
 

 

Encontro Internacional sobre Clima e Emprego 

 

Data: 20/08/19 

Evento: Semana do Clima da América Latina e Caribe 2019, Salvador, BA 

Local: Cidade do Clima (Salvador Hall). Av. Luís Viana Filho, s/n, Paralela. Salvador – BA 

Localização: Zona 2 / ODS 7: Energia Acessível e Limpa 

Horário: 14:30 – 17:00 

Moderação: Alice Amorim, Coordenadora de Política e Engajamento do iCS 

 

Palestrantes 

 

 

Alice Amorim Vogas é advogada formada pela Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro e mestre em Political Economy of Late Development pela London School 

of Economics and Political Sciences (LSE). Foi sócia da Gestão de Interesse Público 

(GIP), atuando em dezenas de projetos de consultoria para organizações da 

sociedade civil no Brasil e no exterior, em temas como mudanças climáticas, 

cooperação internacional e filantropia. Alice foi também superintendente da ONG 

Saúde Criança Zona Sul, liderando ações de desenvolvimento institucional e gestão 

organizacional. Antes de migrar para o terceiro setor, advogava na Icatu Holding S/A, atuando em 

operações societárias nacionais e internacionais, com compliance de Fundos de Investimento e na 

gestão de processos judiciais. No iCS, coordena o portfólio de política climática e engajamento, que 

fomenta a articulação de novos públicos com a agenda climática, apoia iniciativas voltadas ao 

aprimoramento da governança climática e a implementação da NDC pelo Brasil. 

 

Ana Toni é Diretora Executiva do Instituto Clima e Sociedade (iCS) e sócia-

fundadora do Gestão de Interesse Público (GIP). Foi Diretora da Fundação Ford no 

Brasil, Diretora Executiva da ActionAid Brasil e Assessora de Políticas da ActionAid 

UK. Foi Diretora da Unidade de Políticas do Greenpeace Internacional, Assessora 

Sênior do Greenpeace Alemanha e Presidente do Conselho do Greenpeace Brasil e 

Presidente do Conselho do Greenpeace Internacional. Além de ter sido membro do 

conselho do GIFE, atualmente é integrante da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes 

pela Sustentabilidade e membro dos conselhos da Agência Pública, do WINGS, da Gold Standard 

Foundation, do ITS e do Fundo Baobá por Igualdade Racial e da Wikimedia Foundation. Ana é 

graduada em Economia e Estudos Sociais pela Universidade de Swansea, mestre em Políticas da 

Economia Mundial pela London School of Economics and Political Science e doutora em Ciência 

Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

 

 

 

http://climaesociedade.org/


 

 

Ana Belén Sánchez Lopéz é a especialista em empregos verdes na América Latina 

e Caribe da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Ana é engenheira agrícola 

formada pela Universidade Politécnica de Madrid com mestrado em Energias 

Renováveis e Mercado de Energia pela Escuela de Organización Industrial (EOI 

Business School). Tem ampla experiência em negociações da UNFCCC adquirida 

como especialista técnica em mudanças climáticas e energia do Instituto Sindical 

de Trabalho, Ambiente e Saúde (ISTAS) e especialista em mudanças climáticas do 

programa de Empregos Verdes da OIT.  

 

Clemente Ganz Lúcio é sociólogo e Diretor Técnico do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), desde 2004. 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gaio é sociólogo, Mestre em Políticas Públicas da Educação na Universidade 

de Brasília. Bancário da Caixa Econômica Federal, Dirigente da Confederação dos 

Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e Secretário Nacional de Meio 

Ambiente da Central Única dos Trabalhadores (CUT). 

 

 

 

Fernanda Hassem é formada como assistente social e atuou como Coordenadora 

do Adjunto da Solidariedade do Estado do Acre Secretária Municipal de 

Comunicação da Prefeitura Municipal de Brasiléia (2006 a 2012). Foi eleita 

Vereadora do Município de Brasiléia (2013 a 2016) e atualmente é Prefeita da 

cidade para o mandato de 2017-2020. É membro do Conselho Deliberativo da 

Associação Brasileira de Municípios de 2018 a 2021. 

 

Lutz Morgenstern é Primeiro Secretário para Assuntos Ambientais na Embaixada 

da Alemanha. É bacharel em direito e doutor em Direito do Clima Internacional. 

Foi estagiário jurídico com ênfase na área de Direito Ambiental, advogado de 

Direito Público Econômico no escritório de advocacia Hengeler Mueller em Berlim 

e membro do conselho da organização não governamental Germanwatch. De 2013 

a 2016, atuou no Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza, 

Construção e Segurança Nuclear da Alemanha, no Departamento de Políticas 

Internacionais sobre Mudança Climática. Suas áreas de atuação nesse período foram as negociações 

sobre mudanças climáticas das Nações Unidas (o Acordo de Paris), iniciativas bilaterais como a 

Declaração Brasil-Alemanha em 2015 e o Painel International sobre Mudanças Climáticas (IPCC).  



 

 

 

Montserrat Mir Roca é Assessora Especial do Centro de Transição Justa da 

Conferação Sindical Internacional (ITUC, em inglês). Foi eleita Secretária 

Confederada da Confederação Sindical Europeia (ETUC, em inglês) no Congresso da 

ETUC em 2015 e foi responsável por Clima, Energia, Desenvolvimento Sustentável, 

Igualdade de Gênero e Responsabilidade Social Corporativa. Começou a trabalhar 

no serviço de correios espanhol em 1983. Foi eleita Secretária Geral da seção postal 

da Confederação Sindical de Comissões Operárias (CC.OO, em espanhol) em sua cidade em 1996 - 

posição na qual continuou por 10 anos. A partir de 2000, foi a Secretária Internacional da seção 

postal da CC.OO. Montserrat também foi membra fundadora do Observatório Social Europeu no 

setor postal. Tornou-se membro do executivo nacional da CC.OO em 2008. Em 2013, o sindicato 

elegeu Montserrat Secretária Internacional e de Cooperação. Como membro suplente do Conselho 

Geral da Confederação Sindical Internacional (2013-2014), participou de delegações sindicais na OIT, 

FMI e no Banco Mundial. Montserrat estudou Relações Públicas nas Universidades de Girona e 

Barcelona. 

 

Tilman Christian é geógrafo e chefe da Divisão de Planejamento Ambiental da 

cidade de Bottrop, na Alemanha. Em 2012, assumiu o posto de gerente de 

proteção climática na cidade de Bottrop. Foi responsável pela implementação do 

conceito de proteção climática urbana (plano de proteção climática). Além disso, 

era coordenador do departamento de justiça climática. Na atual função, é 

responsável pelo planejamento ambiental, energias renováveis, controle da 

poluição atmosférica, atlas solar urbano e pela campanha ofensiva solar. É 

também responsável pelo conceito de adaptação climática urbana com foco na ecologização urbana 

e no uso da água da chuva, pela área da informação ambiental, pela comunicação com a comunidade 

empresarial e a população em geral e pela comunicação profissional com outras cidades da 

Associação Regional do Ruhr. Em suma, desempenha um papel central a nível local e regional no 

âmbito do conceito "InnovationCity Ruhr" e, por conseguinte, da transformação das antigas cidades 

carboníferas. 

 

 


