Juan Manuel Eguiagaray Ucelay
(Bilbao, Espanha, 1945)
Membro Titular do Conselho de Administração da Neoenergia
Também é presidente do Comitê de Auditoria. Foi membro do Conselho de Administração da Elektro, que atualmente
está integrada ao Grupo Neoenergia.
Perfil pessoal e formação acadêmica
Casado e pai de um filho, Juan Manuel Eguiagaray Ucelay é Graduado em Ciências Econômicas e Empresariais e Doutor
em Direito pela Universidade de Deusto (Espanha). Possui diploma em Estudos Superiores Europeus e Especialidade
em Política Econômica da CEE pela Universidade de Nancy (França).
Fala espanhol, francês e inglês.
Experiência no Setor de Energia
Sua experiência está ligada principalmente à regulação e gestão do setor energético espanhol e europeu como Ministro
da Indústria e Energia (1993-1996), quando impulsionou a reestruturação do setor energético na Espanha e a
liberalização da legislação sobre o setor, e ainda dando impulso à energia renovável e as primeiras diretrizes da União
Europeia para a criação do mercado único de eletricidade. Sua atuação nesse campo continuou por meio da
participação em seminários no setor energético, a publicação de diversos artigos sobre política energética e ainda a
contribuição para o trabalho coletivo sobre regulação energética.
Experiência em outras indústrias e empresas
Foi membro do Conselho de Administração da EADS (atual Airbus), uma empresa europeia líder no setor aeronáutico.
Também foi diretor da empresa PROMEK S.L., no setor automotivo e membro dos Conselhos Consultivos das empresas:
Siemens (engenharia), Capgemini (tecnologia), Futurespace (tecnologia) e Eptisa (engenharia) e assessor econômico
da Arco Valoraciones S.A. (setor imobiliário-financeiro).
Otras informaciones
Entre 1979 e 2002 teve uma longa carreira pública como conselheiro do Ayuntameinto de Bilbao, Deputado Provincial de
Bizkaia, Deputado no Parlamento da Comunidade Autônoma do País Basco, Delegado do Governo na Região da Múrcia e,
após, no País Basco, Deputado no Congresso da Espanha, Ministro das Administrações Públicas e, posteriormente, Ministro
da Indústria e Energia.
Além de suas ocupações públicas, foi Diretor do Laboratório de Ideias da Fundação Alternativas, um think tank independente
de reflexão social, econômica e política e presidente da ONG Alliance for Solidarity, dedicada à cooperação para o
desenvolvimento.
E ainda foi Professor de Política Econômica e Estrutura Econômica da Faculdade de Ciências Econômicas da
Universidade de Deusto e Professor Associado de Economia Espanhola na Universidade Carlos III de Madrid.

Cuide do meio ambiente
Imprima em preto e branco e somente se necessário.

