
 

 

ANA DA CUNHA BARROS 

Administradora independente e não executiva de Abanca Corporación Bancaria, S.A., em 

Espanha, desde junho de 2019, e membro da comissão de risco, e administradora independente 

e não executiva da ECS SGOIC, S.A., em Portugal, desde outubro de 2019. 

Ana tem 25 anos de experiência em banca de investimento, com um enfoque em fusões e 

aquisições, emissões de divida e aumentos de capital, adquirida em grandes bancos 

internacionais em Lisboa, Madrid, Londres e Nova Iorque, com um sólido conhecimento de 

finanças, mercados financeiros, economia, regulamentação e risco num contexto global. 

Ana iniciou a sua carreira em Londres em 1994 como analista financeira na área de finanças 

empresariais do banco de investimento Nomura. Em 1996 integrou a área de banca de 

investimento da Salomon Brothers (mais tarde adquirida pelo Citigroup) em Londres e em 2010 

o Barclays. Na sua última posição, Ana era Managing Director na área de banca de investimento 

do Barclays em Lisboa. Em Portugal, Ana integrou as comissões executivas do Citigroup e 

Barclays e foi membro de várias comissões corporativas. 

Durante a sua carreira, Ana participou em várias operações estratégicas, de financiamento e 

gestão de risco na Europa, Estados Unidos e América Latina, nos setores financeiro, energético, 

serviços, transportes, industrial e telecomunicações. Em Portugal, aconselhou os conselhos de 

administração em várias operações importantes de natureza privada e de mercado. Ana tem 

experiência com uma grande diversidade de stakeholders, nomeadamente empresas, 

instituições financeiras, investidores de dívida e capital, autoridades reguladoras, agências de 

rating e meios de comunicação social. 

Ana tem um MBA em finanças pela Cass Business School e uma licenciatura em gestão 

empresarial pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Concluiu o Curso em 

Governo Societário “Corporate Governance IDP-C” ministrado pelo INSEAD em 2019 e o curso 

“Women on Boards: Succeeding as a Corporate Director Executive Education Programme” da 

Harvard Business School em 2017. Em 2021, concluiu o curso ESG Competent Boards Certificate 

and Designation. 

 

 

 

 


