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CURRICULUM VITAE 

 

 

Nome – António João Marques Maia 

Morada – Largo do Barroco, Sem Número, Vivenda A 

2705 – 747 – São João das Lampas - Sintra  

Contactos – 93.345.65.47 / maia.o.antonio@gmail.com;   

 

1 – Habilitações Académicas: 

- Licenciatura em Antropologia (1999) pela Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa; 

 

- Pós-Graduação em Criminologia (2002), pela Universidade Lusíada de 

Lisboa; 

 

- CADAP - Curso de Alta Administração Pública (2010), pelo Instituto 

Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa; 

 

- Mestrado em Sociologia (2008), pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas, da Universidade Técnica de Lisboa; 

 

-  Doutorando em “Ciências Sociais”, na especialidade de “Gestão e 

Administração Pública”, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 

da Universidade Técnica de Lisboa; 

 

 

mailto:maia.o.antonio@gmail.com
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3 – Colaboração em estudos, projectos e trabalhos académicos: 

- Orientador do estudo de Tese de Licenciatura em Ciências Policiais de João 

Carvalho, aluno do 16º Curso de Formação de Oficiais de Policia da PSP 

(2004), do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna 

(ISCPSI), com o título “Corrupção e Polícia: Aspectos organizacionais e o 

papel do comandante de Esquadra” - http://www.esp.pt/Monografias.html; 

 

- Foi eleito e é membro do Conselho Pedagógico do ISCSP, para o biénio 

2011/2013, em representação dos alunos de Doutoramento, em Julho de 2011 - 

http://www.iscsp.utl.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=122

%3Aconselho-cientifico&catid=95&Itemid=257;  

 

- Fez parte do comité de organização da Conferência “Interdisciplinary insights 

on fraud and corruption”, na Faculdade de Economia da Universidade do 

Porto entre 14 e 15 de Setembro de 2012 -

http://www.obegef.pt/i2fc/committee.html; 

 

- Membro do Conselho Científico da Conferência Internacional “Interdisciplinary 

insights on fraud and corruption”, na Faculdade de Economia da Universidade 

do Porto entre 14 e 15 de Setembro de 2012 - 

http://www.obegef.pt/i2fc/scientific.html; 

 

- Moderador da mesa-redonda “Portugal with future: fighting corruption and 

economic crime”, no âmbito da conferência “Interdisciplinary insights on 

fraud and corruption”, na Faculdade de Economia da Universidade do Porto 

entre 15 de Setembro de 2012 - http://www.obegef.pt/i2fc/program.html;  

 

- Participação, como discussant de papers apresentados na Conferência 

“Interdisciplinary insights on fraud and corruption”, na Faculdade de 

Economia da Universidade do Porto entre 14 e 15 de Setembro de 2012 - 

http://www.esp.pt/Monografias.html
http://www.iscsp.utl.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=122%3Aconselho-cientifico&catid=95&Itemid=257
http://www.iscsp.utl.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=122%3Aconselho-cientifico&catid=95&Itemid=257
http://www.obegef.pt/i2fc/committee.html
http://www.obegef.pt/i2fc/scientific.html
http://www.obegef.pt/i2fc/program.html


 3 

http://www.obegef.pt/i2fc/Detailed_program.pdf e 

http://www.obegef.pt/i2fc/program.html ;  

 

- Organizador do Master and Doctoral Tutorial / Short Course “Criminology and 

Anti-Fraud Research”, ministrado pelo Prof. Robert Klitgaard em 13 de 

Setembro de 2012 na Faculdade de Economia da Universidade do Porto - 

http://www.obegef.pt/i2fc/courses.html; 

 

- Participação no ciclo de seminários do ISCSP, “Sociologias à Quinta-Feira”, em 

25 de outubro de 2012, com a abordagem do tema “Corrupção em Portugal – 

Um contributo explicativo” - 

http://www.iscsp.utl.pt/index.php?view=article&catid=158%3Aeventos&id=12

64%3Aciclo-de-seminarios-sociologias-a-quinta-feira-11-de-outubro-patricia-

campanico&format=pdf&option=com_content&Itemid=370  

 

