Жуан Фигейреду (João Figueiredo)
Роден през 1955 г. в Ангола.

Образование:
1978 г.

Бакалавърска степен по право, Юридически факултет, Университет на Лисабон,
Португалия

Професионален опит:
От 2016 г.
2008 – 2016 г.
2005 – 2008 г.
2003 – 2005 г.
2002 – 2003 г.
2001 – 2002 г.
1999 – 2001 г.
1995 – 1999 г.
1991 – 1995 г.
1987 – 1991 г.
1985 – 1987 г.
1983 – 1985 г.
1979 – 1983 г.

Член на Европейската сметна палата, назначен в Одитен състав I – Устойчиво
използване на природните ресурси
Съдия в Сметната палата на Португалия — Tribunal de Contas, разпределен
в Първи отдел – Предварителен одит и одит на изпълнението
Държавен секретар за публичната администрация, Министерство на финансите,
правителство на Португалия
Главен одитор в Сметната палата на Португалия
Началник на Отдела за обучение на Генерална дирекция „Митници и специални
данъци върху потреблението“– Министерство на финансите
Генерален директор на Службата за местата за лишаване от свобода –
Министерство на правосъдието
Председател на Националната пробационна служба, Министерство на
правосъдието
Началник на Кабинета на Министъра на правосъдието
Началник на кабинета на помощник държавния секретар на Министерството на
правосъдието
Заместник генерален директор на Националната пробационна служба,
Министерство на правосъдието
Ръководител на Службата за организация и информационни технологии
и Ръководител на Отдела за научни изследвания и планиране, Специален
административен район Макао
Директор на Службата за техническа координация, научни изследвания
и планиране на Националната пробационна служба, Министерство на
правосъдието
Старши служител в Генерална дирекция „Административна организация“

Други професионални дейности:
1999 – 2004 г. Председател (2001 – 2004 г.) и член (1999 – 2001 г.) на Управителния съвет на
Европейската конфедерация за пробация (CEP)

1999 – 2002 г. Член на администрацията на Центъра за професионално обучение
в правосъдната система
1994 – 2003 г. Член на Комисията за достъп до административни документи – Събрание на
Португалската република
1992 – 1993 г. Член на Комисията по въпросите на качеството и рационализацията на
публичната администрация, Председателство на Министерския съвет,
Португалия
1985 – 1986 г. Член на Комисията за използване на китайски език – Специален
административен район Макао

Преподавател и обучаващ във връзка с реформата на публичната администрация, публичното
управление, публичните финанси, административното право, външния и независим финансов
контрол, наказателното правосъдие, пробацията и младежката престъпност при мерки,
насърчавани от национални и международни органи, по-конкретно от: Tribunal de Contas,
Университета на Лисабон, Центъра за правни науки – Португалската школа за обучение на
магистрати, Националния институт по администрация, Централната банка на Португалия,
Фондация „Calouste Gulbenkian“, Съвета на Европейския съюз, ОИСР, Съвета на Европа, CEP,
конференциите на министрите на правосъдието на португалоезичните държави и страните от
Латинска Америка, Латиноамериканския център за развитие на публичните администрации
и Специален административен район Макао в Китайската народна република.
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