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SUPERANDO OS DESAFIOS
Nós, líderes locais e regionais, há muito que estamos conscientes da nossa grande responsabilidade em criar cidades melhores e melhorar as vidas das pessoas que habitam
nelas. A Nova Agenda Urbana, a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma oportunidade para demonstrarmos que é nas cidades,
regiões e territórios onde o desenvolvimento deve se tornar tangível, e a igualdade,
prosperidade e sustentabilidade ambiental devem ser alcançadas.
O crescimento populacional, a urbanização, as alterações climáticas, o congestionamento, a qualidade do ar, a falta de habitação adequada e acessível, a educação e a saúde são apenas algumas das questões mais prementes que enfrentamos. Não podemos
esquecer que enfrentar esses desafios é fundamental para garantir a inclusão de todos
na vida urbana, prestando especial atenção às necessidades das mulheres e das crianças
e dos grupos vulneráveis em particular.
O setor de mobilidade está evoluindo e os governos locais estão enfrentando decisões difíceis. Ao mesmo tempo, enfatizamos a necessidade de planejar as cidades que
queremos, e levar em consideração os futuros avanços tecnológicos nas soluções de
mobilidade sustentável em direção a uma maior equidade. Estamos na linha de frente
para enfrentar esses desafios e, na maioria das vezes, lideramos o caminho para a identificação e implementação de soluções inovadoras.
Acreditamos firmemente que a criação desta Comunidade dos Campeões é uma
oportunidade única para apoiar nossas cidades e regiões no enfrentamento de seus
desafios. Chegou a hora dos líderes locais aproveitarem essa nova oportunidade e trabalharem em estreita colaboração com todos os interessados em soluções sustentáveis
de mobilidade urbana para todos.
Gostaríamos de agradecer especialmente a todos esses Campeões de Mobilidade que,
com sua visão, disposição e mentes criativas, contribuem para o lançamento desta Comunidade.
Estamos ansiosos para receber novos membros e parceiros na busca pelo desenvolvimento de uma visão política bem informada.
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LIDERE A TRANSIÇÃO!
A Comunidade de Campeões da Mobilidade é a primeira plataforma
global de líderes de cidades que tomam medidas concretas para
colaborar na liderança da transição na mobilidade urbana. Baseiase na capacidade e na experiência prática dos membros da CGLU
e da UITP, estabelecidos nos Comitês da Comunidade de Prática
sobre Mobilidade e na UITP, respectivamente, para fortalecer a
defesa global da mobilidade sustentável.
É um acordo comum entre os prefeitos, os ministros e outros
líderes do setor público, juntamente com as partes interessadas
do setor privado, para compartilhar suas percepções e boas
práticas sobre a criação e implementação de ambiciosos projetos
de mobilidade urbana.
UITP (Associação Internacional de Transporte Público) e CGLU
(Cidades e Governos Locais Unidos) desempenham um papel
ativo na condução desta iniciativa globalmente conectada,
disseminando estratégias e processos de tomada de decisão para
os líderes mundiais.

COMO MEMBRO

COMUNIDADE
DE CAMPEÕES
DA MOBILIDADE:

Você assume a liderança na discussão sobre mobilidade urbana e aumenta sua influência entre colegas e
organizações internacionais;

Você
faz benchmark de políticas,
estratégias e quadros legislativos
com impacto na mobilidade, aprendendo lições de diferentes contextos
regionais;


Você
promove o equilíbrio resiliente,
social, de gênero e de desenvolvimento sustentável para as gerações
presentes e futuras;

Você
mostra os impactos positivos
de estratégias de mobilidade sustentável e planos sobre economia,
atividade comercial, saúde, turismo,
cultura;

Você
facilita o compartilhamento de
boas práticas e inovação.