 

 

2 – Escritos publicados: 

- “Manhosos e Heróis – Estudo das identidades dos grupos: criminosos, polícias 

e cidadão comum”, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa, Tese de Licenciatura em Antropologia, Lisboa, 1999 

(Refª 

http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/83cbe9acef94db5a8025730800549412/0d019867f79

2e56180256a810030c686?OpenDocument 

http://www.dgsi.pt/bisp2.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/49bf4d65d6a

6cef780256f15003ada1d?OpenDocument 

http://www.dgsi.pt/birs/birs.nsf/305fde3cddf188ab802569660044179b/210a30f0b

10d5c8280256e74004efb20?OpenDocument);  

 

http://www.obegef.pt/i2fc/Detailed_program.pdf
http://www.obegef.pt/i2fc/program.html
http://www.obegef.pt/i2fc/courses.html
http://www.iscsp.utl.pt/index.php?view=article&catid=158%3Aeventos&id=1264%3Aciclo-de-seminarios-sociologias-a-quinta-feira-11-de-outubro-patricia-campanico&format=pdf&option=com_content&Itemid=370
http://www.iscsp.utl.pt/index.php?view=article&catid=158%3Aeventos&id=1264%3Aciclo-de-seminarios-sociologias-a-quinta-feira-11-de-outubro-patricia-campanico&format=pdf&option=com_content&Itemid=370
http://www.iscsp.utl.pt/index.php?view=article&catid=158%3Aeventos&id=1264%3Aciclo-de-seminarios-sociologias-a-quinta-feira-11-de-outubro-patricia-campanico&format=pdf&option=com_content&Itemid=370
http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/83cbe9acef94db5a8025730800549412/0d019867f792e56180256a810030c686?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/83cbe9acef94db5a8025730800549412/0d019867f792e56180256a810030c686?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/bisp2.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/49bf4d65d6a6cef780256f15003ada1d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/bisp2.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/49bf4d65d6a6cef780256f15003ada1d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/birs/birs.nsf/305fde3cddf188ab802569660044179b/210a30f0b10d5c8280256e74004efb20?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/birs/birs.nsf/305fde3cddf188ab802569660044179b/210a30f0b10d5c8280256e74004efb20?OpenDocument
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- Artigo “Manhosos e Heróis”, publicado em Novembro de 2003 no nº1 da IIIª 

Série da Revista “Polícia e Justiça”, do Instituto Superior de Polícia Judiciária e 

Ciências Criminais (ISPJCC), publicada pela Coimbra editora, 87 – 111; 

(Refª http://www.petrony.pt/detalhes_livros.asp?offset=59&Product_Id=2862 

 

- “Os números de Corrupção em Portugal”, Universidade Lusíada, Relatório de 

Curso de Pós-Graduação em Criminologia, Lisboa, 2002; 

(Refª 

http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/5aaafc7d559

149fe80256d2f002e84c5?OpenDocument 

http://www.stj.pt/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=COMP&StartRec=0

&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Os%20n%FAmeros%20

da%20corrup%E7%E3o%20em%20Portugal%22%20%2B%20%22TCO%20Os

%20n%FAmeros%20da%20corrup%E7%E3o%20em%20Portugal%24%22 

 

- Artigo “A Corrupção em Portugal”, publicado em Julho de 2004 no número 

especial temático da IIIª Série da Revista “Polícia e Justiça”, do ISPJCC, 

publicada pela Coimbra editora, 83 - 129; 

(Ref.ª 

http://www.dgsi.pt/bisp2.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/0a2b487c4

a84516180256f120033d875?OpenDocument 

http://www.almedina.net/catalog/product_info.php?products_id=3092 

http://www.stj.pt/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=ISBD&SearchTxt=%

22DE+Corrup%E7%E3o%22+%2B+%22DE+Corrup%E7%E3o%24%22&Start

Rec=20&RecPag=5 

 

- “A evolução conceptual das representações sociais do desvio e crime e da 

comunicação social”, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 

Relatório de Seminário do curso de Mestrado em Sociologia, Lisboa, 2005; 

