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 FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Despacho n.º 5117/2021

Sumário: Designação no cargo de chefe de divisão de Justiça Tributária (DJT), da Direção de 
Finanças de Aveiro, da licenciada Luísa Maria Vilela Marques.

Tendo sido dado cumprimento ao estabelecido nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última 
redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro e concluído o procedimento concur-
sal de recrutamento e seleção para o cargo de chefe de divisão, da Divisão de Justiça Tributária 
(DJT), da Direção de Finanças de Aveiro, cargo de direção intermédia de 2.º grau, publicitado no 
Diário da República n.º 37, 2.ª série, de 23 de fevereiro de 2021, o júri, na ata final que integra o 
respetivo procedimento concursal, propôs, fundamentadamente, a designação da licenciada Luísa 
Maria Vilela Marques, por reunir as condições exigidas para o cargo a prover.

Considerando os fundamentos apresentados pelo júri, a candidata revelou que é a que melhor 
se adequa à missão por possuir competência técnica e aptidão para o exercício de funções de 
 direção, coordenação e controlo, especificamente na área do cargo a prover, bem como experiência 
e formação relacionadas com as atividades a desenvolver.

Nestes termos, e atento o disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação 
introduzida pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro, concordo com a proposta do júri, pelo que 
designo no cargo de Chefe de Divisão de Justiça Tributária (DJT), da Direção de Finanças de Aveiro, 
em comissão de serviço, pelo período de três anos, a licenciada Luísa Maria Vilela Marques, com 
efeitos a 1 de maio de 2021.

2 de maio de 2021. — A Diretora -Geral, Helena Maria José Alves Borges.

Curriculum Vitae

1 — Elementos de identificação:

Nome — Luísa Maria Vilela Marques.
Data de nascimento — 23 de agosto de 1961.
Naturalidade — Angola.
Residência — Macinhata do Vouga, Águeda.

2 — Habilitações académicas:

Licenciatura em Serviço Social concluída em 2005, no Instituto Miguel Torga de Coimbra.
Pós -graduada em Direito Fiscal das Empresas, no Instituto do Direito das Empresas e do 

Trabalho da Faculdade de Direito de Coimbra (ano letivo 2007/2008).
Pós -graduada em Finanças e Fiscalidade na EGP — University of Porto Business School — Fa-

culdade de Economia do Porto (ano letivo 2008/2009).

3 — Experiência Profissional:

Desde 1 de fevereiro de 2018 — Chefe de divisão da Tributação e Cobrança da Direção de 
Finanças de Aveiro.

Desde 1 de fevereiro de 2012 — Coordenação de equipa da Gestão da Dívida Executiva na 
Direção de Finanças de Aveiro.

De 1 de fevereiro de 2011 a 31 de janeiro de 2012 — Chefe do SF da Covilhã.
De 1 de setembro de 2008 a 31 de janeiro de 2011 — Chefe do SF de Oliveira do Bairro.
De 1 de janeiro de 1997 a 31 de agosto de 2008 — Chefe de Finanças Adjunta no SF de 

Águeda.
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4 — Formação profissional:

Além dos cursos de formação na área técnica fiscal de preparação para concursos de acesso 
às categorias que integram a carreira e de atualização, frequentou seminários e cursos sobre gestão 
e liderança, preparação pedagógica de formadores, de que se destacam os seguintes:

Curso de Preparação Pedagógica de Formadores — CAP.
Curso FORGEP — Formação em Gestão Pública Liderança e
Gestão de Equipas Gerir com Inteligência Emocional Gestão de Projetos.

314239796 


