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Joana é Administradora Executiva da EDP Geração, a unidade de geração convencional do Grupo EDP, 

onde detém responsabilidades na transição do carvão para a energia verde, inovação e desenvolvimento 

de negócios, transformação digital, sustentabilidade e envolvimento das partes interessadas. É 

copresidente da Comissão de Geração e Ambiente da Eurelectric, associação do setor de geradores de 

energia na Europa, e preside à iniciativa da Central Elétrica da Eurelectric (aproximação da 

biodiversidade e implantação de energias renováveis). 

Algumas das suas responsabilidades atuais incluem planos de adaptação climática da frota hídrica e 

térmica, os planos de transição das centrais térmicas em projetos de energia verde, investimentos 

híbridos (acoplamento de centrais eólicas e solares aos pontos de conexão hídricas existentes), projetos 

de PV flutuantes, conversão de antigas centrais a carvão em centros de energia verde. Joana faz parte 

da Direção de Inovação Global da EDP, onde ajuda a identificar e selecionar novos negócios para investir, 

no espaço energético da descarbonização. É também diretora não executiva da EDA- Eletricidade dos 

Açores, a empresa de energia integrada açoriana, onde estão a ser implementados projetos inovadores 

de baterias e sistemas insulares isolados. 

Joana é uma profissional de energia, seguindo uma carreira como executiva em operações de 

infraestruturas e finanças. Foi Directora na REN, CFO da ESPARTe COO da Portway. 

Joana começou a sua carreira na McKinsey como consultora durante sete anos, liderando projetos em 

Londres, Rio de janeiro e Lisboa. Integrou, depois, o Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro e 

finanças.  

Obteve um mestrado em Economia pela Universidade do Porto, o seu MBA pelo INSEAD. 

Em 2019 cofundou a Leading Together (leadingtogether.org), uma iniciativa para promover equilíbrio de 

género nas lideranças de empresas, com a INSEAD Alumni Association e a McKinsey&Company. 

É a apresentadora do podcast Net Zero, com a Florence School of Regulation, sobre a transição 

energética e as alterações climáticas na Europa, e coautora do ebook A viagem à Net 

Zero(https://cadmus.eui.eu//handle/1814/72002).   
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