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1. Mestrando em Contabilidade, ISCAL, concluída a parte curricular (em fase de discussão de 
dissertação);Licenciado em Gestão Informática pelo Instituto Politécnico da Guarda; Programa de 
Formação em Gestão Pública (FORGEP); Curso de Especialização em Contabilidade Financeira. 
 

2. Cargos desempenhados na DGCI/AT: 

 Desde 01-07-2014 Diretor de Finanças Adjunto na Direção de Finanças de Lisboa por 
nomeação do Sr. Diretor Geral da AT. 

 Desde 01-01-2011, Diretor de Finanças Adjunto, em regime de substituição, na Direção 
de Finanças de Lisboa; 

 De 01-02-2008 a 31-12-2010, Chefe de Divisão da Divisão de Planeamento Coordenação 
e Apoio Técnico à Inspeção Tributária da Direção de Finanças de Lisboa; 

 De 28-11-2005 a 31-01-2008 Coordenador de Equipa de Inspeção na Direção de 
Finanças de Lisboa – Serviços de Inspeção – Divisão IV; 

 De 02-11-2000 a 30-11-2005, Inspetor Tributário nível 1 na Direção de Finanças de 
Lisboa – Serviços de Inspeção Tributária Divisão IV; 

3. Membro do júri do júri do estágio do concurso interno de admissão a período experimental, para 
a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista a 
ocupação de 1000 postos de trabalho, previstos e não ocupados, da categoria de inspetor 
tributário, nível 1, da carreira de inspeção tributária, grau 4, do grupo de pessoal de administração 
tributária; 

4. Participação em vários grupos de trabalho como representante da Direção de Finanças de Lisboa: 
 Forum global sobre a transparência e troca de informações para efeitos fiscais;  
 Desenvolvimento de modelos de propensão à fraude dos contribuintes, por segmentos de 

risco; 
 Despacho do Sr. Subdiretor geral da inspeção tributária, para proceder à alteração do 

Regime complementar de procedimento de inspeção tributária (RCPIT) e do Regime 
geral de infrações tributárias (RGIT), face à criação da Autoridade Tributária a 
Aduaneira. 
 

5. Participação como formador na AT em várias matérias como: Sistema de Normalização 
Contabilística; Curso de IRC em b-learning; 

 

 


