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O YCL foi criado para enfrentar as duas maiores 
ameaças ao futuro dos jovens: 
o desemprego estrutural e a crise climática.



FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

https://www.publico.pt/2020/10/28/economia/noticia/jovens-portugueses-sao-expostos-risco-desemprego-europa-1937006
https://www.dw.com/pt-br/pandemia-e-mudan%C3%A7a-clim%C3%A1tica-amea%C3%A7am-estabilidade-global-diz-relat%C3%B3rio/a-56279070
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/opiniao/2021/03/13/emissoes-de-gases-do-efeito-estufa-geram-muito-impacto-mas-pouca-riqueza.htm?cmpid=copiaecola
https://www.publico.pt/2020/10/28/economia/noticia/jovens-portugueses-sao-expostos-risco-desemprego-europa-1937006
https://www.poder360.com.br/economia/desemprego-atinge-314-dos-jovens-no-brasil-diz-ibge/
https://www.dw.com/pt-br/pandemia-e-mudan%C3%A7a-clim%C3%A1tica-amea%C3%A7am-estabilidade-global-diz-relat%C3%B3rio/a-56279070
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/opiniao/2021/03/13/emissoes-de-gases-do-efeito-estufa-geram-muito-impacto-mas-pouca-riqueza.htm?cmpid=copiaecola


Fonte: Relatório WRI Brasil - Uma Nova Economia para uma Nova Era (Ago 2020)

O potencial de uma 
economia de baixo carbono 
é imenso para o Brasil.



Acreditamos que um movimento intergeracional pode 
transformar nossa sociedade e acelerar a transição 
para uma economia justa, próspera e sustentável, 
que não deixa ninguém para trás



QUEM
SOMOS



Muito prazer! 
Somos o YCL.

Criado em 2018, o Youth Climate Leaders (YCL) 

treina e conecta jovens com redes e 

oportunidades de construírem uma carreira na 

área de clima e sustentabilidade. Acreditamos 

que é possível catalisar a inserção profissional de 

jovens através da educação e fazendo a ponte 

com organizações que já atuam no setor.

Também oferecemos acesso a uma rede global e 

oportunidades em organizações e projetos 

engajados na transição para uma sociedade 

mais justa e carbono neutra.

http://pt.youthclimateleaders.org/


Capacitar, conectar e criar 

oportunidades para que os jovens 

liderem ações para o 

enfrentamento da crise climática 

integrados a uma rede global.

MISSÃO
● Ação com base na ciência

● Aprendizado contínuo

● Colaboração intergeracional

● Coragem e foco na solução

● Inclusão e Diversidade

VALORES



ESTAMOS EM +20 PAÍSES EM 4 CONTINENTES:
África do Sul

Alemanha

Angola

Argentina

Brasil

China

Dinamarca

Equador

Estados Unidos

Finlândia

França

Hungria

Índia

Israel

Itália

Marrocos

Moçambique

Nigéria

Paquistão

Peru

Porto Rico

Portugal

Quênia

Reino Unido

Rússia

Suécia



ESTAMOS EM 24 
ESTADOS DO BRASIL:

Acre (AC)

Amapá (AP)

Amazonas (AM)

Bahia (BA)

Ceará (CE)

Distrito Federal (DF)

Espírito Santo (ES)

Goiás (GO)

Maranhão (MA)

Mato Grosso (MT)

Mato Grosso do Sul (MS)

Minas Gerais (MG)

Pará (PA)

Paraíba (PB)

Paraná (PR)

Pernambuco (PE)

Piauí (PI)

Rio de Janeiro (RJ)

Rio Grande do Norte (RN)

Rio Grande do Sul (RS)

Rondônia (RO)

Roraima (RR)

Santa Catarina (SC)

São Paulo (SP)

* estados em que o YCL possui Hubs



ALGUMAS DAS NOSSAS 
CONQUISTAS ATÉ O 
MOMENTO:

Mais de 650 ex-alunos formados e satisfeitos: 

98%* dos participantes recomendariam o YCL e 

nossos serviços

Metodologia com resultado rápido e eficiente: 

50%* dos participantes desempregados ao ingressar 

no YCL conseguiram um emprego em menos de 1 

ano após a conclusão do curso e 91%* dos jovens da 

rede trabalham ou estudam na área

Rede inclusiva, graças às bolsas concedidas: 

40%* dos participantes receberam apoio financeiro 

do YCL 

* Dados de Ago/ 2020



6 Delegações internacionais: 

Mais de 40 jovens conseguiram acesso a COP24 e 25, 

NYC Climate Week, C40 Summit, Greenbiz e Planetiers 

Hubs YCL pelo Brasil fomentam atividades locais:

