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Nota Curricular
Dados Pessoais
Luís Manuel Lemos de Oliveira Machado.
Nasceu em Lisboa, em 24 de Agosto de 1962.

Habilitações Académicas
Licenciado em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

da Universidade Nova de Lisboa.
Pós-graduação em Ciências Documentais pela Faculdade de Letras 

da Universidade de Lisboa.
Pós-graduação em Contabilidade, Finanças Públicas e Gestão Orça-

mental pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade 
Técnica de Lisboa.

Formação Profissional (últimos 5 anos)
Gestão Por Objectivos, INA, 26 de Setembro a 16 de Novembro de 

2006 (58 horas)
Gestão de Projectos, INA, 25 de Outubro a 14 de Dezembro de 2006 

(58 horas).
Diploma de Especialização em Gestão e Melhoria de Processos, INA, 

Julho de 2008 (190 horas).
O Novo Código da Contratação Pública, INA. 15 a 19 de Setembro 

de 2008 (35 horas).
Gestão e Acompanhamento de Empreitadas à Luz do Novo CCP, INA, 

26 de Janeiro de 2009 (7 horas).
Curso de Alta Direcção em Administração Pública, ISCTE-IUL, 

Outubro de 2008 a Junho de 2009.

Percurso Profissional
Secretário-Geral Adjunto do Ministério da Cultura desde 1 de Junho 

de 2007.
Adjunto da Ministra da Cultura. do XVII Governo Constitucional, 

de 12 de Março de 2005 a 31 de Maio de 2007.
Administrador não executivo da Sociedade Parques de Sintra-Monte 

da Lua de 23 de Janeiro de 2006 a 18 de Agosto de 2007.
Técnico Superior do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Minis-

tério da Cultura desde 1 de Março de 2007
Chefe da Divisão de Centros Culturais do Instituto Camões entre 

2001 e 2005.
Chefe da Divisão de Audiovisual e Informática do Instituto Camões 

entre 1999 e 2001.
Técnico Superior de 1.ª classe do quadro do Instituto Camões em 

Junho de 1999.
Técnico Superior de 2.ª classe da carreira de Biblioteca e Documen-

tação, do quadro do Instituto Português do Livro e da Leitura, de 8 de 
Maio a 9 de Junho de 1992 e, a partir de 10 de Junho de 1992, do Instituto 
da Biblioteca Nacional e do Livro.

Experiência Profissional
Enquanto Adjunto do Gabinete da Ministra da Cultura desenvolveu a 

sua actividade na gestão financeira e de recursos humanos do Ministério 
da Cultura, na validação e acompanhamento dos procedimentos de aqui-
sição de bens e serviços submetidos a despacho da Ministra da Cultura, 
na validação e acompanhamento dos procedimentos relativos à realização 
de empreitadas de obras públicas submetidos a despacho da Ministra da 
Cultura. Representante do Ministério da Cultura no PRACE — Programa 
de Reestruturação da Administração Central do Estado. Coordenador 
da equipa responsável pela Lei Orgânica do Ministério da Cultura e dos 
serviços e organismos que o integram.

No exercício das funções de chefe da Divisão de Centros Culturais 
do Instituto Camões coordenou as tarefas relacionadas com a progra-
mação cultural dos centros, pela análise e concessão de apoio a activi-
dades culturais desenvolvidas nos centros culturais e estabelecimento 
de itinerâncias de projectos culturais na Rede de Centros, com a pro-
gramação financeira, pelo controlo do ciclo orçamental dos centros 
culturais (aprovação do orçamento, execução, alterações orçamentais 
e contas de gerência), pelo levantamento e caracterização dos recursos 
humanos existentes nos centros culturais e sua gestão, levantamento 
das necessidades de formação e participação nas reuniões relacionadas 
com a preparação do seu estatuto profissional e gestão e reformulação 
de espaços. Coordenou ainda os projectos do Centro Cultural Luso-
Caboverdiano, sede do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, 
do Instituto Camões-Centro Cultural Português na Cidade da Praia e 
do Instituto Camões — Centro Cultural Português em São Tomé e no 
equipamento e tecnologias da informação pela análise das necessidades, 
selecção e aquisição de equipamento para os centros culturais e coorde-
nação dos projectos de informatização dos centros culturais em Rabat, 
Casablanca Maputo Luxemburgo, Vigo, Luanda, Díli e Cidade da Praia. 
Colaborou ainda na informatização dos Centros de Língua Portuguesa 
em São Tomé, Maputo, Beira e Buenos Aires.

