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Zeinal Abdin Mohamed Bava

Nascido em Lourenço Marques, em 18 de novembro de 1965, Zeinal Bava é licenciado em
Engenharia Eletrónica e Eletrotécnica pela University College London. Como gestor, tem
um percurso profissional reconhecido a nível nacional e internacional, tendo sido
considerado como o melhor CEO no sector das Telecomunicações da Europa em 2013, 2011
e 2010. Foi também considerado pela Institutional Investor como o melhor CEO em
Portugal em 2013 e 2012 e como melhor CEO em Portugal pela Extel em 2014, 2013, 2012,
2011 e 2010. Foi ainda eleito o melhor CEO na área de Investor Relations, no âmbito do
“Investor Relations & Governance Awards (IRGA)”, uma iniciativa da Deloitte, em 2013,
2011 e 2009. Enquanto CFO do Grupo PT, foi eleito por três vezes o melhor CFO no sector
das telecomunicações da Europa pela Institutional Investor, sendo ainda de referir as
distinções que lhe foram conferidas pelos municípios do Rio de Janeiro, Santo Tirso,
Covilhã e região Autónoma da Madeira. Mais recentemente, em junho de 2014, foi
agraciado pelo Presidente da República Portuguesa com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito
Empresarial – Classe do Mérito Comercial.
Da notável atividade profissional do Eng. Zeinal Abdin Mohamed Bava são de destacar os
cargos de direção executiva em bancos de reconhecido prestígio internacional e, em
especial, os diversos cargos de idêntica natureza que desempenhou e desempenha nas
empresas do grupo PT (Portugal) e do grupo OI (Brasil), em especial a de Presidente da
Comissão Executiva. Enquanto Presidente da Comissão Executiva da Portugal Telecom,
iniciou uma reorganização da estrutura da empresa, reorientando-a e focando a estratégia
de crescimento internacional em mercados de elevado potencial, e operou uma mudança
radical na visão e filosofia de funcionamento da mesma, após a sua privatização, com a
criação de serviços inovadores que fizeram com que a empresa passasse a ser percecionada
também como operadora de televisão, além das telecomunicações. Como consequência da
estratégia definida, reforçou o investimento em infraestruturas de vanguarda, como a rede
de fibra, considerada a melhor da Europa, e a rede 4G, cuja qualidade foi reconhecida
como uma referência na Europa, e ainda a construção, na Covilhã, do maior Data Center
de Portugal e um dos maiores da Europa e do mundo.
Reconhecendo o mérito da atividade de gestor desenvolvida pelo Eng. Zeinal Abdin
Mohamed Bava para o prestígio e engrandecimento de Portugal, a Universidade da Beira
Interior atribuiu-lhe o grau de Doutor Honoris Causa em 21 de Outubro de 2014.

