
	   	   	  

 

 
Transforming Transportation 2015: Smart Cities for Shared Prosperity 
 
De mudanças climáticas à redução da pobreza, 2015 é um ano de grande oportunidade 
para levar adiante os progressos em transporte sustentável e cidades inclusivas. Chefes 
de Estado, prefeitos e lideranças globais se reunirão em Washington D.C. para discutir 
políticas e oportunidades de avanço para o crescimento urbano inteligente e sustentável. 
 
 
As cidades – que devem abrigar 66% da população mundial até 2050 – são a linha de frente 
dos esforços globais para alavancar a prosperidade e construir um futuro mais sustentável. As 
oportunidades para transformar cidades em todo o mundo são o foco do Transforming 
Transportation 2015, a 12ª edição da conferência anual organizada pela EMBARQ, parte do 
WRI Ross Center for Sustainable Cities, e pelo Transport and ICT Global Practice, iniciativa do 
Banco Mundial. 
 
O Transforming Transportation este ano tem como foco a temática Smart Cities for Shared 
Prosperity (Cidades inteligentes e prosperidade para todos) e vai explorar como momentos 
chave em 2015 devem impactar as cidades e o transporte urbano, com ênfase em análise de 
dados e tecnologia, governança e mudanças climáticas. 
 
A conferência é aberta à imprensa. 
 
Palestrantes: 
 

• Felipe Calderón, ex-presidente do México, atual chefe da Comissão Global de Economia 
e Clima 

• Robin Chase, fundador da Zipcar, da Buzzcar e da GoLoco 
• Pierre Guislain, diretor sênior da Transport and ICT, Banco Mundial 
• Janette Sadik-Khan, ex-comissária no Departamento de Transporte de Nova York, atual 

diretora da Bloomberg Associates 
• Andrew Steer, presidente e CEO do World Resources Institute 
• Jose Viegas, secretário geral do International Transport Forum (ITF) 
• Ciro Biderman, chefe de gabinete da SPTrans  
• Luis Antonio Lindau, diretor presidente da EMBARQ Brasil 
 
Quando: 15 e 16 de janeiro de 2015 
 
Destaques para a imprensa – Quinta-feira, 15 de janeiro, entre 9h e 12h: 
 



	   	   	  

 

• 9h30: Apresentação de Felipe Calderón a respeito da posição das cidades dentro da 
New Climate Economy (Nova Economia Climática) 

• 10h: Painel sobre o papel das cidades nas Metas de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU, com a participação de prefeitos e líderes globais 

• 11h15: Atendimento à imprensa. Coordenação prévia com contatos de imprensa 
recomendados 

 
Onde: Banco Mundial (1818 Street NW, Washington, DC 20433) 
 
Confira a agenda completa e as sessões com transmissão simultânea na página do evento: 
www.transformingtransportation.org 

 
Hashtag do evento: #TTDC15, siga @wb_transport e @EMBARQNetwork 
 
RSVP até 10 de janeiro para: Ryan Schleeter, ryan.schleeter@wri.org ou +1 (202) 729-7705.  
 
 
Alguns palestrantes podem estar disponíveis para entrevistas, dependendo de suas agendas. 
Recomenda-se aos jornalistas registrados que entrem em contato com antecedência para 
agendar potenciais entrevistas. 
 
### 
 
Contatos para a imprensa: 
 
Ryan Schleeter, Coordenador Global de Marketing e Comunicação da EMBARQ 
ryan.schleeter@wri.org , +1 (202) 729-7705 
 
Mauricio Ríos, Diretor de Comunicação do Banco Mundial 
mrios@worldbankgroup.org, +1 (202) 458-2458  
 