- 13 Hubs nas 5 regiões brasileiras

Parceiros, mentores e facilitadores do Curso YCL 

também fazem parte da rede: 

- 55 parceiros institucionais e 100 parceiros DPC*

- 80+ mentores YCL

- Conselho Técnico-Científico

- 18+ facilitadores ativos do curso 

* Dia do Profissional do Clima

ALGUMAS DAS NOSSAS 
CONQUISTAS ATÉ O 
MOMENTO:



YCL na 
mídia



COMO 
TRABALHAMOS



Atuamos 
a partir 
de 3 
pilares:

JORNADAS DE APRENDIZAGEM: De dias a 
semanas, temos diferentes formatos de 
cursos para ensinar rapidamente sobre a 
complexidade da crise climática na prática.

REDE GLOBAL YCL: Comunidade 
intergeracional com membros de 20 países 
engajados em projetos de ação climática, 
tanto online quanto em Hubs locais.

OPORTUNIDADES PROFISSIONAIS: 
Mentoria, divulgação de vagas, acesso a 
benefícios, eventos exclusivos, delegações 
globais para membros.



NOSSOS 
SERVIÇOS



Curso YCL 
Curso de formação de liderança e mudanças 
climáticas, com duração de 8 semanas. Ideal 
para formar membros da sua equipe.

R$ 1.500
EUR 300
por pessoa

YCLABs
Workshops de curta duração com foco na 
prática, com objetivo de aprofundar temas 
específicos da agenda climática.

A partir de 
R$ 200  
EUR 30
por pessoa

YCL Escolas

Curso de capacitação para professores e 
comunidade escolar para ajudá-los a inserir 
temática transdisciplinar de clima em suas 
vidas, disciplinas e atividades.

Sob 
consulta

Programas 
Customizados

Traga a pauta do clima para sua 
organização de forma inovadora, com 
programas adaptados ao seu setor e às 
demandas dos seus funcionários e clientes.

Sob 
consulta

Nossos 
Cursos

https://www.youthclimateleaders.org/cursoycl
https://www.youthclimateleaders.org/yclab


YCL Talks

Convide membros da Rede YCL para 
o seu evento! Selecionamos ativistas 
jovens, ou mentores experientes, 
para falar sobre a pauta climática 
nos seus eventos, palestras, 
webinários ou lives.

A partir de 
R$ 500
EUR 100

Dia do 
Profissional 
do Clima 
(DPC)

Evento global idealizado pelo YCL 
para promover carreiras climáticas. 
Posicione a sua marca como 
organização empregadora para 
especialistas do clima e jovens.

Quotas de 
patrocínio a 
partir de 
R$ 15.000
EUR 5.000

Eventos

https://www.youthclimateleaders.org/dcp
https://www.youthclimateleaders.org/dcp
https://www.youthclimateleaders.org/dcp
https://www.youthclimateleaders.org/dcp


Mentoria YCL

Mentores da nossa rede 
orientam jovens e profissionais 
em transição de carreira 
através de uma metodologia 
exclusiva.

Sessões a  
partir de 
R$ 250
EUR 30

Recrutamento 
e Divulgação de 
Vagas

Conte com o nosso apoio no 
recrutamento de vagas na 
área de clima ou divulgue a 
sua vaga para a nossa rede.

Sob 
consulta

Consultorias

Contrate o YCL para 
consultorias em áreas como 
mapeamento de stakeholders 
e cooperação internacional 
para clima, entre outras.

Sob 
consulta

Desenv.
Profissional

https://pt.youthclimateleaders.org/mentoring


PORTFOLIO YCL
DESTAQUES 2018 - 2021



Entre os dias 02 e 09 de outubro, o Youth Climate Leaders e o 

UNLEASH, laboratório global de inovação focado nos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS) e a 

maior plataforma de impacto jovem voltada para inovações que 

estejam alinhadas aos ODS, organizaram um Climathon online 

para capacitar jovens lideranças no desenvolvimento de 

soluções para os desafios da bioeconomia na região 

Amazônica. 

Introdução ao Climathon  
Desafios da Bioeconomia na Amazônia

https://unleash.org/
https://pt.youthclimateleaders.org/climathon


O DPC é uma iniciativa anual do Youth Climate Leaders (YCL) é 

protagonizada pelos Hubs YCL, YCL fellows, parceiros e mentores. 

Ao longo de um dia inteiro, realizamos eventos como mesas 

redondas workshops e feiras de profissões.  O objetivo é para 

aproximar jovens profissionais de oportunidades de trabalho na 

área de mudanças climáticas. 

