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tégia, Avaliação e Relações Internacionais no Ministério das Finanças 
tendo desempenhado funções no Departamento de Relações Bilaterais 
e Multilaterais (2007 a 2011).

Ao nível bilateral foi responsável pelo desenho e planeamento do 
Programa Integrado de Cooperação e Assistência Técnica em Finanças 
Publicas (PICATFin) com Timor -Leste; Desk Officer responsável pela 
implementação do PICATFin com a Guiné -Bissau e Moçambique e 
Desk Officer da CPLP.

Ao nível multilateral assumiu funções de Desk officer do Banco 
Europeu do Investimento, do Fundo Europeu do Investimento, parti-
cipou como representante do Ministério das Finanças nas Reuniões do 
Comité do Artigo 14.º, Comité FEMIP, no Trust Fund de Infraestruturas 
EU -África e no Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa 
(CEB).

Em 15 julho 2013 foi nomeada Chefe de Divisão de Gestão Financeira 
e Patrimonial do Camões, IP sendo também responsável pelo Centro de 
Informática do Instituto destacando -se os seguintes trabalhos: conceção 
e operacionalização das medidas SIMPLEX + | Camões e candidatura ao 
financiamento SAMA2020; acompanhamento das auditorias financeiras 
da Comissão Europeia, Tribunal de Contas, Inspeção -Geral de Finanças, 
Fiscal Única e Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2008); con-
ceção e implementação do Programa de Apoio Técnico Especializado 
em Finanças Públicas das estruturas da rede externa (Centros Culturais 
Portugueses e Coordenações de Ensino de Português no Estrangeiro) 
em Berna, Cabo Verde; Luanda e Paris; implementação do Sistema de 
Inventariação e valorização do património; reengenharia de processos 
de reconciliações bancárias em articulação com ESPAP e IGCP; imple-
mentação do sistema de Pedidos de Ordens de Pagamento em moeda 
estrangeira; elaboração e implementação do Plano Estratégico de Tec-
nologias de Informação e Comunicação do Camões, IP enquadrador da 
estratégia de transformação digital do Instituto.
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 Despacho n.º 7687/2017
De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º da Portaria 

n.º 194/2012, de 20 de junho, em conjugação com o n.º 2.2 da De-
liberação n.º 1201/2012, de 30 de agosto, do Conselho Diretivo do 
Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P. foi criada a Divi-
são de Coordenação do Ensino Português no Estrangeiro integrada na 
Direção de Serviços de Língua e Cultura.

Tendo em conta as necessidades de regular funcionamento, e dado 
que se trata de cargo a prover, importa proceder à designação do Chefe 
de Divisão de Coordenação do Ensino Português no Estrangeiro.

Cumpridos todos os formalismos legais inerentes ao respetivo pro-
cedimento concursal, o júri considerou que o licenciado Rui Nuno Al-
bano Dias Ernesto, reúne todas as condições para o exercício do cargo, 
recaindo sobre ele a sua escolha.

Assim, nos termos dos n.os 9.º e 11.º 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, determino o seguinte:

1 — Designo para o cargo de Chefe de Divisão de Coordenação do 
Ensino Português no Estrangeiro, o licenciado Rui Nuno Albano Dias 
Ernesto, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por 
iguais períodos de tempo, por possuir perfil adequado e demonstrativo 
da aptidão e da experiência profissional necessárias para o desempenho 
do cargo em que é investido, conforme evidencia a síntese curricular que 
se anexa ao presente despacho, dele fazendo parte integrante.

2 — O presente despacho produz efeitos a 11 de setembro de 2017.
21 de agosto de 2017. — A Presidente do Conselho Diretivo, 

Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.

Nota Curricular
Rui Nuno Albano Dias Ernesto, nascido a 16 de junho de 1974, em 

Luanda -Angola.
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresa pela Dinensino, 

CRL — Universidade Moderna em 1998.
Curso de Formação em Gestão Pública — FORGEP, concluído em 

2014.
Subgerente na empresa Eurest Portugal — Sociedade Europeia de 

Restaurantes, L.da nos anos de 1998 e 1999.
Integrou os quadros do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, I. P. em 2000, na carreira de Técnico Superior, exercendo 
funções no Centro de Formação Profissional de Santiago do Cacém, 
com promoção à categoria de Técnico Superior de Formação Assessor 
em 2005.

