
Sandrine Dixson-Declêve tem mais de 30 anos de experiência em política europeia e internacional, 
estratégia e liderança de negocios, designadamente em matérias ligadas às alterações climáticas, ao 
desenvolvimento sustentável, ao crescimento verde, às soluções de energia convencionais e 
sustentáveis e às finanças sustentáveis. 

Actualmente, é co-presidente do Clube de Roma e dedica-se a realizer palestras, promovendo a 
mudança de modelos de negócios e de políticas, desenvolvendo ainda trabalhos de consultoria. 
Ocupa vários cargos consultivos quer na União Europeia como Presidente do Expert Group on 
Economic and Societal lmpact of Research & lnnovation (ESIR), Membro da Assembleia da Missão de 
Mitigação e de Adaptação ao Clima (DGR&I) e da TEG Taxonomia de finanças sustentáveis e 
plataforma para as finanças sustentáveis (DGFISMA); quer na Organização das Nações Unidas no 
Food Summit Action Track 5 Resilience assim como em várias sociedades, organizações e institutos, 
tais como a BMW, UCB, Climate KIC, UCL - Bart/ett Schoo/ of Enviornment, Energy & Resources e a 
IEEP. 

Sandrine é também Associada Sênior e membro do corpo docente do Instituto de Cambridge para 
Liderança em Sustentabilidade (CISL) e Associada Sênior da E3G, Embaixadora da Comissão para a 
Transição Energética (ETC) e WEALL. Em 2017, co-fundou a Women Enab/ers Change Agent 
Network (WECAN). Sandrine foi reconhecida ainda pela GreenBiz como uma das 30 mulheres mais 
influentes do mundo, impulsionando mudanças na economia de baixo carbono e promovendo 
negócios verdes. Ocupou grande parte da carreira congregando líderes empresariais, legisladores, 
membros da academia e ONGs. Até recentemente, Sandrine foi Chief Partnership Officer da Agência 
das Nações Unidas, Energy for AII e, antes disso, foi Directora do Grupo de Líderes Empresariais do 
Príncipe de Gales e, entre 2009 e 2016, do Gabinete da União Europeia do Cambidge lnsitute para 
Sustainability Leadership. Durante esse período foi nomeada Directora Executiva da Green Growth 
Platform, congregando Ministros da União Europeia e CEOs. 

Os cargos profissionais e de consultoria anteriores incluem: assessoria a SAR o Príncipe de Gales, 
Membros do Parlamento Europeu, Presidentes da Comissão Europeia, Comissários e dirigentes, 
Governos da Ásia, África e do Médio Oriente, organizações internacionais (OPEC, ADB, OECD, UNEP, 
USAID, UNFCCC, IEA), assim como líderes mundiais de grandes sociedades internacionais, europeias 
e africanas. 

Entre 2008 e 2016, Sandrine foi vice-presidente da European Biatueis Techno/ogy Platform; entre 
2014 e 2016, membro do Conselho de Administração da We Mean Business; membro do Conselho 
Consultivo do The Guardian para os negócios sustentáveis e, entre 2007 e 201 O, foi membro do 
Conselho Consultivo para a Sustentabilidade de uma sociedade de petróleo e gás Sasol. 
Foi speaker no TEDx sobre o Futuro Sustentável e publicou diversos artigos e capítulos de livros, 
tendo ainda realizado apresentações sobre crescimento verde e competitividade, inovação, soluções 
de energia de baixo carbono, alterações climáticas, desenvolvimento sustentável, transporte, 
legislação sobre a qualidade do combustível convencional e alternativo, bem como sobre comércio e 
meio ambiente. 
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