Enquanto técnico superior do Instituto Português do Livro e da Leitura 
(depois Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro), desenvolveu funções 
na área das bibliotecas públicas, tendo sido co-responsável pelo primeiro 
projecto de informatização da Rede de Bibliotecas Públicas (1992-1996).

Experiência docente no curso de especialização em Ciências Docu-
mentais da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
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 Portaria n.º 240/2010
O projecto da última Exposição Mundial do século XX, EXPO 98, que 

visava colocar os oceanos, a sua diversidade, a sua função essencial no 
equilíbrio planetário, sob as atenções da comunidade internacional, foi 
um desígnio estratégico para Portugal e para a cidade de Lisboa.

O Pavilhão de Portugal, desenhado pelo arquitecto Álvaro Siza Vieira, 
o mais conhecido e divulgado internacionalmente de todos os arquitec-
tos portugueses, funcionou como sede da representação portuguesa na 
EXPO 98, introduzindo aos visitantes o tema da Exposição Mundial 
«Os Oceanos, um Património para o Futuro».

Edifício de volumetria horizontal e de implantação paralela à doca 
composto por dois corpos: um edifício de dois pisos (além da cave); 
e uma área destinada a actos públicos definida por uma extensa pala 
de betão apoiada em dois pórticos denominada por Praça Cerimonial. 
O primeiro, de sentido horizontalizante, é definido por dois pórticos 
de betão, entre os quais se desenvolve uma pala de betão armado, sus-
pensa por cabos de aço. O segundo, um pouco mais elevado, apresenta 
a configuração já referida e as suas fachadas caracterizam -se por uma 
abertura regular dos vãos. O alçado virado ao rio é antecedido por um 
pórtico de colunas, que suportam uma pala, e que se articulam com as 
fenestrações e com a varanda que percorre toda a fachada.

Do lado oposto, destacam -se as janelas de sacada do piso superior, 
caracterizando -se todos os vãos por linhas depuradas. Já a fachada Norte, 
na diagonal, acentua a abertura do eixo urbano da Estação do Oriente à 
Doca dos Olivais. Mas, curiosamente, os muretes, que parecem referir -se 
a alinhamentos de buxo dos jardins de solares e de palácios, adossam e 
contrariam parcialmente esta afirmação de abertura.

Obra vencedora do Prémio Valmor em 1998, onde rasgos modernos, 
como o lençol de betão, combinam enormemente com uma constante 
referência aos traços históricos que a mesma encerra. Se, por um lado, 
se observam referências à tradição clássica nos pórticos e ritmos das 
janelas, a organização interna em função de uma espécie de claustro 
recorda a arquitectura conventual portuguesa.

Na escala monumental do Pavilhão de Portugal, Siza Vieira faz con-
fluir duas imagens imperiais antitéticas, reflectindo uma imagem em-
blemática e festiva. Encontrando -se presente nesta obra referências a 
arquitectos como Le Corbusier, Oscar Niemayer, a Giuseppe Terragni 
ou mesmo ao programa da Nova Monumentalidade de 1943.

Durante a EXPO 98, o projecto expositivo, que deveria evocar os 
descobrimentos portugueses e a conquista dos Oceanos, esteve a cargo 
de Eduardo Souto Moura, funcionando um restaurante, café e bar no 
restante espaço. Mantendo -se desde então como um dos mais represen-
tativos edifícios desta área da capital, marcando fortemente a paisagem 
e constituindo um símbolo para Lisboa e para o país.

