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Após a conclusão do seu mestrado, foi admitido para um estágio no Fundo Monetário Internacional (FMI), onde
estagiou no período de 3 meses no Departamento de Estatísticas de Finanças Públicas do FMI (Goverment
Finance Statistcs Division), tendo trabalhado com equipa do FMI no projecto de alteração das Estatísticas das
Finanças Públicas datada de 1986 (GFS 1986) para o Manual de Estatísticas de Finanças Públicas (Government
Finance Statistics Manual) que veio a ser publicado no ano de 2014 (GFSM 2014).
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