 

http://www.petrony.pt/detalhes_livros.asp?offset=59&Product_Id=2862
http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/5aaafc7d559149fe80256d2f002e84c5?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/5aaafc7d559149fe80256d2f002e84c5?OpenDocument
http://www.stj.pt/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Os%20n%FAmeros%20da%20corrup%E7%E3o%20em%20Portugal%22%20%2B%20%22TCO%20Os%20n%FAmeros%20da%20corrup%E7%E3o%20em%20Portugal%24%22
http://www.stj.pt/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Os%20n%FAmeros%20da%20corrup%E7%E3o%20em%20Portugal%22%20%2B%20%22TCO%20Os%20n%FAmeros%20da%20corrup%E7%E3o%20em%20Portugal%24%22
http://www.stj.pt/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Os%20n%FAmeros%20da%20corrup%E7%E3o%20em%20Portugal%22%20%2B%20%22TCO%20Os%20n%FAmeros%20da%20corrup%E7%E3o%20em%20Portugal%24%22
http://www.stj.pt/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Os%20n%FAmeros%20da%20corrup%E7%E3o%20em%20Portugal%22%20%2B%20%22TCO%20Os%20n%FAmeros%20da%20corrup%E7%E3o%20em%20Portugal%24%22
http://www.dgsi.pt/bisp2.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/0a2b487c4a84516180256f120033d875?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/bisp2.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/0a2b487c4a84516180256f120033d875?OpenDocument
http://www.almedina.net/catalog/product_info.php?products_id=3092
http://www.stj.pt/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=ISBD&SearchTxt=%22DE+Corrup%E7%E3o%22+%2B+%22DE+Corrup%E7%E3o%24%22&StartRec=20&RecPag=5
http://www.stj.pt/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=ISBD&SearchTxt=%22DE+Corrup%E7%E3o%22+%2B+%22DE+Corrup%E7%E3o%24%22&StartRec=20&RecPag=5
http://www.stj.pt/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=ISBD&SearchTxt=%22DE+Corrup%E7%E3o%22+%2B+%22DE+Corrup%E7%E3o%24%22&StartRec=20&RecPag=5
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- “Representações Sociais da corrupção – contributo para o seu conhecimento”, 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Relatório de Seminário do 

curso de Mestrado em Sociologia, Lisboa, 2006; 

 

- “Corrupção: realidade e percepções – o papel da imprensa”, Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, Tese de Mestrado em Sociologia, Lisboa, 2008; 

(Ref.ª  

http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/corrupcao-realidade_e_precepcoes.pdf 

http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/6e687be9746f

f7cf80257425005adc77?OpenDocument) 

 

 

- “A percepção social sobre a Corrupção em Portuga”, 2011; 

(Ref.ª http://www.bocc.ubi.pt/pag/maia-antonio-a-percepcao-social-sobre-a-

corrupcao-em-portugal.pdf) 

 

- “Contributo para a caracterização do discurso social: O caso da Corrupção”, 

2011; 

(Ref.ª http://www.bocc.ubi.pt/pag/maia-antonio-contributos-para-a-

caracterizacao-do-discurso-social.pdf) 

 

- “Corrupção: realidade e percepções – o papel da imprensa”, 2010; 

(Ref.ª http://www.bocc.ubi.pt/pag/maia-antonio-corrupcao-realidade-e-

percepcoes.pdf)  

 

- Artigo “O problema da corrupção em Portugal: um contributo para a sua 

caracterização”, publicado no n.º3 (Primavera 2009) da Revista do Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa, 2009; 

(Ref.ª http://www.uc.pt/fduc/biblioteca/pdf/DB_junho_2010 

 

http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/corrupcao-realidade_e_precepcoes.pdf
http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/6e687be9746ff7cf80257425005adc77?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/6e687be9746ff7cf80257425005adc77?OpenDocument
http://www.bocc.ubi.pt/pag/maia-antonio-a-percepcao-social-sobre-a-corrupcao-em-portugal.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/maia-antonio-a-percepcao-social-sobre-a-corrupcao-em-portugal.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/maia-antonio-contributos-para-a-caracterizacao-do-discurso-social.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/maia-antonio-contributos-para-a-caracterizacao-do-discurso-social.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/maia-antonio-corrupcao-realidade-e-percepcoes.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/maia-antonio-corrupcao-realidade-e-percepcoes.pdf
http://www.uc.pt/fduc/biblioteca/pdf/DB_junho_2010
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- Artigo “A questão da corrupção em Portugal: um contributo para a sua 

caracterização”, publicado no n.º3 (Junho de 2012) da Revista Investigação 

Criminal, da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da 

Polícia Judiciária, Lisboa, 2012: 12-43; 

