Síntese curricular
1 - Dados de Identificação:
Nome: Marlene Lopes Fernandes
Nacionalidade: Portuguesa
Data de Nascimento: 09/08/1968
2 - Habilitações académicas:
2.1 - Pós-graduação em Gestão e Controlo Financeiro e Orçamental, Nova IMS,
Universidade Nova de Lisboa (2018).
2.2 - Mestre em Economia Monetária e Financeira, Instituto Superior de Economia e
Gestão (ISEG - UTL), grau obtido em 1996.
2.3 - Licenciada em Economia, Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG-UTL),
grau obtido em 1992.
3 - Atividade profissional mais relevante:
3.1 - Inspetora da carreira especial de inspeção, da Inspeção-Geral de Finanças (IGF),
desde março de 1996.
3.2 - Diretora de projetos na IGF, desde fevereiro de 2015, responsável por projetos
relativos ao controlo de autarquias locais e de empresas locais, apoio técnico
especializado na área autárquica e cooperação e relações institucionais.
3.3 - Chefe de Equipa Multidisciplinar na IGF, entre março de 2008 e janeiro de 2015,
com coordenação de equipas em ações de avaliação de desempenho de serviços e
avaliação de intervenções públicas, de controlo de empresas locais e de auditoria a
institutos públicos e direções-gerais.
3.4 - Vogal do Comité de Qualidade da IGF, desde julho de 2015.
3.5 - Em representação da IGF, formadora em diversas áreas (empresas municipais e
intermunicipais e avaliação de programas e projetos e de serviços públicos).
3.6 - Vogal do Conselho Fiscal do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, desde
dezembro de 2017 até ao presente.
3.7 - Membro do júri dos concursos de jogos sociais da Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa, desde maio de 2015 até janeiro de 2018.

3.8 - Docente da cadeira de Economia Política do 2.º ano do Curso de Gestão de
Empresas do Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA) nos anos letivos de
1993/94, 1994/95 e 1995/96.
3.9 - Técnica Superior Economista na Direção-Geral da Contabilidade Pública entre
setembro de 1995 e março de 1996.