UM QUADRO COMUM DE MOBILIDADE URBANA
A CGLU e a UITP convidaram os tomadores de decisão de alto nível a participarem da
Comunidade dos Campeões da Mobilidade, com base em sua visão urbana, estratégias
e conquistas recentes.
Prefeitos, ministros e outros líderes do setor público compartilharão um quadro comum
de referência para a implementação de políticas urbanas sustentáveis para garantir um
desenvolvimento acessível, inclusivo, competitivo, resiliente e equilibrado por gênero
para gerações atuais e futuras.
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AÇÕES DAS CIDADES PARA AS CIDADES
Líderes de todo o mundo estão sendo desafiados a repensar a forma como nossos
sistemas urbanos atuais operam, a explorar novas maneiras de criar valor, a garantir a
prosperidade em longo prazo da suficiência de recursos e da viabilidade econômica e
de bem-estar em centros urbanos em todo o mundo.
As cidades enfrentam desafios importantes, agora, mais do que nunca, precisam
de uma visão ambiciosa e da liderança política certa para impulsionar as mudanças
necessárias que lhes permitirão atingir seu pleno potencial. Eles precisam de
campeões dinâmicos e criativos para promover ideias e liderar com sucesso novos
projetos.
A Comunidade de Campões de Mobilidade é uma plataforma concreta orientada para
os resultados. Os Campeões organizarão atividades de acordo com suas prioridades
e objetivos estratégicos, a fim de assegurar, em todos os momentos, um intercâmbio
dinâmico de melhores práticas sobre várias questões e temáticas, como clusters.
A CGLU e a UITP apoiarão a Comunidade de Campeões de Mobilidade adotando
abordagens holísticas que vinculem a mobilidade urbana com ideias de aspectos
digitais, sociais, ambientais e econômicos. Os debates gerados pelos Campeões
serão compartilhados em todas as etapas internacionais, nacionais, regionais e locais.
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TRABALHANDO NA PARCERIA GLOBAL
Como lideres da rede de cidades e apaixonados pela defesa da mobilidade urbana sustentável, CGLU e UITP colaboram através de uma Parceria Estratégica Global para
avançar no desenvolvimento desta agenda política crítica, compartilhando uma poderosa voz global, bem como uma plataforma inovadora para ação urbana. A mobilidade
está em um ponto de virada e o futuro de nossas cidades depende da adoção de estratégias ambiciosas de mobilidade urbana sustentável.
A Parceria Estratégica Global CGLU e UITP é desenvolvida através de várias iniciativas e projetos de políticas, advocacia e capacitação, entre outros. Grupos de trabalho
específicos, benchmarking e apresentação de boas práticas de todo o mundo, estão
sendo definidos como uma plataforma de rede excepcional para conectar pessoas que
trabalham em e com cidades do mundo todo para fazer a mudança acontecer.
O contato dinâmico entre autoridades, operadores, indústria, academia e tomadores
de decisões locais impulsionará os benefícios estratégicos para as cidades investirem
em infraestruturas e serviços sustentáveis (saúde, inclusão social, resiliência, turismo,
cultura ...). Assim, abordaremos temas transversais para ajudar a melhorar a competitividade e a sustentabilidade da área metropolitana. Nossos esforços serão orientados
para identificar as necessidades dos tomadores de decisão locais e regionais e fornecer as mensagens certas, garantindo ao mesmo tempo uma coerência global sólida e
abrangente.
No final, com nossa defesa e divulgação, ajudaremos as cidades a fornecer melhores
ambientes para seus cidadãos.
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A UITP (União Internacional de Transporte Público) é uma defensora apaixonada
da mobilidade urbana sustentável e é a única rede global que reúne todos os atores
do transporte público e todos os modos de transporte sustentável. UITP engloba
1.500 organizações associadas que dão acesso a mais de 18.000 contatos em 96
países. www.uitp.org

CGLU (Cidades e Governos Locais Unidos) é uma organização global de governos
locais e regionais e seus associados, que representam e defendem seus interesses
em nível global. A rede da UCLG inclui mais de 240.000 municípios, cidades,
regiões e metrópoles, e mais de 175 associações de governos locais e escritórios
regionais em 140 países. www.uclg.org
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