(Ref.ª 

http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/76eabfcd74f

1360180257a360058e805?OpenDocument) 

 

- Artigo “Globalização, segurança, defesa e corrupção – a revisão de conceitos 

no quadro das novas ameaças difusas”, publicado no n.º22 (Julho / Agosto de 

2012) da Revista Segurança & Defesa, Lisboa, 2012: 70-83; 

(Refª - http://www.segurancaedefesa.pt/artigos.php)  

 

- Artigo “A questão da corrupção em Portugal: Contributo para a sua 

caracterização”, divulgado em 

http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/contributo_para_a_caracterizacao_da_cor

rupcao_em_portugal.pdf  

 

- Texto “Um Travão Chamado Burocracia”, publicado no manual de 10º Ano de 

Língua Portuguesa “Com Textos”, editado pela Editora ASA em 2010; 

 

- Coluna de Opinião “A Crise. Ainda a Crise. Novamente a Crise...“, publicado 

em http://aeiou.visao.pt/Actualidade/Economia/Pages/gestaodefraudeIV.aspx e em 

http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE004.pdf  

 

- Coluna de Opinião “A Máquina do Tempo“, publicada em http://aeiou.visao.pt/a-

maquina-do-tempo=f504827 e em 

http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE013.pdf  

 

- Coluna de Opinião “A Importância da Formação Técnica Específica “, 

publicada em http://aeiou.visao.pt/a-importancia-da-formacao-tecnica-especifica=f507525 e 

em http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE016.pdf  

http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/76eabfcd74f1360180257a360058e805?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/76eabfcd74f1360180257a360058e805?OpenDocument
http://www.segurancaedefesa.pt/artigos.php
http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/contributo_para_a_caracterizacao_da_corrupcao_em_portugal.pdf
http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/contributo_para_a_caracterizacao_da_corrupcao_em_portugal.pdf
http://aeiou.visao.pt/Actualidade/Economia/Pages/gestaodefraudeIV.aspx
http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE004.pdf
http://aeiou.visao.pt/a-maquina-do-tempo=f504827
http://aeiou.visao.pt/a-maquina-do-tempo=f504827
http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE013.pdf
http://aeiou.visao.pt/a-importancia-da-formacao-tecnica-especifica=f507525
http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE016.pdf
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- Coluna de Opinião “Um Travão Chamado Burocracia“, publicada em 

http://aeiou.visao.pt/um-travao-chamado-burocracia=f510462 e em 

http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE019.pdf  

 

- Coluna de Opinião “A Fraude como um acto de egoísmo”, publicada em 

http://aeiou.visao.pt/a-fraude-como-um-acto-de-egoismo=f515847 e em 

http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE025.pdf  

 

- Coluna de Opinião “A Prevenção da Fraude”, publicada em http://aeiou.visao.pt/a-

prevencao-da-fraude=f530261 e em 

http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE036.pdf  

 

- Coluna de Opinião “Pão e Circo”, publicada em http://aeiou.visao.pt/pao-e-

circo=f576335 e em http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE092.pdf  

 

- Coluna de Opinião “A Preto-e-Branco”, publicada em http://clix.visao.pt/a-preto-e-

branco=f584061 e em http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE102.pdf  

 

- Coluna de Opinião “Estratégias”, publicada em 

http://aeiou.visao.pt/estrategias=f594601 e em 

http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE113.pdf  

 

- Coluna de Opinião “”Ilusionados””, publicada em 

http://aeiou.visao.pt/ilusionados=f612657 e em 

http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE130.pdf  

 

