
Inspetor do
Tribunal de
Contas é o novo
diretor do SEF

nomeação José Moreira, peri-
to em gestão pública, é o
novo diretor nacional adjun-
to do SEF, lugar vago desde
outubro de 2017

José António Teixeira Pinheiro Mo-
reira, inspetor do Tribunal de Con-
tas, mestre em Economia e Políti-
cas Públicas e licenciado em Eco-
nomia pela Universidade Lusíada,
é o novo diretor adjunto de Carlos
Moreira, o diretor nacional do SEE
O ministro da Administração Inter-
na, Eduardo Cabrita, considerou,
no seu despacho de nomeação,
que José Moreira "possui reconhe-
cida idoneidade, experiência pro-
fissional e formação exigidas para
o exercício das funções em causa".

O novo diretor nacional adjunto
transita da direção-geral do Tribu-
nal de Contas e antes exerceu fun-
ções de técnico especialista no ga-
binete do secretário de Estado do

Orçamento. Segundo a síntese cur-
ricular, publicada em Diário da Re-

pública, José António Moreira ini-
ciou a sua carreira na então Dire-
ção-Geral das Contribuições e

Impostos (atual Autoridade Tribu-
tária e Aduaneira) , na carreira de li-
quidador tributário, posterior-
mente foi técnico superior de orça-

mento e conta da Direção-Geral do

Orçamento (DGO). Exerceu fun-
ções de inspetor e de inspetor-dire-
tor na Inspeção-Geral do Ambien-
te e do Ordenamento do Território
(IGAOT) na área do controlo finan-
ceiro e posteriormente exerceu
funções de inspetor no Departa-
mento de Auditoria II do Tribunal
de Contas, área responsável pelo
controlo da receita fiscal no âmbi-
to do Parecer à Conta Geral do Es-
tado.

Na sua formação académica
destaca-se o seu mestrado em Eco-
nomia e Políticas Públicas, pelo
Instituto Superior de Economia e
Gestão (ISEG) , e as suas pós-gra-
duações em Finanças e Gestão do
Setor Público, no Instituto de Direi-
to Económico, Financeiro e Fiscal
(IDEFF) da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, e em Con-
tabilidade, Finanças Públicas e
Gestão Orçamental, pelo ISEG da
Universidade de Lisboa.

A direção do SEF estava apenas
com um diretor nacional adjunto,
ainspetora Cristina Gatões, desde

que a anterior direção, liderada por
Luísa Maia Gonçalves, se demitiu
em outubro de 2017. Com ela saí-
ram os adjuntos, Joaquim Pedro
Oliveira e António Patrício. v.M.


