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Izglītība
1978. g.

Bakalaura grāds tieslietās, Lisabonas universitātes Juridiskā fakultāte, Portugāle

Profesionālā pieredze
Kopš 2016. g.
2008.–2016. g.
2005.–2008. g.
2003.–2005. g.
2002.–2003. g.
2001.–2002. g.
1999.–2001. g.
1995.–1999. g.
1991.–1995. g.
1987.–1991. g.
1985.–1987. g.
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Eiropas Revīzijas palātas loceklis, norīkots I apakšpalātā (Dabas resursu ilgtspējīga
izmantošana)
Portugāles augstākās revīzijas iestādes (Tribunal de Contas) loceklis padomnieks (Juiz
Conselheiro), norīkots darbā Pirmajā departamentā, kura pārziņā ir ex ante un
paralēlā finanšu uzraudzība
Portugāles Finanšu ministrijas valsts pārvaldes lietu valsts sekretārs
Portugāles augstākās revīzijas iestādes revīzijas darba koordinators (Auditor
Coordenador)
Finanšu ministrijas Muitas un īpašā patēriņa nodokļu ģenerāldirektorāta Mācību
departamenta vadītājs
Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes ģenerāldirektors
Tieslietu ministrijas Valsts probācijas dienesta vadītājs
Tieslietu ministra biroja vadītājs
Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieka biroja vadītājs
Tieslietu ministrijas Valsts probācijas dienesta ģenerāldirektora vietnieks
Makao pārvaldes Organizācijas un informācijas tehnoloģiju dienesta vadītājs,
Pētniecības un plānošanas departamenta vadītājs
Tieslietu ministrijas Valsts probācijas dienesta Tehniskās koordinācijas, pētniecības
un plānošanas dienestu direktors
Valsts pārvaldes ģenerāldirektorāta vecākais ierēdnis

Cita profesionālā darbība
1999.–2004. g. Eiropas Probācijas konfederācijas (CEP) priekšsēdētājs (2001.–2004. g.) un valdes
loceklis (1999.–2001. g.)
1999.–2002. g. Tiesu sistēmas profesionālās apmācības centra vadības loceklis
1994.–2003. g. Portugāles parlamenta Administratīvo dokumentu pieejamības komitejas loceklis
1992.–1993. g. Valsts pārvaldes Kvalitātes un racionalizācijas komitejas loceklis Portugāles Ministru
padomes priekšsēdētāja birojā
1985.–1986. g. Makao pārvaldes Ķīniešu valodas ieviešanas komitejas loceklis

Lasījis lekcijas un vadījis mācības par šādiem tematiem: valsts pārvaldes reforma, valsts pārvalde,
valsts finanses, administratīvās tiesības, ārēja un neatkarīga finanšu kontrole, krimināltiesības,
probācija un jauniešu noziedzība, kā arī par tematiem, ko ierosinājušas valsts vai starptautiskas
iestādes, konkrēti, Portugāles augstākā revīzijas iestāde, Lisabona universitāte, Juridisko studiju
centrs – Portugāles Maģistratūras skola, Valsts administrācijas institūts, Portugāles Banka, Calouste
Gulbenkian fonds, Eiropas Savienības Padome, ESAO, Eiropas Padome, Eiropas Probācijas
konfederācija (CEP), portugāļu valodā runājošo valstu un Latīņamerikas valstu tieslietu ministru
konferences, Latīņamerikas centrs valsts pārvaldes attīstībai, kā arī Makao īpašās pārvaldes apgabals
Ķīnas Tautas Republikā.
Publikācijas
Dažādi darbi par valsts pārvaldi, valsts finansēm, ārējo finanšu kontroli, noziedzības apkarošanas
politiku un juvenālo justīciju, konkrēti:
“Conflito de interesses e ética do serviço público” [Interešu konflikti un civildienesta ētikas kodekss],
līdzautors Augusto Santos Silva, “Manual da Fraude em Portugal”, Faculdade de Economia da
Universidade do Porto, 2016;
“Eficiência e Legalidade na Administração Pública” [Efektivitāte un likumība valsts pārvaldē], in:
Revista do Tribunal de Contas, Nr. 51, 2009;
“Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização prévia do Tribunal de Contas ”
[Ieguldījums ex ante revīziju tvēruma noteikšanā Tribunal de Contas vajadzībām], in: Revista do
Tribunal de Contas, Nr. 51, 2009;
“As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns aspetos fundamentais” [Civildienesta
reformas 2005.–2008. gadā: daži pamataspekti], in: Revista do Tribunal de Contas, Nr. 52, 2009;
“A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A problemática dos défices” [Ekonomiskā
un monetārā savienība un budžeta politika – deficīta problēma], in: Revista do Tribunal de Contas,
Nr. 43, 2005. g. janvāris–jūnijs;
“Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil” [Pasākumi jauniešu noziedzības apkarošanā], in:
Infância e Juventude Nr. 01-2, 2001;
“Execução de Medidas Tutelares Educativas” [Soda pasākumu īstenošana audzināšanā], in: Direito
Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança, Coimbra Editora, 2002;
“A Justiça de Menores na Europa” [Juvenālā justīcija Eiropā], in: Infância e Juventude Nr. 01-1, 2001;
“Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma Sistematização da Ética Profissional
dos Funcionários” [Civildienesta ētikas kodekss. Ieguldījums civildienesta ierēdņu profesionālās ētikas
sistematizēšanā], Secretariado da Modernização Administrativa, 1988. g. novembris.
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