As qualidades intrínsecas do projecto do arquitecto Siza Vieira estão 
patentes e foram testadas pelos utilizadores do pavilhão durante a EXPO 
98, as suas linhas e exigências programáticas, ambiciosas e inovadoras, 
afirmavam a representação de Portugal na Europa e no Mundo.

A sua relevância para compreensão do património arquitectónico 
contemporâneo português justifica a sua classificação como monumento 
de interesse público (IP).

A fixação da zona especial de protecção (ZEP) do Pavilhão de Portugal 
visa salvaguardar o enquadramento do imóvel classificado, tendo em 
conta a sua implantação, enfiamento visual e pontos de vista, relevantes 
para a defesa do contexto e do monumento classificado.

Foram cumpridos os procedimentos de audição de todos os interes-
sados previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, 
bem como os artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo;

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 15.º, do artigo 18.º, do n.º 2 

do artigo 28.º e do n.º 2 do artigo 43.º, todos da Lei n.º 107/2001, de 
8 de Setembro, manda o Governo, pela Ministra da Cultura, o seguinte:

Artigo único
É classificado como monumento de interesse público (MIP) o Pavilhão 

de Portugal, sito na Alameda dos Oceanos e no Largo Bartolomeu Dias, 
Parque das Nações, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho e 
distrito de Lisboa, e fixada a respectiva zona especial de protecção, 
conforme planta de delimitação constante do anexo à presente portaria 
e da qual faz parte integrante.

24 de Março de 2010. — Pela Ministra da Cultura, Elísio Costa Santos 
Summavielle, Secretário de Estado da Cultura.
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 Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P.

Aviso n.º 6545/2010

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o 
preenchimento de dois postos de trabalho, da carreira/categoria 
de técnico superior, conforme caracterização do mapa de pessoal 
do Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P.

1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
Fevereiro, torna -se público que, por meu despacho de 1 -3 -2010, se encon-
tra aberto procedimento concursal comum, para constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o 
preenchimento de dois postos de trabalho, da categoria de técnico superior, 
da carreira de técnico superior, previstos, e não ocupados, no mapa de pes-
soal aprovado do Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P. (ICA, I. P.).

2 — Legislação aplicável — Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho, Lei n.º 59/2008, de 
11 de Setembro e Portaria 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

3 — Para os efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, declara -se não estarem constituídas 
reservas de recrutamento no próprio organismo, presumindo -se, igual-
mente, a inexistência de reservas de recrutamento constituídas pela EC-
CRC, porquanto não foram ainda publicitados quaisquer procedimentos 
nos termos dos artigos 41.º e seguintes da referida Portaria.

4 — Âmbito do recrutamento — tendo em conta o despacho do Exmo. 
Sr. Director do ICA, I. P., de 26 de Novembro de 2009, sobre o qual a 
Exma. Sr.ª Ministra da Cultura e o Exmo. Sr. Ministro de Estado e das 
Finanças exararam despachos de concordância, em 30 de Novembro 
de 2009 e em 3 de Fevereiro de 2010, respectivamente, no âmbito 
dos quais se consideram verificados os pressupostos que justificam o 
recurso a este tipo de recrutamento com vista à constituição da relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, podendo, deste 
modo, candidatar -se ao mesmo trabalhadores detentores de relação 
jurídica de emprego público, por tempo determinado ou determinável, 
previamente constituída, e ainda trabalhadores sem relação jurídica de 
emprego público, nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 6.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

5 — Local de trabalho — instalações do ICA, I. P., sitas na Rua de 
S. Pedro de Alcântara, n.º 45, 1.º, 1269 -138 Lisboa.

6 — Posicionamento remuneratório — nos termos do disposto no 
artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, o posicionamento 
dos trabalhadores recrutados numa das posições remuneratórios da ca-
tegoria é objecto de negociação com a entidade empregadora pública e 
terá lugar imediatamente após o termo do procedimento concursal.