- Coluna de Opinião “Dignos, mas pobres”, publicada em http://aeiou.visao.pt/dignos-

mas-pobres=f632224 e em http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE147.pdf  

 

- Coluna de Opinião “Corrupção ou corrupções? De que falamos quando falamos 

de corrupção”, publicada em http://aeiou.visao.pt/corrupcao-ou-corrupcoes-de-que-

falamos-quando-falamos-de-corrupcao=f637361 e em 

http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE151.pdf  

 

http://aeiou.visao.pt/um-travao-chamado-burocracia=f510462
http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE019.pdf
http://aeiou.visao.pt/a-fraude-como-um-acto-de-egoismo=f515847
http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE025.pdf
http://aeiou.visao.pt/a-prevencao-da-fraude=f530261
http://aeiou.visao.pt/a-prevencao-da-fraude=f530261
http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE036.pdf
http://aeiou.visao.pt/pao-e-circo=f576335
http://aeiou.visao.pt/pao-e-circo=f576335
http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE092.pdf
http://clix.visao.pt/a-preto-e-branco=f584061
http://clix.visao.pt/a-preto-e-branco=f584061
http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE102.pdf
http://aeiou.visao.pt/estrategias=f594601
http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE113.pdf
http://aeiou.visao.pt/ilusionados=f612657
http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE130.pdf
http://aeiou.visao.pt/dignos-mas-pobres=f632224
http://aeiou.visao.pt/dignos-mas-pobres=f632224
http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE147.pdf
http://aeiou.visao.pt/corrupcao-ou-corrupcoes-de-que-falamos-quando-falamos-de-corrupcao=f637361
http://aeiou.visao.pt/corrupcao-ou-corrupcoes-de-que-falamos-quando-falamos-de-corrupcao=f637361
http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE151.pdf
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- Coluna de Opinião “E se?... A propósito de Transparência”, publicada em 

http://aeiou.visao.pt/e-se-a-proposito-de-transparencia=f647922 e em 

http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE162.pdf  

 

- Coluna de Opinião “Corrupção política em Portugal: dez milhões de vítimas…”, 

publicada em http://visao.sapo.pt/corrupcao-politica-em-portugal-dez-milhoes-de-

vitimas=f665032, e em http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE174.pdf; 

 

- Coluna de Opinião “A importância da interdisciplinaridade para o 

conhecimento e controlo da fraude e da corrupção”, publicada em 

http://visao.sapo.pt/a-importancia-da-interdisciplinaridade-para-o-conhecimento-e-controlo-da-

fraude-e-da-corrupcao=f684640 e em 

http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE190.pdf;  

 

- Coluna de Opinião “Corrupção – Crime sem vítima?”, publicada em 

http://visao.sapo.pt/corrupcao-crime-sem-vitima=f700546 e em 

http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE203.pdf ; 

 

- Coluna de Opinião “Tempos de incerteza”, publicada na edição de 28 de 

dezembro de 2012 do Jornal i –  http://www.ionline.pt/opiniao/tempos-incerteza  e em 

http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/I_Fraude210.pdf; 

 

- Coluna de Opinião “Sociedade, regras, egoísmo e fraude”, publicada na edição 

de 15 de fevereiro de 2013 do Jornal i - http://www.ionline.pt/opiniao/sociedade-regras-

egoismo-fraude e em http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/I_Fraude223.pdf; 

 

- Coluna de Opinião “A remodelação do Estado – Questão-chave para o futuro”, 

publicada em http://visao.sapo.pt/a-remodelacao-do-estado-questao-chave-para-o-

futuro=f713901 e em http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE224.pdf;  

 

