2º R2B ITÁLIA-RIO: WEBINAR GRATUITO DEBATE PROJETOS DE CIDADES DO FUTURO
NO BRASIL COM APOIO CIENTÍFICO, TÉCNICO E OPERACIONAL DA ITÁLIA
Evento promovido pela Embaixada italiana e pelo Consulado-Geral da
Itália no Rio chega à segunda edição.

O Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro e a Embaixada da Itália no Brasil promovem,
nos dias 8 e 9 de setembro, o II Encontro Research to Business (R2B) Itália-Rio de
Janeiro para debater o desenvolvimento de projetos de Cidades do Futuro no Brasil.
Organizado pela FGV Europe, o evento é gratuito e será transmitido pela internet.
Durante os dois dias do encontro, autoridades políticas, cientistas e empresários dos dois
países – Itália e Brasil – irão debater as demandas e necessidades para o desenvolvimento
urbano sustentável das cidades, tendo a capital fluminense no centro das discussões.
O paradigma da Cidade Inteligente Sustentável será o fio condutor dos debates, pois se
apresenta como proposta concreta de soluções inovadoras a partir da cooperação entre o
setor público, privado e a sociedade civil, conforme previsto nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas.
A programação do evento vai das 10h às 12h na quarta-feira, dia 8, e das 10h às 11h15 na
quinta-feira, dia 9. Os interessados em participar do encontro têm até o dia 8 de setembro
para

fazer

a

inscrição,

que

é

gratuita,

por

meio

do

site

https://evento.fgv.br/encontror2b2021/.

PARTICIPAÇÃO DE AUTORIDADES
O embaixador da Itália Francesco Azzarello, governador do Rio de Janeiro Claudio Castro e o
prefeito do Rio Eduardo Paes participarão do primeiro dia do evento. Já o segundo dia contará
com a participação do cônsul-geral da Itália no Rio, Paolo Miraglia Del Giudice, do adido
científico na Embaixada Italiana, Fabio Naro, do prefeito de Milão Giuseppe Sala, do
secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação Dr. Serginho e do secretário municipal
de Meio Ambiente Eduardo Cavalieri.

COOPERAÇÃO ITALIANA PARA O DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO
Por meio do R2B Itália-Rio de Janeiro, o Consulado Geral da Itália no Rio e a Embaixada da
Itália no Brasil vêm promovendo, há dois anos, a aproximação das comunidades cientificas e
de atores públicos e privados dos dois países.
O primeiro encontro do R2B Itália-Rio foi realizado em setembro de 2019 na sede do
Consulado Geral da Itália no Rio, localizado no Centro do Rio. Nesta segunda edição, que
acontece em meio à maior crise sanitária global dos últimos tempos, ele terá formato
totalmente online.
O objetivo da iniciativa é consolidar a cooperação cientifica e técnico -operacional para
promover projetos para o desenvolvimento sustentável das Cidades do Futuro no Rio de
Janeiro.
“Fico muito feliz com esta parceria, muito profícua e promissora, que o Consulado está
desenvolvendo com o governo do Estado do Rio e suas prefeituras para promover o
desenvolvimento de cidades mais resilientes, sustentáveis, seguras e inclusivas”, disse o
cônsul-geral no Rio de Janeiro, Paolo Miraglia Del Giudice.
O cônsul destacou que o projeto acontece “graças à colaboração sinérgica de empresas
italianas radicadas no Brasil que possuem uma liderança tecnológica internacionalmente
reconhecida”.
Miraglia se refere às empresas Enel X Brasil, Leonardo S.P.A. e Tim Brasil, que assinaram, no
dia 9 de junho, um acordo de cooperação técnica e comercial com o objetivo de apoiar o
mercado brasileiro nos setores de segurança civil e pública e infraestrutura crítica, propondo
oferta conjunta de um modelo de "Cidades Inteligentes, Seguras e Resilientes" , propedêutico
a próxima assinatura dum protocolo de intenções entre ditas empresas e a Secretaria de
Ciência e Tecnologia (SECTI) do Estado do Rio.
Pelo acordo, cada empresa desenvolverá e fornecerá capacidades fundamentais no âmbito de
projetos comuns no campo de transporte, conectividade, transformação digital e energia,
oferecendo soluções conjuntas para uma e-cidade conectada.

