
 
  
NOTA DE IMPRENSA        

 
Ignacio González, Conselheiro Delegado de Nueva Pescanova, 

novo Vicepresidente da AECOC 
 

- O Conselho Diretivo, máximo órgão de governo da Associação, foi renovado, 
incorporando a Google.  

 
 
Barcelona, 27 de março de 2018.- O Conselheiro Delegado da Nueva Pescanova, Ignacio 
González, foi eleito Vice Presidente da Associação de Empresas de Grande Consumo, AECOC, 
tomando assim o relevo de Tomás Pascual, Presidente de Calidad Pascual, que exerceu o cargo 
durante os últimos sete anos.   

O Conselho Diretivo da AECOC é o órgão de governo que tem sob a sua responsabilidade a 
direção, governo, administração e representação da associação empresarial, que reúne mais de 
28.000 companhias representando, no seu conjunto, 20% do PIB nacional e que empregam, em 
Espanha, mais de 4,5 milhões de pessoas.  

Licenciado em Ciências Empresariais pelo ICADE (E-2), Ignacio González iniciou a sua trajetória 
profissional em Centros Comerciais Continente. A partir dessa altura, e durante 19 anos, 
desenvolveu uma longa carreira no Grupo Carrefor, onde exerceu diversas posições no âmbito 
do Marketing, Compras e Comercial, para, finalmente, chegar ao seu Comité Executivo ao nível 
mundial, assumindo a Direção de Compras do Grupo e a Direção Comercial de França.  

Após quase duas décadas na multinacional francesa, passou para o Grupo Campofrío, onde foi 
CEO da Campofrío Espanha e General Manager Southern Europe (Espanha, Itália e Portugal), e 
USA da Campofrio Food Group, de março de 2012 a janeiro de 2016.  

Desde fevereiro desse mesmo ano, Ignacio González é Conselheiro Delegado da Nueva 
Pescanova, a multinacional galega líder do setor, especializada na captura, cultura, produção e 
comercialização de produtos do mar, que dá emprego a mais de 11.000 pessoas e opera em 24 
países de 4 continentes.  

Ignacio González é, ainda, Presidente da ECOEMBES, entidade sem fins lucrativos dedicacda à 
reciclagem de embalagens, desde dezembro de 2012, e exerce postos de representação no 
Instituto San Telmo, e no Conselho Consultivo de Alimentação e Bebidas do IESE.  

 

Sobre o Grupo Nueva Pescanova 

O Grupo Nueva Pescanova é uma multinacional galega líder do setor especializado na captura, 
cultura, produção e comercialização de produtos do mar. Fundada em 1960, dá emprego a mais 
de 11.000 pessoas e opera em 24 países de 4 continentes. A Pescanova comercializa os seus 
produtos em 80 países dos cinco continentes. 



 
 

Sobre o Conselho Diretivo da AECOC  

Com mais de 28.000 empresas associadas, a AECOC trabalha para ajudar as empresas 
espanholas a ganhar competitividade colocando, para tal, ao seu alcance, padrões tecnológicos, 
melhores práticas de gestão e planos de formação em áreas tão determinantes como a 
transformação digital, marketing, logística e transporte ou segurança alimentar, entre muitas 
outras.  

Presidido por Javier Campo - Conselheiro da Bankia-, o Conselho Diretivo da AECOC reúne 20 
gestores de topo de destacadas companhias da indústria e a distribuição do grande consumo. 


