
 
 

 
João Duque  
 

João Duque nasceu em 1961, em Lisboa, onde continua a residir. Em 1984, concluiu a 

licenciatura em Gestão de Empresas no Instituto Superior de Economia e Gestão, ISEG, da 

Universidade de Lisboa. Em 1995, concluiu o doutoramento em Administração de Empresas na 

Universidade de Manchester e em 2002 obteve a Agregação em Gestão na Universidade de 

Lisboa. 

Entre outubro de 2009 e maio de 2014 foi Presidente do ISEG, Universidade de Lisboa, onde é 

professor catedrático de Finanças. Atualmente dirige a Pós-graduação em Análise Financeira e 

o Master in Finance onde é docente de Derivatives e Financial Engeneering nos dois 

programas. Ministra a disciplina de Instrumentos e Mercados Financeiros no Programa de 

Doutoramento e Finanças no programa de MBA. Entre 2012 e 2014, exerceu as funções de 

coordenador científico do programa de MBA. 

Fora da Universidade de Lisboa desempenha atualmente a função de presidente do Taguspark 

- Sociedade de Promoção e Desenvolvimento do Parque de Ciência e Tecnologia da Área de 

Lisboa, S.A., preside ao Conselho Fiscal da Novabase Capital S.A. (uma subsidiária da Novabase 

S.A., empresa cotada em bolsa), é membro do Conselho Fiscal da Sagres – Sociedade de 

Titularização de Créditos, S.A. (a empresa de títulos do Citibank português), membro do 

Comité de Gestão do PSI 20 na Bolsa de Valores de Lisboa e preside ao Conselho Consultivo do 

BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. 

No passado foi administrador não executivo da NOVABASE SGPS (uma das melhores empresas 

portuguesas da área de TI cotadas em bolsa), presidente do IDEFE / ISEG, entre 1993 e 1998 foi 

diretor do Gabinete de Estudos da CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (a 

agência reguladora do mercado português de valores mobiliários), membro do Conselho de 

Administração da APAF – Associação Portuguesa dos Analistas Financeiros, administrador não 

executivo da SOGEVINUS SGPS, consultor da CMC – Comissão do Mercado de Capitais de 

Angola, Membro do Conselho e posteriormente presidente do Conselho Consultivo da FGP – 

Federação de Ginástica de Portugal, presidente do conselho científico da APOTEC - Associação 

dos Técnicos Oficiais de Contabilidade entre 2007 e 2009,  Membro do Conselho Consultivo da 

Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E. entre 2000 e 2008 e 



 
 

presidente da Comissão de Ética do OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo 

Português), S.G.M.R., S.A. (o regulador do mercado ibérico de energia), e da OMIClear 

Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C, S.A. (o operador de 

compensação para o mercado ibérico da energia). 

Desenvolve investigação na área das Finanças (Produtos Financeiros, Mercados e Instituições 

Financeiras e Regulação Financeira). Publicou artigos de natureza académica e de caráter 

empresarial/geral, é orador convidado de muitas conferências académicas e empresariais e 

tem sido docente em várias universidades nacionais e internacionais. É autor de uma coluna 

semanal de opinião no jornal Expresso, participa semanalmente num programa sobre 

economia na estação nacional de rádio, a TSF, e participa regularmente em programas de 

televisão sobre economia na estação SIC TV como comentador convidado de temas 

económicos. 

 