 

http://aeiou.visao.pt/e-se-a-proposito-de-transparencia=f647922
http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE162.pdf
http://visao.sapo.pt/corrupcao-politica-em-portugal-dez-milhoes-de-vitimas=f665032
http://visao.sapo.pt/corrupcao-politica-em-portugal-dez-milhoes-de-vitimas=f665032
http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE174.pdf
http://visao.sapo.pt/a-importancia-da-interdisciplinaridade-para-o-conhecimento-e-controlo-da-fraude-e-da-corrupcao=f684640
http://visao.sapo.pt/a-importancia-da-interdisciplinaridade-para-o-conhecimento-e-controlo-da-fraude-e-da-corrupcao=f684640
http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE190.pdf
http://visao.sapo.pt/corrupcao-crime-sem-vitima=f700546
http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE203.pdf
http://www.ionline.pt/opiniao/tempos-incerteza
http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/I_Fraude210.pdf
http://www.ionline.pt/opiniao/sociedade-regras-egoismo-fraude
http://www.ionline.pt/opiniao/sociedade-regras-egoismo-fraude
http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/I_Fraude223.pdf
http://visao.sapo.pt/a-remodelacao-do-estado-questao-chave-para-o-futuro=f713901
http://visao.sapo.pt/a-remodelacao-do-estado-questao-chave-para-o-futuro=f713901
http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/VisaoE224.pdf
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- Coluna de Opinião “Uma questão de confiança”, publicada na edição de 22 de 

março de 2013 do Jornal i - http://www.ionline.pt/opiniao/uma-questao-confianca e em 

http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/I_Fraude233.pdf;  

 

 

 

3 – Experiência Profissional: 

- Desde 1989 que exerce funções de Investigador Criminal na Polícia Judiciária 

(P.J.); 

 

- Entre Junho de 1990 e Janeiro de 1994, exerceu aquelas funções na coordenação 

da Investigação de várias dezenas de processos – crime por suspeitas de prática 

de crimes contra o Património, nos departamentos da PJ de Lisboa e do 

Funchal; 

 

- Entre Janeiro de 1994 e Novembro de 2004, exerceu as mesmas funções na 

Investigação de largas dezenas de processos – crime por suspeitas de prática de 

Corrupção e demais criminalidade económica e financeira, na Direcção Central 

de Investigação da Corrupção e da Criminalidade Económica e Financeira 

(DCICCEF), actualmente designada por Unidade Nacional de Combate à 

Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária; 

 

- Entre Novembro de 2004 e Maio de 2009, exerceu funções de docência no 

Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais (ISPJCC), onde, 

para lá da colaboração na formação da área da “Criminologia”, foi responsável 

pela formação das seguintes áreas: 

- “Caracterização da criminalidade económica em Portugal”; 

- “Dificuldades na detecção e na investigação criminal da criminalidade 

económica e financeira”; 

- “Definição e implementação de Estratégias na Investigação criminal do 

Crime de Corrupção e demais criminalidade económica”; 

http://www.ionline.pt/opiniao/uma-questao-confianca
http://www.gestaodefraude.eu/images/gf_upload/I_Fraude233.pdf
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- “Técnicas de Entrevista e Interrogatório de Polícia”;  

 

- Desde 15 de Maio de 2009 que exerce funções de Técnico Superior Especialista 

na problemática da Corrupção, no Concelho de Prevenção da Corrupção; 

 

 

 

 

4 – Projectos / Grupos de trabalho que integrou como Formador: 

- AGIS Project – “Cybercrime Investigation”: 

- Participou, em 2005, no desenvolvimento do projecto “Cybercrime 

Investigaton – Basic Level”, que permitiu a criação, para os países 

europeus, de um programa de formação básico na investigação de crime 

informático e estabeleceu a rede europeia de Centros de Formação em 

Cybercrime Investigation, do qual fez parte desde o primeiro momento 

o ISPJCC;  

(Refª 

http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/243

005e824fe2d4d8025742000580fd9?OpenDocument 

 

- Participou, entre 2006 e 2007, no desenvolvimento da fase 2 do 

projecto “Cybercrime Investigation – Intermediate Level”, que permitiu 

a construção, para todos os países europeus, de um conjunto de seis 

programas distintos de formação de nível intermédio, em investigação 

de criminalidade informática; 

 

- AGIS Project – “Échanges de bonnes pratiques sur les auditions de police 

judiciaire”: 