Dia do Profissional do Clima (DPC):
O futuro do trabalho já chegou, e ele é verde e colaborativo!



2 edições da YCL Immersion, viagem imersiva onde 
jovens de diferentes partes do mundo desenvolvem um 
projeto em grupo e realizam visitas à organizações na 
área, como UNFCCC, UNEP, GIZ, entre outras. Formamos 
40 jovens de 19 países contando as duas edições.

● 2018: PARIS & QUÊNIA (40 dias) 
● 2019: ALEMANHA | CIDADES E CLIMA (14 dias)

6 edições do Curso YCL - inicialmente presencial, hoje 
ele é realizado semestralmente e 100% Online, em 
turmas com cerca de 150 alunos. Com duração de 8 
semanas, o curso foca em ciência climática, gestão de 
projetos, temas emergentes (migrações, precificação 
de carbono, transição energética, etc.), mentoria 
personalizada e desenvolvimento de habilidades de 
liderança, com atividades individuais e em grupo.

https://www.youthclimateleaders.org/yclimmersion18
https://www.youthclimateleaders.org/ycl2019immersion
https://www.youthclimateleaders.org/cursoycl


Curso Online - Desenvolvimento Sustentável e Governo
Status: Finalizado em fevereiro de 2020 (20 horas de programa)
Descrição: Desenvolver um ciclo contínuo de formação em desenvolvimento 
sustentável como produto de parceria entre Instituto Humanize e Vetor Brasil. 
Detalhes do Projeto e Metodologia neste link.

Formação de Líderes Climáticos
Status: Em desenvolvimento
Descrição: Desenvolver jovens líderes das escolas de Ensino Médio do SESC 
através de uma jornada de aprendizagem que combina treinamento 
vocacional, mentoria, atividades práticas  e aulas sobre mudanças climáticas.

RECRUTAMENTO DE PROFISSIONAL 
Status: Finalizado em Agosto de 2021 (10 horas)
Descrição: O YCL apoiou o WRI Brasil no processo de recrutamento e seleção 
para a vaga de Gerente de Mudanças Climáticas do WRI Brasil, que buscava 
contratar pessoas jovens para sua equipe.

https://www.linkedin.com/company/instituto-humanize/about/
https://vetorbrasil.org/
https://drive.google.com/file/d/12MSDym6GOedEPswe_0OcI1loIMCeUeUt/view?usp=sharing


PLANETIERS WORLD GATHERING (PWG) - 22-23 de Outubro, 2020

O PWG é uma cúpula internacional para inovação sustentável e 
empreendedorismo, que conta com o apoio institucional do Governo 
Português, Centro de Informação das Nações Unidas e Instituto do 
Banco Europeu de Investimento. Em 2020, o PWG reuniu 20.000 
participantes (online e em Lisboa) para destacar as verdadeiras 
soluções e startups na área. O YCL é um parceiro oficial e membro do 
comitê consultivo PWG.

UNLEASH HACK 2020 | 21-22 de Novembro, 2020

UNLEASH é um laboratório de inovação global que reúne talentos para 
desenvolver e prototipar soluções que ajudem a cumprir os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A 1a. Edição no Brasil foi 
correalizada pelo YCL e o Instituto MeViro, contou com 26 participantes, 
em um evento 100% online e gratuito.  Confira todos os detalhes deste 
climathon aqui.

https://www.worldgathering.planetiers.com/
https://unleash.org/
https://www.meviro.com.br/
https://www.youthclimateleaders.org/post/unleash-hacks-2020-brazil


NOVOS PROJETOS YCL
O QUE VEM EM BREVE.



Curso YCL e 
YCLABS on 
demand

Adaptação do Curso YCL para plataforma Online, 
para atender duas necessidades: acessibilidade 
(valor mais baixo) e ritmo de acordo com o 
participante.

Curso 
YCL LEAN

Vídeos curtos de conteúdos selecionados do Curso 
YCL para aprofundar conhecimentos específicos, em 
aulas online com duração de até 1h30.

YCL Bootcamp
Recrutamento de jovens para vagas existentes, 
acelerando o processo de reskilling com cursos 
rápidos que os preparem para uma nova profissão.

Membership 
Plataforma YCL

Estamos em fase de testes para expandir nossa rede 
através de uma plataforma online, combinando 
nossos cursos, aceleração de projetos, mentoria, 
divulgação de oportunidade, entre outros benefícios..

