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Alvaro Cedeño Molinari nasceu na Costa Rica, onde obteve um diploma em 
Direito pela Universidade da Costa Rica. Trabalhou como tradutor oficial e 
intérprete enquanto era um voluntário internacional promovendo a 
competência intercultural para a paz em todo o mundo. Obteve um mestrado 
em Paz e Transformação de Conflitos pela Universidade de Tromsø, na região 
do Ártico norueguês, e outro mestrado em Políticas Públicas e Gestão pela 
Carnegie Mellon University em Adelaide, Austrália do Sul. É funcionário público 
da Costa Rica há 13 anos, incluindo onze na diplomacia, os últimos oito como 
embaixador de seu país no Japão e na Organização Mundial do Comércio em 
Genebra, Suíça. Na OMC, lançou e liderou uma coalizão de países em 
desenvolvimento para aumentar a conscientização e o impulso sobre o 
comércio eletrônico para o desenvolvimento, que atualmente se tornou uma 
negociação plurilateral entre mais de 75 membros. Começou sua carreira 
diplomática como Conselheiro Comercial abrindo embaixada de seu país em 
Pequim, China, após o estabelecimento de relações diplomáticas em 2007. 
Seus principais campos de interesse são a resolução de conflitos, o 
desenvolvimento regenerativo e a economia digital. Concluiu recentemente 
uma bolsa no Centro de Genebra para a Política de Segurança, onde se 
concentrou na liderança na convergência da Quarta Revolução Industrial e 
Ação Climática. No início de 2019, lançou uma startup chamada IoT Republik, 
cuja missão é transformar a Costa Rica na República da Internet das Coisas. 

  
                         

 

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). 
 
 

  
 
 

                       

Gilson Spanemberg possui graduação em Engenharia Química pela Pontifícia 
Universidade Católica do RS (PUCRS), mestrado em Ecologia pela Universidade 
Federal do RS (UFRGS) e MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom 
Cabral (FDC). Acumula experiência em gestão de negócios corporativos e 
programas governamentais, com foco na promoção da sustentabilidade e 
inovação como diferenciais de competitividade. Organizou e participou de 
diversos fóruns nacionais e internacionais de negociação de acordos e políticas 
socioambientais, com destaque para a Conferência sobre Mudança do Clima 
da ONU (UNFCCC) e Abordagem Estratégica para a Gestão de Substâncias 
Químicas (SAICM/UNEP). Já atuou como consultor de organismos 
internacionais para interesses privados e políticas públicas, a exemplo do Perfil 
Nacional da Gestão de Substâncias Químicas, além de atividades acadêmicas 
em cursos de pós-graduação.  As principais instituições pelas quais passou 
incluem: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil); Ministério da Saúde (MS); Associação Brasileira da Indústria 
Química (Abiquim) e Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS). 
Atualmente, é Fellow Researcher na organização Global Urban Development 
(GUD), onde desenvolve ações voltadas para o desenvolvimento urbano no 
projeto ZiSpoa - Zona de Inovação Sustentável de Porto Alegre.  
 
 
 

  
                                   

 

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). 
 

 
 

 



 
          

 

Maureen Santos é Coordenadora de Programas e Projetos de Justiça 
Socioambiental da Fundação Heinrich Böll Brasil, professora do quadro 
complementar do curso de graduação em Relações Internacionais do Instituto 
de Relações Internacionais (IRI/PUC- Rio) da PUC-Rio e pesquisadora da 
Plataforma Socioambiental do Centro de Políticas do Brics. É mestre em 
Ciênciapolítica pela IFCS/UFRJ (2007) e formado em Relações Internacionais 
pela Universidade Estácio de Sá (2002). Na última década, dedicou seu trabalho 
à Federação de Órgãos de Assistência Social e Educacional (Fase), realizando 
treinamento básico, educação popular e networking e articulações sobre 
comércio internacional, integração regional, meio ambiente e mudanças 
climáticas. Ela audita as negociações da Conferência das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas (UNFCCC), em particular o tema da Redução das Emissões 
de Desmatamento e Degradação (REDD) e Adaptação. Ela compôs um painel 
de alto nível da FAO de equipes de pesquisa de segurança alimentar, que 
produziu um relatório sobre mudanças climáticas e segurança alimentar. 

  
                

 

Sascha Muller-Kraenner é Diretor Executiva/CEO da Environmental Action 
Germany (Deutsche Umwelthilfe e.V., DUH).  DUH é um ambiente de referência 
e organização de defesa do consumidor que trabalha principalmente no Estado 
alemão e nacional, bem como a nível europeu. Antes de ingressar na DUH, 
Müller-Kraenner ocupou vários cargos na organização ambiental internacional, 
&quot;The Nature Conservancy&quot; (TNC), e da Fundação Heinrich Böll. De 
1991 a 1998, na Liga Alemã para a Natureza e o Ambiente (Deutscher 
Naturschutzring, DNR), foi responsável pelo Departamento Europeu e 
Internacional da organização guarda-chuva das organizações ambientais e de 
conservação que operam na Alemanha. Durante este tempo, Sascha Müller-
Kraenner também construiu o escritório de Berlim do DNR. Em 1995, Müller-
Kraenner foi o porta-voz do Fórum climático 95 de ONGs alemãs na primeira 
Conferência sobre Mudanças Climáticas em Berlim. 

  
                                                          

 

 
Yana Dumaresq obteve seu Mestrado na Universidade de Cambridge (2007) e 
ingressou no "Programa de Liderança Global" - INSEAD, Wharton School e LBS 
(2014). Desde a carreira de Analista de Comércio Exterior, foi Secretária 
Executiva do MDIC e subsecretária de Gestão Estratégica e Chefe de Assessoria 
Técnica. Em 2013 e 2014, foi diretora adjunta para a América Latina do Fórum 
Econômico Mundial na Suíça. Outras experiências: Ministério do Meio 
Ambiente, Governo do Reino Unido e ONU. 

 
 

 