SERVIÇO
O QUÊ: II Encontro R2B 2021 - Desenvolvimento de projetos de Cidades do Futuro no Brasil
QUANDO: 8 e 9 de setembro de 2021
ONDE: com transmissão online pela internet (plataformas Zoom e YouTube)

INVESTIMENTO: gratuita
INSCRIÇÕES: até dia 8 de setembro no site https://evento.fgv.br/encontror2b2021/
PROGRAMAÇÃO:

Dia 1 - quarta-feira, 8 de setembro
10:00 – 10:20 – Abertura:





Francesco Azzarello , saudações do Embaixador da Itália (tbc) , Representante Federal
Claudio Castro , Governador do Estado do Rio de Janeiro
Eduardo Paes , prefeito do Rio de Janeiro

10:20 – 10:30 - Vídeo da cerimônia de assinatura de acordos



MoU para cooperação entre ENEL X Brasil, Leonardo do Brasil, TIM Brasil
Protocolo de Intenções entre SECTI, ENEL X Brasil, Leonardo S.P.A. TIM Brasil

10:30 – 11:15 - Painel 1: Cidades do Futuro no Brasil. Uma abordagem sistêmica para o
desenvolvimento de Cidades Inteligentes
O paradigma da Cidade Inteligente e Sustentável está voltado para um novo modelo de gestão de
processos e serviços urbanos , com o objetivo de melhorar o bem-estar dos cidadãos e a
competitividade das cidades.
Diante desse cenário, este painel discute a visão sistêmica para o desenvolvimento de cidades
inteligentes no Brasil , bem como sua relação com soluções tecnológicas, que estão na
vanguarda do mercado, em algumas áreas de interesse como conectividade (infraestrutura e
serviços ), segurança, mobilidade elétrica e energia inteligente.







Maria Alexandra Viegas Cortez da Cunha , Professora e Coordenadora da área de
Tecnologias e Governos do Centro de Administração Pública e Estudos Governamentais
da Fundação Getulio Vargas (FGVceapg), (tbc)
Carlos Eduardo Cardoso , Responsável por e-city, Enel X Brasil
Janilson Bezerra , Chefe de Inovação e Desenvolvimento de Negócios, TIM Brasil
Luigi Lupoli , vice-presidente de marketing de produtos e campanhas estratégicas,
Leonardo SpA
Moderador : Filippo Scelza, sócio-gerente e chefe de assuntos governamentais, Impetus
Public Affairs
Q&A

11:15 – 12:00 - Painel 2: Os desafios para o desenvolvimento sustentável nas cidades
As cidades enfrentam desafios complexos e sistêmicos de natureza socioeconômica e ambiental .
A fim de contribuir para o enfrentamento desses desafios, o conceito de Cidade Inteligente
Sustentável permite discutir a relação entre desenvolvimento e uso de recursos, na perspectiva
da economia circular. Diante desse contexto, este painel abordará alguns elementos cruciais para
essa discussão, como a bioeconomia, a transformação digital e as cidades verdes .








Antonella Cavallari, Secretária-Geral, Instituto Ítalo-Latino-Americano (IILA)
Marcia Massotti, Chefe de Sustentabilidade, Enel do Brasil (tbc)
Luca Belli, Prof. de Governança e Regulação da Internet e Coordenadora do Núcleo de
Tecnologia e Sociedade da FGV
Jess Reia, professora assistente, School of Data Science, University of Virginia
Moderador: Marco Ristuccia, líder de projetos de infraestrutura e tecnologias verdes para
o desenvolvimento sustentável, Fundação Getulio Vargas (FGV Europa)
Q&A

12:00: Encerramento

Dia 2 - quinta-feira, 9 de setembro
10:00 – 10:20 – Abertura




Paolo Miraglia Del Giudice , Cônsul-Geral, Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro
Fabio Naro , Adido Científico, Embaixada da Itália no Brasil
Dr. Serginho , Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Governo do Estado do Rio de
Janeiro



Eduardo Cavalieri, Secretário Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro

10:20 – 10:30 - Vídeo institucional com mensagens dos Prefeitos de Rio de Janeiro e Milão
10:30 – 11:15 - Painel: Ecossistemas urbanos de inovação para o desenvolvimento urbano
sustentável. Experiências das Cidades de Milão e do Rio de Janeiro e oportunidades de
colaboração bilateral no modelo cidade a cidade
As cidades são polos onde se concentram diversos stakeholders (acadêmicos, empresariais e
governamentais), cuja colaboração é fundamental para a geração e difusão da inovação. Nesse
sentido, um elemento crucial da Cidade Inteligente Sustentável é a criação de ecossistemas de
inovação para gerar soluções inovadoras para a cidade . O painel abordará as experiências de
Milão e Rio de Janeiro e a cooperação entre as cidades como vetor de inovação para estimular
cidades mais sustentáveis e inclusivas .







Silvia La Ferla , Chefe da Unidade de Relações e Cooperação da Cidade, Gabinete do
Prefeito de Milão, Cidade de Milão, Itália
Bruno Santos de Oliveira, Chefe da Coordenação Geral de Relações Internacionais e
Cooperação da Cidade do Rio de Janeiro
Andrea Aliscioni , Diretora de Serviços de Água, MM SpA
Alexandre Cardeman, vice-presidente executivo do Centro de Operações do Rio
Moderador: Marco Contardi , coordenador de projetos infraestrutura e desenvolvimento
sustentável, Cidades Inteligentes e sustentabilidade, Fundação Getulio Vargas (FGV
Europa)
Q&A

11:15: Encerramento