Desempenhou as funções de Chefe de Serviços da Unidade de Forma-
ção, Gestão e Desenvolvimento da Qualificação no Centro de Formação 

Profissional de Santiago do Cacém do IEFP, I. P. interinamente entre 
setembro de 2002 e fevereiro de 2004, e sob nomeação de março de 
2004 a novembro de 2012.

Diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional do Alentejo 
Litoral do IEFP, I. P. de novembro de 2012 a fevereiro de 2016. Repre-
sentou a Unidade Orgânica em órgãos como a CIMAL — Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Litoral, a Administração do Grupo de Ação 
Local do Litoral Alentejano no âmbito da Estratégia de Desenvolvimento 
Local e o Conselho Municipal de Educação de Santiago do Cacém. Foi 
ainda membro do Conselho Estratégico do Centro de Apoio às Empresas 
de Santiago do Cacém e vogal em júris de concursos internacionais no 
âmbito da aquisição de serviços.

Exerce atualmente as funções de Técnico Superior no Centro de Em-
prego e Formação Profissional do Alentejo Litoral do IEFP, I. P.
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 Despacho n.º 7688/2017
O Centro Cultural Português em Díli criado pelo despacho conjunto 

do Ministro das Finanças e Ministro dos Negócios Estrangeiros n.º 206, 
publicado no D.R. n.º 45, de 23 de fevereiro de 2000, consubstancia um 
espaço de cultura cuja principal finalidade assenta na promoção da língua 
e da cultura portuguesas segundo princípios de interculturalidade, impul-
sionando a diversidade cultural no mundo, contribuindo para o reconhe-
cimento da imagem de Portugal em diversas vertentes e setores, a nível 
europeu e mundial, e para a vitalidade da economia portuguesa e europeia 
da cultura, nomeadamente pelo fomento da participação dos artistas, dos 
profissionais da cultura e da sociedade civil, em benefício do dinamismo 
e do intercâmbio de bens e serviços culturais com países terceiros.

Importa pois, tendo em conta as necessidades de funcionamento 
do Centro Cultural, e dado que se trata de cargo a prover, proceder à 
designação do Diretor do Centro Cultural Português em Díli.

Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º e do n.º 2 do artigo 4.º do 
Decreto -Lei n.º 165 -B/2009, de 28 de julho, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 118/2012, de 15 de junho, verificando -se todos os requisitos legais 
exigidos, determino o seguinte:

1 — Designo, para o cargo de Diretora do Centro Cultural Português 
em Díli, a licenciada Daniela de Almeida Pereira, em acumulação com 
as funções de Adida Técnica Principal, na área da Cooperação, pelo pe-
ríodo que durar o desempenho daquelas funções, por reunir as condições 
exigidas para o cargo a prover.

2 — A presente designação produz efeitos a partir de 1 de julho de 
2017.

21 de agosto de 2017. — A Presidente do Conselho Diretivo, Prof.ª 
Doutora Ana Paula Laborinho.

Nota curricular
Dados Biográficos
Daniela de Almeida Pereira
Nascida a 25 de fevereiro de 1981
Nacionalidade: Portuguesa e Cabo Verdiana

Formação Académica
Licenciatura em Economia pela Universidade de Lisboa (ISEG), 

em 2002
Mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional Estudos 

Europeus pela Universidade de Lisboa (ISEG), em 2005
Pós -graduação no Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública 

(CEAGP) pelo Instituto Nacional de Administração (INA), em 2005
Diploma de Especialização em Cooperação para o Desenvolvimento 

(DECODE) pelo Instituto Nacional de Administração (INA), em 2010

Formação Profissional
Mini -IPDET Core Course, International Program for Development 

Evaluation Training (IPDET) e INA;
Fiscalização Sucessiva do Tribunal de Contas Fiscalização Sucessiva 

do Tribunal de Contas Instituto Americano de Estudos da Comunicação;
Seminário Inglês para Reuniões e Negociações, INA;
International Consulting Skills Workshop, CENTROP, INOVISA 

VSF Portugal e PPP Lusofonia

Formação Linguística
Fluente em Inglês, Francês e Espanhol

Percurso Profissional
Estágio na Direção Geral da Política Regional (DG REGIO), Direção 

D — Intervenções Regionais na Áustria, Bélgica, Espanha, Luxemburgo, 
Holanda e Portugal, Unidade de Portugal


