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Curriculum Vitae 

Duarte Calheiros 
 
 
 
1. FORMAÇÃO ACADÉMICA 

Licenciado em Ciências Administrativas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
- Brasil, com equivalência na Universidade Católica Portuguesa ao grau de licenciatura em 
Administração e Gestão de Empresas. 

 
 
2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

 Desde 2017 – Presidente do Conselho Fiscal da AEM – Associação das Empresas 
Emitentes. 
 

 Desde 2013 – Consultor de empresas. 
 

 Desde 2013 – Membro da Direção do Instituto Português de Corporate Governance. 
 

 2003/2013 - Administrador Executivo da PT Multimédia SGPS S.A., a qual, a partir de 
Janeiro de 2008, adotou a designação de ZON Multimédia SGPS S.A., como resultado do 
spin off desta empresa do Grupo PT em novembro de 2007. 

 
Funções / Pelouros da Administração 
 
2003/13 Membro da Comissão Executiva da Holding 
 

Membro dos CA’s ou das gerências da generalidade das empresas do 
Grupo ZON 

 
2007/13 Administrador com os pelouros de Compras, Logística, Gestão de Ativos e 

Serviços (frota, edifícios, ativos diversos), Auditoria Interna, Secretaria 
Geral (Corporate Governance) e Serviços Jurídicos 

 
 Administrador responsável pelo acompanhamento da atividade das 

participadas 

 ZON TV Cabo Madeirense, S.A. 

 ZON TV Cabo Açoreana, S.A. 
 
2003/07 Administrador com o pelouro dos Recursos Humanos 
 

Administrador responsável por assegurar a ligação entre a PT Multimédia 
e o Grupo PT, em especial nas áreas em que os serviços estavam 
centralizados neste último, nomeadamente: 

 Área de Compras 

 Auditoria Interna 
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 Gestão de Edifícios e Frota 
 
2003/06 Presidente da Comissão Executiva da Lusomundo Audiovisuais SGPS S.A. e 

da Lusomundo Cinemas SGPS S.A. 
 
2005/06 Administrador da PT Compras S.A. (empresa do universo do Grupo PT) 

 
Na PT Multimédia / ZON Multimédia, além das funções acima descritas, 
merecem especial referência o meu ativo envolvimento nas operações a 
seguir mencionadas: 

 OPA da Sonaecom sobre o Grupo PT e sobre a PT Multimédia; 
 

 Spin off da PT Multimédia SGPS S.A. do Grupo PT; 
 

 Fusão entre a ZON e a Optimus, que originou a nova empresa ZON 
Optimus; 

 

 Criação de raiz na ZON Multimédia da atividade Compras, 
Logística e Gestão de Ativos e Serviços, dado que anteriormente, 
na PT Multimédia enquanto empresa do Grupo PT, tais serviços 
eram prestados pelo próprio Grupo PT, através de empresas de 
serviços partilhados; 

 

 Projeto de realocação das instalações da empresa na 5 de 
Outubro – Lisboa, para o Campo Grande, implicando toda a fase 
de análise e recomendação para decisão de mudança, 
identificação do espaço futuro, negociação desse espaço e 
logística de mudança. Esta mudança implicou na preparação de 
um espaço de 15.000m2 na realocação de 1.500 pessoas e ainda 
numa poupança de custos muito expressiva; 

 

 Frequente representação da empresa, quer nas relações com 
entidades oficiais, quer nas relações com diversas entidades com 
que o Grupo se relacionava e ainda em atividades de 
responsabilidade social. 

 

 Enquanto Administrador da ZON  fez parte ou participou 
regularmente de reuniões de Conselhos Gerais e equivalentes 
junto de diversas entidades tais como a AEM - Associação de 
Empresas Emitentes ou a COTEC, ACEPI , ELO, BCSD e representou 
a empresa nas mais variadas reuniões e eventos institucionais 

 
 1989/2003 - Administrador Executivo da Sociedade Hispânica de Automóveis, S.A., 

importadora e distribuidora do mercado automóvel para Portugal e posteriormente para 
Angola. Esta empresa integrava um grupo económico de média dimensão, o qual além da 
importação e distribuição de automóveis e peças, desenvolvia também uma larga 
atividade na área do retalho automóvel, rent-a-car e aluguer de equipamentos industriais 
e ainda aviação executiva. 
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Nos últimos 5 anos de funções neste grupo desempenhei, em regime de quase total 
exclusividade, funções de Presidente Executivo do licenciado da HERTZ International, HR 
Aluguer de Automóveis, franchisee daquela renomada marca mundial de rent-a-car e 
aluguer de equipamentos industriais. 
 
Esta empresa tinha inicialmente a sua atividade centrada em Portugal Continental e Ilhas 
tendo, no período em que fui administrador, alargado essa atividade para Espanha e Cabo 
Verde. 

 
 1976/89 - Administrador da empresa Cobrascom S.A., Indústria de Fundição de aços 

especiais no Rio de Janeiro – Brasil, tendo participado na sua atividade desde a fundação 
até à venda da empresa a uma multinacional do ramo, altura em que regressei a Portugal. 

 
 1974/76 - Serviço militar como oficial miliciano - Portugal 

 
 1971/74 - Tesoureiro na empresa JF Azevedo e Silva Lda. – Portugal 

 
 
3. OUTROS DADOS E CONTACTOS: 
 

Data de nascimento: 02 de março de 1949   Naturalidade: Cascais, Portugal 
 
Estado civil: Casado 
 
Endereço: Av. Da Holanda, 478    Tlm.: (+351) 929 029 303 

  2750-228 ESTORIL    E-mail: dcalheiros@outlook.pt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Junho de 2017 
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