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COESÃO TERRITORIAL
Gabinete da Secretária de Estado da Valorização do Interior
Despacho n.º 2429/2020
Sumário: Designa Ester Maria Machado Moreira da Silva como técnica especialista do Gabinete
da Secretária de Estado da Valorização do Interior.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 4 do artigo 11.º e
no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo como técnica especialista do
meu Gabinete a licenciada Ester Maria Machado Moreira da Silva, técnica superior da Comunidade
Intermunicipal do Tâmega e Sousa.
2 — O estatuto remuneratório da designada é equivalente ao estabelecido para o cargo de
adjunto, conforme o disposto no n.º 6 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
3 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, a designada desempenhará funções na área da sua especialidade.
4 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o presente despacho produz
efeitos desde 20 de janeiro de 2020.
6 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do mencionado decreto-lei, publique-se na
2.ª série do Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do
Governo.
31 de janeiro de 2020. — A Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Cristina
Fernandes Rodrigues Ferreira.
Nota curricular

Dados biográficos
Nome: Ester Maria Machado Moreira da Silva.
Data e local de nascimento: 30 de março de 1974, Paredes.
Habilitações
Licenciatura em Relações Internacionais — Ramo Culturais e Políticas, Universidade do
Minho (1996).
Master of Arts em Estudos Europeus e Relações Internacionais, Universidade de Kent,
Londres (1998).
Percurso profissional
Desde janeiro de 2017 — integra a Divisão de Desenvolvimento e Promoção Territorial da
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, executando física e financeiramente candidaturas
no âmbito do PO Norte 2020 (FEDER e FSE), nas áreas da atividade económica, cultura, turismo,
desenvolvimento regional e cooperação europeia.
Está inscrita no Programa de Doutoramento em Estudos sobre a Globalização na NOVA
FCSH.
Frequentou um curso de Gestão de Projeto na Porto Business School, em 2014.
É auditora de Defesa Nacional desde que terminou o curso de Defesa Nacional, pelo Instituto
de Defesa Nacional, em 2007.
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Foi docente das cadeiras de Relações Económicas Internacionais e Organizações Internacionais no ISAI.
Durante seis anos foi coordenadora de Formação do Núcleo Regional do Norte (pólos de Braga,
Guimarães e Penafiel) no CIDEC — Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos. Também foi
coordenadora do projeto Potencial C — Apoio à Promoção e Inovação do Empreendedorismo no
setor das artes, cultura e indústrias criativas na Agência Inova.
Integrou durante cinco anos a equipa da Rota do Românico (VALSOUSA — Associação de
Municípios do Sousa), em que assumiu a gestão e coordenação da programação cultural da Rota
do Românico — Palcos do Românico, bem como a execução de outros projetos de âmbito turístico-cultural e de cooperação europeia.
Nos finais de 1999 exerceu funções no Departamento Comercial Internacional da Exponor e
posteriormente esteve ao serviço da direção do GGE do Porto 2001.
Iniciou a sua atividade profissional no Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, no
Departamento de Estudos Europeus, em 1996.
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