
Juan Miguel Martín Iglesias 
Nasceu a 15 de junho de 1970. 
 
Habilitações académicas 
 
É licenciado em Estudos Económicos Aplicados pela Universidade 
Católica de Lovaina, na Bélgica, com frequência de ERASMUS no 
ICADE, em Madrid, Espanha. 
 
Atividade profissional 

Iniciou a sua atividade profissional em 1992 no banco Crédit Lyonnais, 
onde desempenhou funções nas áreas de banca corporativa e banca 
de investimento, em Portugal e em França. 
 
De 2000 a 2006, assumiu vários cargos de direção na Galp Energia, na 

área financeira, de estratégia corporativa e na unidade de negócio de regaseificação de GNL. 
 
Em 2006 foi cofundador da SGC Energia, empresa especializada na produção de combustíveis renováveis 
e sintéticos, atualmente com sede em Houston, nos EUA, da qual foi Membro Executivo com o pelouro 
administrativo e financeiro até junho de 2016. 
 
Foi, em 2005, Vice-President da Associação European Gas Infrastructure com sede em Bruxelas, Bélgica, e 
entre 2008 e 2010 Diretor da Associação Portuguesa de Produtores de Biodiesel, tendo tido 
responsabilidades nas áreas de regulação setorial. 
 
É, desde 1 de julho de 2016, Vogal Executivo do Conselho de Administração da AdP – Águas de Portugal, 
SGPS, S.A., com o pelouro financeiro. 
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