
 
Encontro Internacional sobre Mudanças Climáticas e Transporte Marítimo 

 
Data: 14 de Novembro de 2018 
Local: Centro de Convenções RB1 - Av. Rio Branco, n. 1 – Centro – Praça Mauá – Rio de Janeiro, RJ 

Horário: 12h00-18h00 
 

Palestrantes 
 
 

Alfredo Sirkis é Secretário Executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças 
Climáticas (FBMC) e Diretor do Centro Brasil no Clima (CBC). Alfredo é gestor 
ambiental e urbanístico, jornalista, escritor e roteirista de TV e cinema. Até o 
final de 2014 foi deputado federal e presidente da Comissão Mista de 
Mudanças Climáticas do Congresso Nacional (CMMC) e um dos vice-
presidentes da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara 
dos Deputados. Já atuou como vereador, secretário municipal de urbanismo e 
secretário municipal de meio ambiente da cidade do Rio de Janeiro. 

 
 
 

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). 
 
 

André Lucena é economista formado pela PUC-Rio, com mestrado e doutorado 
em Planejamento Energético e Ambiental. Foi pesquisador do Lawrence 
Berkeley National Laboratory nos EUA, trabalhando em avaliação de impactos 
de mudanças climáticas sobre infraestrutura de energia. Atualmente é 
professor adjunto do Programa de Planejamento Energético da COPPE/UFRJ, 
atuando em pesquisa nas áreas de planejamento energético integrado, 
modelagem energética, mudanças climáticas globais e economia da energia e 
do meio ambiente. 

http://climaesociedade.org/


 
 
 

Andrea Lucchesi é professora doutora na área de Economia e Métodos 
Quantitativos na EACH/USP desde 2015. Doutora em Ciências Econômicas 
pela Universidade de São Paulo em 2013, com intercâmbio de um ano na 
Universidade de Birmingham, Inglaterra. Possui experiência no ensino 
superior em instituições como Insper e FGV/SP e experiência no mercado 
financeiro e consultoria econômica. Suas principais áreas de pesquisa são 
métodos quantitativos focados em temas relacionados a economia do meio 
ambiente e recursos naturais, avaliação de políticas públicas, inovação e 

mercado de trabalho. Tem artigos publicados em revistas internacionais em temas relacionados a 
restauração florestal, matriz energética, carbon tax e áreas de conservação. Atualmente atua como 
pesquisadora em projeto financiado pela Fundação Lemann em associação com Harvard Business 
School. É membro da European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE). 
 
 
 

Cap.M.G. Fernando Costa é Coordenador do Comitê de Proteção Ambiental 
Marítima (MEPC em inglês) na Secretaria Executiva dos Assuntos da IMO. Foi 
Comandante do Navio Oceanográfico “Antares”, Superintendente de 
Meteorologia e Oceanografia no Centro de Hidrografia da Marinha e Capitão 
dos Portos no Estado do Espírito Santo. Foi Adido de Defesa e Naval junto à 
Embaixada do Brasil em Portugal e Coordenador do Grupo de Trabalho do 
Porto, na Autoridade Pública Olímpica, durante os preparativos para os Jogos 

Olímpicos de 2016. Fernando Costa é Oficial da Reserva da Marinha, foi graduado pela Escola Naval 
e aperfeiçoado em Hidrografia e Navegação. Possui o Curso de Estado Maior para Oficiais 
Superiores, Curso de Política e Estratégia Marítima, ambos pela Escola de Guerra Naval, e MBA em 
Relações Internacionais pela COPPEAD. 
 
 

Isabelle Rojon é consultora da Serviços de Assessoria Marítima Universitária 
(University Maritime Advisory Services, UMAS). Sua pesquisa se concentra 
em políticas marítimas de gases de efeito estufa e governança e 
financiamento climático para a indústria naval. Antes de ingressar na UMAS, 
ela foi pesquisadora senior e executiva editorial na Fathom Maritime 
Intelligence, escrevendo publicações sobre regulamentação ambiental e 
eficiência energética no setor marítimo, e trabalhou anteriormente no 
Departamento de Energia e Meio Ambiente da empresa de pesquisa e 
consultoria Ecorys na Holanda. Isabelle é bacharel em Ciências Políticas e 

Econômicas pela RWTH Aachen University, na Alemanha, e possui mestrado em Política e Gestão 
Ambiental pela Universidade de Utrecht, na Holanda. 
 



