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Lugar y fecha de nacimiento: Redondela, 16 de Julio de 1951
Título y fecha del discurso de ingreso:
A industria farmacéutica ante o reto da sostibilidade. 26 de febrero 2004
Formación y responsabilidades docentes, gerenciales o profesionales
Licenciado en Ciencias Biolóxicas e Farmacia e Doutor pola Universidade de Santiago de Compostela (USC). Especialista en Farmacia Industrial e Galénica e
Análise e Control de Medicamentos e Drogas. Complementa a súa formación con estadías en factorías europeas do actual grupo AstraZéneca e numerosos
cursos de especialización na industria farmacéutica e en técnicas de xestión empresarial.
Inicia a súa vida profesional como bolseiro no Departamento de Edafoloxía e no I.U.E.D.G. da USC (1975-1981).
En 1981 incorpórase a ICI-Farma. Director Técnico en 1985 e tres anos máis tarde asume tamén a Dirección Xeral de Operacións, cargos que continua
desempeñando ate 2010 nas sucesivas etapas da compañía como Zéneca Farma e AstraZéneca.
Presidente do Consello Social da USC e membro do Consello Galego de Universidades e do Consello de Dirección da ACSUG (2006-2014).
Presidente da Fundación Galicia-Empresa (2002-2007) e membro da súa Comisión Executiva dende a súa creación.
Presidente da Academia de Farmacia de Galicia e da Fundación Julián F. Suárez Freire dende 2014 e secretario de ambas (2005-2014)
Vocal de Industria do C.O.F de Pontevedra (1997-2010) e membro da súa Comisión Deontolóxica (2010-2014). Foi titular de farmacia, membro do Padroado de
FEUGA, da Xunta Directiva de FEIQUE e da Comisión Avaliadora da ACSUG e dende o 2014 forma parte do Consello Galego de Saúde.
Actividad investigadora
Na súa primeira etapa universitaria colabora en diversos proxectos de investigación: “Influencia de la repoblación forestal en la mejora del suelo o en su
degradación”, “Plan de Ordenación Territorial de Galicia (localización de las posibles áreas protegidas)”, “Plan de investigación para el análisis del medio físico
de las sierras de Queixa e Invernadeiro”, “Estudio interdisciplinar básico sobre el medio natural gallego” e “Estudio sobre la capacidade productiva de los suelos
de Galicia”.
Na súa etapa industrial e como Director Técnico Farmacéutico, asume as responsabilidades propias do cargo en todos os ensaios clínicos que leva a cabo ICIFarma / Zéneca Farma / AstraZeneca en áreas terapéuticas tales como: cardiovascular, oncolóxica, respiratoria e sistema nervioso central
Nas dúas vertentes participa en numerosos congresos e conferencias. E nos últimos anos participa noutros relacionados co mundo universitario e académico,
a Farmacia e a Responsabilidade Social Corporativa.
Ten publicado numerosos traballos relacionados cas súas actividades, artículos de opinión en prensa e libros divulgativos (Ed. Ir Indo, O castro,etc.)
Pertenencia a sociedades científicas, profesionales o culturales. Premios y distinciones.
Premio F. Maciñeira (1978) da Excma. Deputación Provincial da Coruña pola súa participación no traballo “Contribución al estudio de las condiciones naturales
de San Andrés de Teixido y su entorno geográfico”.
Insignia de Ouro da USC e Socio de Honra e insignia de Ouro e da Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da USC.
Padroeiro das Fundacións Penzol, Otero Pedrayo e Galicia-Empresa
Membro do Consello de administración da Editorial Galaxia
Placa conmemorativa do COF de Pontevedra pola defensa dos valores da profesión farmacéutica
Foi socio numerario Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria

