
Ana Cláudia Valente  
É Vogal do Conselho Diretivo da ANQEP, Agência Nacional para a Qualificação e o 
Ensino Profissional, desde 2016. Antes, enquanto investigadora e consultora, 
participou em vários trabalhos  
de conceção e avaliação de políticas públicas de educação e formação e de 
emprego em Portugal. Coordenou e publicou estudos e artigos diversos no 
âmbito destas temáticas. É doutorada em Economia pela Iscte. 
 
 
Mariana Pereira da Silva 
A Mariana Pereira da Silva é Diretora de Sustentabilidade da Sonae MC.  
Iniciou o seu percurso profissional na área da consultoria e formação tendo 
integrado a área de Responsabilidade Corporativa do Grupo Sonae em 2015. 
Posteriormente assumiu responsabilidades ao nível da coordenação do Grupo 
Consultivo de Sustentabilidade das Empresas Sonae,  a plataforma  responsável 
pelo desenvolvimento de políticas, estabelecimento objetivos e roadmaps das 
Empresas Sonae para as áreas de ação prioritárias, a par da condução de projetos 
conjuntos.  
A Mariana tem Mestrado Integrado em Psicologia Social e das Organizações pelo 
Instituto Superior de Psicologia Aplicada.  
 
 
Sandra Aparício 
Responsável da Fundação Galp e da área de Responsabilidade Social Corporativa 
do Grupo Galp. 
Engenheira do Ambiente da FCT – Universidade Nova de Lisboa, com um MBA da 
Universidade Católica de Lisboa. 
Com mais de 20 anos de experiência no setor da energia, abraçando as causas do 
planeta e da comunidade.  
Acredito que o desafio da sustentabilidade é uma missão global mas também pessoal, 
em que cada um de nós tem o poder de transformar o mundo em que vivemos, 
conscientes de que a nossa energia é o elemento fundamental para iniciar a mudança. Às 
vezes basta mesmo um pequeno gesto. 
 
 
Marcos Soares Ribeiro 
Responsável pela área recém criada de Banca Responsável e Universidades 
encarregue da estratégia de sustentabilidade, mecenato e implementação dos 
critérios ESG. 
Está ainda encarregado da estratégia de gestão da resposta do Banco em 
Portugal à pandemia COVID-19 e pelo regresso à nova normalidade. 
Antes esteve 8 anos a liderar a área de Universidade do Banco e tem 15 anos de 
experiência em Banca de Investimento. 
É engenheiro de formação, especializou-se em finanças e, como gestor, cedo 
compreendeu a importância das pessoas para a concretização de qualquer 
objetivo das organizações.  
 
 
 


