados esperados
O Fórum oferece oportunidades únicas para contatos com a
mídia e para o desenvolvimento do mercado atual e de novos
neg
negóócios em pa
paííses emergentes
emergentes.

Transporte
Sustent
Sustentáável
Uma economia mais verde e o
desenvolvimento sustentável são
apenas alcançados se as questões
mais urgentes relacionadas ao
transporte são tratadas de forma
mais rigorosa.
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Destaques do Programa
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Desafios para o crescimento do mercado
global de mobilidade elétrica
ão 1
Sess
Sessã
Tecnologias de bateria:
Desafios e oportunidades para veículos elétricos
ão 2
Sess
Sessã
Sustentabilidade e acessibilidade:
Mobilidade elétrica em países industrializados e em desenvolvimento
ão 3
Sess
Sessã
Transporte público urbano:
Experiências iniciais com veículos híbridos e elétricos
como ônibus públicos, táxis e serviços de frota
ão 4
Sess
Sessã
Aspectos sociais da mobilidade elétrica: e-bicicletas, e-scooters
e novas opções de mobilidade sustentável para todos
Resumo
Recomendações para formulações de políticas sobre veículos elétricos
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Tema: Mobilidade verde no assentamento humano
(Para informações detalhadas, vide Adendo)

çã
o – Confer
ência de imprensa
Eventos sociais – Recep
Recepçã
ção
Conferê

ÉTRICO (Shenzhen, China)
TÁXI EL
ELÉ

VAN HÍBRIDA PARA ENTREGAS

ÉTRICAS
SCOOTERS EL
ELÉ

Rio+20 oferece oportunidades para
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Loca
Locall: "Race Track" (futuro Centro Olímpico de Treinamento)
Público/Visitantes
blico/Visitantes: estimativa de 8.000-10.000 por dia
çã
Per
Perííodo de exposi
exposiçã
çãoo durante Rio+20
Rio+20: 17-20 Junho 2012
Informações detalhadas sobre condições e espaços
disponíveis na exposição podem ser obtidas com o
Comitê Nacional de Coordenação do Rio+20.
(E-mail: rio20@itamaraty.gov.br)

Principais locais do Rio+20 e eventos relacionados
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contato com:
Sr. Pietro Erber - ABVE
Tel: (55-21) 2510 34745
pietro@abve.org.br
Sra. Olga Simbalista - Furnas
Tel: (55-21) 2528 4474
olgasimbalista@furnas.com.br
Prof. Ronaldo Balassiano
Programa de Engenharia de
Transportes - PET/COPPE/UFRJ
Tel: (21) 25628182 / 8131
Ronaldo@pet.coppe.ufrj.br
Sr. William Kennedy
UN Office for Partnerships
Tel: (1) 212 963 6438
kennedyw@un.org
Sr. Ralph Wahnschafft - UNDESA
Division for Sustainable Development
Tel: (1) 212 963 8598
wahnschafft@un.org
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Sr.. John Zhang - GFHS
Tel: (86) 755 2532 1406
zhangxzhen@gmail.com
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Sra.. Louise M. Guido
Foundation for Social Change, Inc.
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info@foundationchange.org