 
 

Klaus Zillikens é cônsul-geral da Alemanha no Rio de Janeiro. formado em 
Sociologia e Ciência Histórica e é diplomata de carreira. Zillikens atuou em 
diversos postos no exterior, como Moçambique, Namíbia, Áustria, Ucrânia, 
Eslovênia e Cazaquistão. Dentro do Ministério das Relações Exteriores da 
Alemanha, trabalhou no Departamento de Controle de Armas para as Nações 
Unidas, na Divisão da África Austral e na Divisão de Comércio Exterior. Antes 
de assumir o Consulado Geral no Rio de Janeiro, foi Chefe da Divisão de 

Relações Bilaterais com os Países Nórdicos e Bálticos da Europa, e Políticas do Mar Báltico e do 
Ártico 
 
 
 

Lavinia Hollanda é diretora executiva da Escopo Energia, uma empresa de 
consultoria de energia no Brasil. É graduada em Engenharia Elétrica pela 
Unicamp e PhD em Economia pela EPGE / FGV. Ela também foi coordenadora 
de pesquisa no centro de estudos de energia da FGV, onde escreveu e 
coordenou diversos artigos e estudos sobre o setor de energia. 
Anteriormente, trabalhou no mercado financeiro por 10 anos e também 
atuou em diversos projetos de pesquisa aplicada no setor de energia. Lavinia 
é atualmente vice-presidente do Conselho de Administração da Eneva. Ela 
também foi membro externo do Comitê de Minoritários do Conselho da 

Petrobras, membro externo do Comitê Especial de Licitação da 13ª rodada de licitação de áreas de 
exploração da ANP e membro do External Review Committee for the Sustainability Report da Royal 
Dutch Shell. 
 
 
 

Mario Bastos Ferraz de Mendonça é Oficial da reserva Marinha, tendo 
permanecido no serviço ativo por mais de 30 anos, dos quais cerca de 13 anos 
embarcado, e exercido as funções de imediato e de comandante de navio. Nos 
anos de 2001 a 2010 exerceu a função de Assessor da Secretaria Executiva da 
Comissão Coordenadora dos Assuntos da Organização Marítima Internacional, 
quando participou de reuniões dos diversos Comitês e Subcomitês daquela 
Organização. Desde abril de 2010 é Assessor Internacional, de Meio Ambiente 
e de Recursos Humanos do Sindicato Nacional das Empresas de Navegação 

Marítima - SYNDARMA. 
 



 
 
 

Ricardo César Fernandes é diretor executivo da Associação Brasileira dos 
Armadores Noruegueses (ABRAN) e membro da comissão de Direito 
Marítimo e Portuário da OAB-RJ. Possui grande experiência em atividades 
ligadas à indústria naval, adquirida ao longo de 30 anos de carreira na 
Marinha do Brasil. Ricardo é Capitão de Fragata (RM1), graduado em 
Ciências Navais pela Escola Naval, mestre em Ciências Navais pela Escola de 
Guerra Naval, possui MBA em Gestão Empresarial pelo COPPEAD-UFRJ e é 
mestre em Administração de Empresas pela EBAPE-FGV. 

 
 
Charlotte Inglis é a chefe do Programa Marítimo e Ártico da Fundação Européia do Clima (ECF), com 
sede em Berlim. Enquanto na ECF, Charlotte também fez parte das equipes da UE e da Política 
Climática Global, que incluiu um foco na aviação internacional. Antes de ingressar na ECF, Charlotte 
trabalhou como advogada ambiental, inclusive em um escritório de advocacia global do Magic 
Circle. Ela também trabalhou para uma organização de ajuda humanitária e na BBC. Charlotte tem 
mestrado em Ciências Humanas pela Universidade de Oxford. Ela também possui um Certificado em 
Prática Jurídica e um Diploma de Pós-Graduação em Direito 
 
 
 