O que 
está 
por vir



NOSSA 
EQUIPE



Time 
YCL 
Global

CASSIA 
MORAES

Founder and CEO
Linkedin

EVELYN 
ARARIPE

Co-Founder & CFO
Linkedin

FERNANDA 
MATSUOKA

Co-Founder & COO
Linkedin

STEVEN 
CARLSON

U.S. Director
Linkedin

JULIANA 
RUSSAR

Brazil Director
 Linkedin

CLARISSA 
CANOVA 

Head of Comms.
 Linkedin

FLAVIA
MARTINELLI
Network Mobilizer

 Linkedin

MANUELLA
COMERIO
Network Analyst

 Linkedin

TERESA 
XAVIER

YCL Course Analyst
Linkedin

ISIS
BERGONCI

YCL Comms Analyst
 Linkedin

JOTA
JUNIOR

Partners Analyst
 Linkedin

CLARA DE 
ASSIS

YCL Hubs Assistant
Linkedin

http://bit.ly/CassiaMoraes
http://bit.ly/EvelynAraripe
http://bit.ly/FernandaMatsuoka
https://bit.ly/2N1iGkJ
https://www.linkedin.com/in/julianarussar/
https://www.linkedin.com/in/clarissa-c%C3%A4nova-5b715214/
https://www.linkedin.com/in/fl%C3%A1via-martinelli-800b0350/
https://www.linkedin.com/in/manuella-comerio-de-paulo/
https://www.linkedin.com/in/teresa-xavier/
https://www.linkedin.com/in/clara-de-queiroz/
https://www.linkedin.com/in/jota43/
https://www.linkedin.com/in/clara-de-assis/


ONG
YCL em 
Portugal

HELIO
ANJOS

Presidente A.G.
Linkedin

SERGIO 
RIBEIRO

Secretário A.G.
Linkedin

AFONSO
BORGA

Vice-presidente A.G.
Linkedin

FELIPE 
OLIVEIRA
Secretário Dir.

Linkedin

ANDRÉ
SANTOS

Vice-presidente Dir.
 Linkedin

SOFIA
BARBEIRO

Vogal Dir.
 Linkedin

WILCO VAN 
VARIK
Vogal Dir.
 Linkedin

CARLA 
SANTOS

Vogal Cons. Fiscal
Linkedin

KLEBER 
CARRILHO

Pres. Cons. Fiscal
 Linkedin

CASSIA 
MORAES
Presidente Dir.

Linkedin

HERNANI 
GOUVEIA

Vogal Cons. Fiscal
 Linkedin

https://www.linkedin.com/in/hanjos/
https://www.linkedin.com/in/sergiojribeiro/
https://www.linkedin.com/in/afonso-borga/
https://www.linkedin.com/in/felipe-augusto-oliveira/
https://www.linkedin.com/in/andre-de-castro-dos-santos-4b322377/
https://www.linkedin.com/in/sofia-pereira-barbeiro-09439261/
https://www.linkedin.com/in/wilco-van-varik-266b89141/
https://www.linkedin.com/in/carla-santos-04415015/
https://www.linkedin.com/in/kleber-carrilho-phd-14ba958/
http://bit.ly/CassiaMoraes
https://www.linkedin.com/in/hernani-gouveia-a524243b/


PARCEIROS YCL
QUEM JÁ NOS APOIA



Nossos
parceiros



"Entender sobre 
clima é uma 
competência de 
qualquer profissional 
do futuro." 

Henrique Pereira
Co-fundador da WayCarbon e Parceiro YCL 



APOIE O YCL 
NOS AJUDE A IR MAIS LONGE!



O sucesso do YCL é resultado de parcerias 
construtivas em todo o mundo. Confira algumas 
formas que você e sua organização pode nos 
ajudar a chegar em mais jovens:

● Nos envie Vagas de trabalho, editais e outras 

oportunidades na área de clima 

● Patrocine bolsas para nossos cursos

● Patrocine um YCL Hub

● Torne-se um Mentor YCL

● Torne-se um Doador YCL

● Entre em contato para contratar um YCLer

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewLPdS_wUmYV6jW7TJ5QbY_vIbpcYED9WvZ1NTAcCeNiwqqg/viewform
https://www.youthclimateleaders.org/donate
mailto:info@youthclimateleaders.org


Junte-se à nós na 
missão de acelerar 
carreiras no clima!

youthclimateleaders.org

@youthclimateleaders

info@youthclimateleaders.org

company/youthclimateleaders

+55 19 98976-2885

https://pt.youthclimateleaders.org/
https://www.instagram.com/youthclimateleaders/
https://www.linkedin.com/company/youth-climate-leaders/