- Formador no Seminário Europeu AGIS “Échanges de bonnes pratiques 

sur les auditions de police judiciaire”, organizado pela Gendarmerie 

http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/243005e824fe2d4d8025742000580fd9?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/243005e824fe2d4d8025742000580fd9?OpenDocument
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National em 2006, em Paris, tendo mostrado e analisado a experiência 

portuguesa no treino de Polícias, através da focalização do tópico 

“Police Interview and Interrogation Techniques – The Portuguese 

Judiciary Police Training Model”; 

(Refª 

http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/f6db3eba6c46c9b5

8025712600573f17?OpenDocument)  

 

- CONSELHO DA EUROPA – Projecto “Police and Human Rights”: 

- É Coordenador Nacional em representação de Portugal no projecto 

“Police and Human Rights”, do Conselho da Europa; 

http://www.coe.int/t/e/human_rights/police/4._national_co-

ordinators/Police_and_HR_Coordinators.asp#TopOfPage 

 

- Representou Portugal na 1ª Conferência de Coordenadores Nacionais 

do projecto “Police and Human Rights” do Conselho da Europa, 

decorrida em Estrasburgo em 2005; 

 

- CEPOL – Academia Europeia de Polícia: 

- Formador no curso CEPOL “Human Rights, Police Ethics and 

Prevention of Corruption”, realizado em 2005 na Eslováquia, tendo 

focado o tópico “Prevention of corruption in police forces – the 

portuguese case”; 

 

- Formador no curso CEPOL “Future crime trends”, realizado em 2006 

na Eslovénia, tendo focado o tópico “The Future of Economic and 

Financial Crime”; 

 

- Formador no Seminário CEPOL “Combating Organised Vehicle 

Crime”, realizado em 2006 Portugal; 

 

http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/f6db3eba6c46c9b58025712600573f17?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/585dea57ef154656802569030064d624/f6db3eba6c46c9b58025712600573f17?OpenDocument
http://www.coe.int/t/e/human_rights/police/4._national_co-ordinators/Police_and_HR_Coordinators.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/t/e/human_rights/police/4._national_co-ordinators/Police_and_HR_Coordinators.asp#TopOfPage
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- Formador no curso CEPOL “Corruption and Financial Crime”, 

realizado em 2007 na Eslováquia, focando o tema “Difficulties in 

Detection and Investigation of Corruption Crime”; 

 

- Representou Portugal e a PJ no projecto “CEPOL – Exchange 

Programe”, que decorreu durante o ano de 2008, através do qual teve a 

oportunidade de trocar experiências profissionais “in loco”, ao nível do 

funcionamento das polícias e dos respectivos métodos de treino, com 

outros colegas de congéneres europeias, designadamente da Hungria, da 

Estónia, da Lituânia, da Roménia e da Finlândia; 

 

- Course manager do curso CEPOL 15 / 2008 – “High Tech and 

Cybercrime”, realizado em Portugal, no ISPJCC, já em Setembro de 

2008;   

(Refª http://www.police.ac.be/download/2008-15.pdf) 

 

 

- EUJUST LEX project – “Management of Investigation Course”: 

- Formador no projecto “EUJUST LEX – management of investigation 

course”, Organizado pela Guarda Nacional Republicana em Portugal 

em 2006, no âmbito do European Union´s Integrated of Law Mission, 

que teve como destinatários Magistrados e Oficias de Polícia do Iraque, 

tendo focado as temáticas da “Problemática da Criminalidade 

Organizada” e das “Dificuldades da Investigação do Crime  de 

Corrupção”; 

 

 

 

 

 

 

http://www.police.ac.be/download/2008-15.pdf
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- Formação a Magistrados do MºPº de Cabo Verde: 

- Formador no processo de formação de Magistrados do Ministério 

Público de Cabo Verde, decorrido em 2005 na Cidade da Praia, em 

Cabo Verde, tendo focado os temas “As Técnicas de Investigação 

Criminal” e “A Problemática da Criminalidade Organizada no 

Contexto da Globalização”;  

 

 

- Outras participações: 

- Seminário organizado pela PJ em 2007, “Prevenção e Investigação do 

crime de Corrupção nas Sociedades Democráticas”, com o tema “A 

Representação Social do Crime de Corrupção”; 

http://www.pgr.pt/portugues/grupo_soltas/Divulga%C3%A7%C3%B5es/

Programa%20Semin%C3%A1rio%20Corrup%C3%A7%C3%A3o%20(

5).pdf 

 

