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brazilian NDC and targets to transport

Increase the biofuels in the energy matrix
“Aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para aproximadamente 18%
até 2030, expandindo o consumo de biocombustíveis, aumentando a oferta de etanol, inclusive por meio do
aumento da parcela de biocombustíveis avançados (segunda geração), e aumentando a parcela de biodiesel na
mistura do diesel”

Promote efficiency measures and increase the transport infrastructure in urban areas
“No setor de transportes, promover medidas de eficiência, melhorias na infraestrutura de transportes e no
transporte público em áreas urbanas”

climate and tranport policy

National
Climate Change Policy

Sectoral Plan in Transport an Urban
Mobility to mitigate and climate
adaptation
“ ... contribuir para a mitigação das emissões de
GEE no setor, por meio de iniciativas que levam à
ampliação da infraestrutura de transporte de
cargas e à maior utilização de modos mais
eficientes energeticamente e, no setor de
mobilidade urbana, ao aumento do uso de
sistemas eficientes de transporte público de
passageiros ...”

National Urban Mobility
Policy
“A Política Nacional de Mobilidade Urbana
tem por objetivo contribuir para o acesso
universal à cidade, o fomento e a
concretização das condições que contribuam
para a efetivação dos princípios, objetivos e
diretrizes da política de desenvolvimento
urbano, por meio do planejamento e da
gestão democrática do Sistema Nacional de
Mobilidade Urbana.”

how to reduce the emissions?
tools

Urban and
Transport Plans

Regulation

Technology
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Mobility Plans
TOD - Transport Oriented Development
Mixed land use
Polynuclear Cities
Remote jobs

Transport Demand Management
•
Public Parking
•
Congestion charge
•
Personal mobility plans
•
Share Mobility
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Biofuels
More efficiency engines
Electric motors
Renewable energy
IT operation managements

Infrastructure

•
•
•

Train, Subway and Tram
Bus Lane and BRT´s
Cycle Lanes and Sidewalks

