João Figueiredo
Gimė 1955 m. Angoloje.

Išsilavinimas:
1978 m.

Lisabonos universiteto Teisės fakultete (Portugalijoje) įgijo teisės bakalauro laipsnį.

Profesinė patirtis:
Nuo 2016 m.

Europos Audito Rūmų narys, paskirtas į I kolegiją „Tausus gamtos išteklių
naudojimas“
2008–2016 m. Portugalijos aukščiausiosios audito institucijos, Tribunal de Contas, teisėjas-patarėjas,
paskirtas į pirmąjį skyrių „Ex ante ir lygiagretus auditas“
2005–2008 m. Portugalijos Vyriausybės Finansų ministerijos už viešąjį administravimą atsakingas
ministras
2003–2005 m. Tribunal de Contas auditorius-koordinatorius
2002 ir 2003 m. Finansų ministerijos Muitinės ir specialiųjų vartojimo mokesčių generalinio
direktorato Mokymo padalinio vadovas
2001 ir 2002 m. Teisingumo ministerijos Kalėjimų tarnybos generalinis direktorius
1999–2001 m. Teisingumo ministerijos Nacionalinės probacijos tarnybos vadovas
1995–1999 m. Teisingumo ministro kabineto vadovas
1991–1995 m. Ministro padėjėjo kabineto prie Teisingumo ministerijos vadovas
1987–1991 m. Teisingumo ministerijos Nacionalinės probacijos tarnybos generalinio direktoriaus
padėjėjas
1985–1987 m. Makao administracijos Organizavimo ir IT skyriaus bei Mokslinių tyrimų ir planavimo
skyriaus vadovas
1983–1985 m. Teisingumo ministerijos Nacionalinės probacijos tarnybos direktorius, atsakingas už
techninį koordinavimą, mokslinius tyrimus ir planavimo paslaugas
1979–1983 m. Administracinio organizavimo generalinio direktorato vyresnysis pareigūnas
Kita profesinė veikla:
1999–2004 m. Europos probacijos konfederacijos (CEP) pirmininkas (2001–2004 m.) ir valdybos
narys (1999–2001 m.)
1999–2002 m. Teisingumo sistemos profesinio mokymo centro valdybos narys
1994–2003 m. Portugalijos Respublikos Asamblėjos Prieigos prie administracinių dokumentų
komiteto narys
1992 ir 1993 m. Portugalijos Ministrų tarybos pirmininko kabineto Kokybės ir viešojo administravimo
racionalizavimo komisijos narys

1985 ir 1986 m. Makao administracijos kinų kalbos įdiegimo komisijos narys

Skaitė paskaitas apie viešojo administravimo reformą, viešąjį valdymą, viešuosius finansus,
administracinę teisę, išorės ir nepriklausomą finansų kontrolę, baudžiamąją teisę, probaciją ir
nepilnamečių nusikalstamumą nacionalinių ir tarptautinių institucijų organizuotuose renginiuose, visų
pirma Tribunal de Contas, Lisabonos universiteto, Teisės studijų centro – Portugalijos teisėjų
mokyklos, Nacionalinio administracijos instituto, Portugalijos banko, Calouste Gulbenkian fondo,
Europos Sąjungos Tarybos, EBPO, Europos Tarybos, CEP, Portugališkai kalbančių šalių ir Lotynų
Amerikos šalių teisingumo ministrų konferencijų, Lotynų Amerikos šalių viešojo plėtros
administravimo centro ir Kinijos Liaudies Respublikos Makao specialaus administracinio regiono.
Leidiniai:
Įvairūs leidiniai viešojo administravimo, viešųjų finansų, išorės finansų kontrolės, kriminalinės
policijos ir nepilnamečių teisingumo sistemos temomis, pavyzdžiui:
„Interesų konfliktas ir viešojo sektoriaus etika“, parengtas kartu su Augusto Santos Silva, „Sukčiavimo
Portugalijoje vadovas“, Porto universiteto ekonomikos fakultetas, 2016 m.
„Veiksmingumas ir teisėtumas viešajame sektoriuje“, Tribunal de Contas apžvalga, Nr. 51, 2009 m.
„Priemonės, skirtos nustatyti ex ante audito apimtį Tribunal de Contas“, Tribunal de Contas apžvalga,
Nr. 51, 2009 m.
„Viešojo administravimo reformos nuo 2005 iki 2008 m. Kai kurie pagrindiniai aspektai“, Tribunal de
Contas apžvalga, Nr. 52, 2009 m.
„Ekonominė ir pinigų sąjunga ir Biudžeto politika. Deficito problema“, Tribunal de Contas apžvalga,
Nr. 43, 2005 m. sausio-birželio mėn.
„Priemonės nepilnamečių nusikalstamumo prevencijai“, Childhood and Youth, Nr. 01-2, 2001 m.
„Auklėjimo priemonių įgyvendinimas“, „Nepilnamečių auklėjimo įstatymas – besikeičianti sistema“,
Coimbra Editora, 2002 m.
„Nepilnamečių teisingumo sistema“, Childhood and Youth, Nr. 01-1, 2001 m.
„Viešųjų tarnybų etika. Priemonės, skirtos susisteminti valstybės tarnautojų profesinę etiką“,
Administracinio modernizavimo sekretoriatas, 1988 m. lapkričio mėn.
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