- Seminário organizado conjuntamente pelo Tribunal de Contas e Pela 

Polícia Judiciária, entre 8 e 12 de Outubro de 2007, “A Prevenção e o 

Combate à Corrupção no âmbito de uma Instituição Superior de 

Controlo Financeiro”, com os temas “A que realidade nos referimos 

quando falamos de CORRUPÇÃO em Portugal?”; “Caracterização do 

crime de Corrupção”; “Alguns exemplos práticos trabalhados pela 

DCICCEF/ PJ”; “Organismos Internacionais de Estudo e Luta Contra 

o Fenómeno da Corrupção”; “Os números da corrupção em Portugal”; 

“Representações sociais da Corrupção - um contributo para o seu 

conhecimento” 

(Ref.ª 

http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/83cbe9acef94db5a8025730800549412/680b

fe06c8b9dc32802573c400576b8b?OpenDocument) 

 

 

http://www.pgr.pt/portugues/grupo_soltas/Divulga%C3%A7%C3%B5es/Programa%20Semin%C3%A1rio%20Corrup%C3%A7%C3%A3o%20(5).pdf
http://www.pgr.pt/portugues/grupo_soltas/Divulga%C3%A7%C3%B5es/Programa%20Semin%C3%A1rio%20Corrup%C3%A7%C3%A3o%20(5).pdf
http://www.pgr.pt/portugues/grupo_soltas/Divulga%C3%A7%C3%B5es/Programa%20Semin%C3%A1rio%20Corrup%C3%A7%C3%A3o%20(5).pdf
http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/83cbe9acef94db5a8025730800549412/680bfe06c8b9dc32802573c400576b8b?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/bpjl.nsf/83cbe9acef94db5a8025730800549412/680bfe06c8b9dc32802573c400576b8b?OpenDocument
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- Workshop organizado em 2007 pelo CIES / ISCTE, “Corrupção e Ética 

em Democracia: Representações Sociais dos Portugueses em 

Perspectiva Comparada”, com o tema “As representações sociais das 

práticas de Corrupção como factor de delimitação do respectivo 

problema criminal”; 

http://www.fd.unl.pt/jurist/ProgramaConferenciaCorrupcao15JUN.pdf 

 

- Membro / Investigador, desde 2008, do Centro de Estudos de 

Administração e Política Públicas (CAPP), do Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas (ISCSP / UTL), pertencente ao Grupo de 

Administração Pública; 

 

- Professor na Pós – Graduação em Gestão de Fraude, organizada pela 

Faculdade de Economia da Universidade do Porto, com a Coordenação 

e condução da cadeira “Técnicas de Entrevista e Fraude” 

http://www.egpupbs.up.pt/?page_id=940&type=viewteacher&id=235 ; 

 

- Seminário organizado pelo CEJ (Centro de Estudos Judiciários) – 

Porto, em Maio de 2010, “Corrupção e Criminalidade Financeira”, 

com o tema “O Conselho de Prevenção da Corrupção e a sua Missão”; 

 

- Workshop organizado pela Câmara Municipal de Loures, em Junho de 

2011, com o tema “Riscos e Corrupção: A elaboração e implementação 

de Planos de Prevenção” - http://www.cm-

loures.pt/fonewsdetail.asp?stage=2&id=3103;  

 

- Colóquio “Contabilidade e Gestão”, organizado pelo ISCAL (Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa) em 12 de Julho 

de 2011; 

 

 

http://www.fd.unl.pt/jurist/ProgramaConferenciaCorrupcao15JUN.pdf
http://www.egpupbs.up.pt/?page_id=940&type=viewteacher&id=235
http://www.cm-loures.pt/fonewsdetail.asp?stage=2&id=3103
http://www.cm-loures.pt/fonewsdetail.asp?stage=2&id=3103
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5 – Línguas Faladas e Escritas: 

- Português (falado e escrito); 

- Inglês (falado e escrito); 

- Francês (falado e escrito); 