7 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar, em conformidade 
com o estabelecido no mapa de pessoal aprovado para 2009 — Funções 
exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, elaboração de 
pareceres e projectos com diversos graus de complexidade e execução 
e outras actividades de apoio geral ou especializado, consubstanciadas 
nas competências previstas nos Estatutos do ICA, I. P., aprovados pela 
Portaria n.º 375/2007, de 30 de Março, designadamente as seguintes:

a) Desenvolvimento de tarefas relacionadas com a componente or-
çamental de projectos aprovados pelo ICA, I. P., em articulação com as 
equipas de gestão de projectos;

b) Análise e verificação de contratos nacionais e internacionais nos 
aspectos relacionados com a montagem financeira de projectos apresen-
tados a financiamento bem como de projectos financiados pelo ICA, I. P.;

c) Acompanhamento e controlo da execução financeira dos apoios 
atribuídos e geridos pelo ICA, I. P.

8 — Requisitos de admissão:
a) Ser detentor dos requisitos previstos no artigo 8.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, nomeadamente:
i) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição 

da República Portuguesa, convenção internacional ou lei especial;
ii) 18 anos de idade completos;
iii) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
iv) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
v) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

b) Ser detentor dos requisitos previstos no do artigo 52.º, n.º 1, alí-
neas a) a d) da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, nomeadamente:

i) Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a executar dife-
rente atribuição, competência ou actividade, do órgão ou serviço em causa;

ii) Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a exe-
cutar qualquer atribuição, competência ou actividade, de outro órgão ou 
serviço ou que se encontrem em situação de mobilidade especial;

iii) Trabalhadores integrados em outras carreiras;
iv) Trabalhadores que exerçam os respectivos cargos em comissão de 

serviço ou que sejam sujeitos de outras relações jurídicas de emprego 
público por tempo determinado ou determinável

v) Indivíduos sem relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida.

c) Ser detentor do nível habilitacional exigido: Licenciatura nas áreas 
de gestão, economia ou contabilidade, nos termos do artigo 44.º, n.º 1, 
alínea c) da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

9 — O candidato deve reunir os requisitos referidos no número an-
terior até à data limite de apresentação da candidatura.

10 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, não podem ser admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da 
categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos 
de trabalho para cuja ocupação se publicita o presente procedimento.

11 — Formalização da candidatura:
11.1 — Prazo de candidatura: 10 (dez) dias úteis, contados da data 

da publicação do presente aviso no Diário da República.
11.2 — Formalização da candidatura: obrigatoriamente, sob pena de 

exclusão, através do preenchimento completo do formulário de candi-
datura ao procedimento concursal, a que se refere o n.º 1 do artigo 51.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, publicado através do Des-
pacho n.º 11321/2009, do Ministro de Estado e das Finanças, Diário da 
República n.º 89, 2.ª série, de 8 de Maio, e disponibilizado, para este 
efeito, na página electrónica do ICA, I. P., www.ica -ip.pt. O formulário, 
bem como a documentação que o deva acompanhar, deverá ser entregue 
pessoalmente nas instalações do ICA, I. P. (ver n.º 5 deste aviso), ou 
remetido por correio registado, com aviso de recepção, ou ainda enviado 
por correio electrónico, através do endereço DRH@ica -ip.pt, expedido 
até ao termo do prazo fixado no n.º 11.1 do presente aviso, do qual 
constarão os seguintes elementos actualizados:

a) Identificação do procedimento concursal, com indicação da carreira, 
categoria e actividade caracterizadoras dos postos de trabalho a ocupar;

b) Identificação da entidade que realiza o procedimento;
c) Identificação do candidato pelo nome, data de nascimento, sexo, 

nacionalidade, número, data e emissor do bilhete de identidade ou equi-
valente, número de identificação fiscal, endereços postal e electrónico, 
números de telefone e ou telemóvel;




