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Licenciada em economia pela Universidade de Zaragoza e detentora de um MBA pelo 
Instituto de Empresa e UCLA, Raquel Espada é hoje em dia uma das principais 
especialistas europeias em energias renováveis e sustentabilidade. 

Depois dos primeiros anos como consultora, em que começava a apresentar o seu forte 
perfil internacional e visão estratégica que a definem, em 2003, começa a trabalhar com 
a Xantrex Technology em energias renováveis, como diretora de marketing para Europa, 
Médio Oriente e África e três anos mais tarde passa a liderar a Xantrex em Espanha. 

Em 2010, a Xantrex é adquirida pela Schneider Electric com o objetivo de reforçar o seu 
portefólio de soluções tecnológicas para as energias renováveis e coloca Raquel Espada 
a liderar a divisão de energias renováveis da empresa para o mercado ibérico.  

A descarbonização da energia do futuro e a evolução para modelos mais sustentáveis e 
respeitadores do meio ambiente levam a Schneider Electric a criar, em 2013, uma 
equipa altamente especializada em consultoria de sustentabilidade e aquisição 
estratégica de energia da qual Raquel é a sua responsável na península ibérica e Itália 
desde então. 

Em 2017, a responsável vê as suas funções amplificadas e é nomeada Strategy Vice 
President for Energy and Sustainability Services para a Europa, Médio Oriente, África e 
América do Sul.  

Tendo começado como uma pequena start up dentro da Schneider Electric, a divisão 
que lidera é hoje uma divisão estratégica em que trabalham mais de 1,800 
colaboradores que gerem anualmente mais de 30,000 milhões de euros em faturas 
energéticas, monitorizam 40,000 milhões de toneladas de CO2 e assessoram a sua 
estratégia de sustentabilidade e energia a mais de metade das empresas do Fortune 
500.  

Palestrante habitual em fóruns de sustentabilidade e renováveis, a Raquel Espada foi 
Vice-Presidente da Associação Nacional de Empresas de Serviços Energéticos até 2017 
e atualmente representa a Schneider Electric em vários fóruns de Economia Circular. 


