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Carlos Fernando Calhau Trigacheiro, casado, nascido em 30 de março de 1955, 

em Alvito – Beja, residente em Tomar. 

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de 

Economia e Gestão de Lisboa, em 1980. Revisor Oficial de Contas, inscrito na 

respectiva Ordem, com o nº 898, em maio de 1995.  

Em janeiro de 2013, na sequência da aprovação em provas públicas, obteve o título 

de Professor especialista na área de Ciências Empresariais. 

Equiparado a Professor Coordenador na Escola Superior de Gestão do Instituto 

Politécnico de Tomar, onde exerce funções docentes desde outubro de 1992, tendo 

lecionado diversas disciplinas da área das Contabilidades e, designadamente, no 

domínio da Auditoria. 

Em particular, tem lecionado matérias de auditoria no Mestrado de Contabilidade, 

Fiscalidade e Finanças Empresariais e no Mestrado de Auditoria e Análise 

Financeira, tendo, em qualquer dos casos orientado dissertações e projetos de fim 

de curso.  

Inspetor de finanças na Inspeção-geral de Finanças desde fevereiro de 1981, 

desempenhando, desde outubro de 2001, as funções de Diretor de Auditoria, 

responsável pela direção operacional da coordenação de toda a atividade de 

auditoria aos Fundos Comunitários. Esta articulação envolve todas as entidades que 

integram o Sistema Nacional de Controlo dos Fundos Estruturais, Pescas e 

Agrícolas, onde se inclui a própria Inspeção-geral de Finanças, bem como a 

respetiva articulação direta com os serviços da Comissão Europeia e com 

organismos homólogos de outros Estados-Membros. 

Tem exercido as funções de Revisor Oficial de Contas, integrando os respetivos 

órgãos de fiscalização, de diversas sociedades anónimas e entidades públicas, 

exercendo atualmente funções na RTP – Rádio e Televisão de Portugal, SA, e no 

Conselho das Finanças Públicas. 

É ainda Presidente do Conselho Fiscal da Fundação de Arte Moderna e 

Contemporânea coleção Berardo. 

Enquanto formador, tem colaborado em várias acções de formação profissional, 

com particular destaque para as matérias de contabilidade e auditoria. 
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