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l) Desenvolver ações de sensibilização no domínio da conservação
preventiva e da segurança junto de entidades, públicas e privadas, que
tenham à sua guarda bens culturais classificados, em articulação com
as direções regionais e outros serviços da área da cultura;
m) Promover ações de formação no âmbito do património cultural
classificado.
5.2.3 — Na área da Informática:
a) Assegurar o funcionamento e atualização dos sistemas operacionais informáticos de suporte à gestão financeira, à gestão de recursos
humanos e ao expediente;
b) Apoiar o funcionamento dos sistemas informáticos e bases de dados
utilizadas pela DGPC;
c) Manter atualizado e funcional o parque informático e os sistemas
de redes informáticas da DGPC;
d) Manter atualizado o portal da DGPC e coordenar a sua divulgação
pública;
e) Manter o sistema de inventário respeitante aos bens imóveis classificados em articulação com o DBC;
f) Em articulação com o DBC, manter atualizado o sistema de informação relativo às bases de dados georreferenciadas do património cultural
arquitetónico e arqueológico na página eletrónica da DGBC;
g) Acompanhar as medidas preconizadas pela sociedade de informação
e promover a sua aplicação, visando alcançar objetivos de racionalização e modernização administrativa para a efetiva desmaterialização e
simplificação dos procedimentos.
6 — Nos termos preceituados no artigo 7.º da Portaria 223/2012,
de 24 de julho, são ainda unidades flexíveis os serviços dependentes
a seguir indicados, cujas competências se encontram consignadas no
artigo 6.º daquela Portaria:
a) Panteão Nacional, instalado na Igreja de Santa Engrácia, em Lisboa,
e na Igreja de Santa Cruz, em Coimbra;
b) Museu Grão Vasco;
c) Museu Monográfico de Conímbriga;
d) Museu da Música.
7 — O presente despacho produz efeitos a partir de 25 de julho de
2012.
7 de agosto de 2012. — O Diretor do Departamento de Planeamento,
Gestão e Controlo, em substituição, Manuel Diogo.
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Despacho (extrato) n.º 11143/2012
Por despacho de 25 de julho de 2012, do Diretor-Geral do Património
Cultural, atendendo ao disposto no Decreto-Lei n.º 115/2012, de 25 de
maio e na Portaria n.º 223/2012, de 24 de julho, ao abrigo da alínea d)
do n.º 1 do artigo 7.º e da alínea c), in fine, do n.º 1 do artigo 25.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de
agosto, e 64/2011, de 22 de dezembro, foram mantidas as comissões de
serviço do seguinte pessoal dirigente, com efeitos a 25 de julho de 2012:
a) Jorge Alexandre Ferreira Pereira Sampaio, técnico superior do
ex-IGESPAR, I. P., como diretor do Mosteiro de Alcobaça;
b) Isabel Maria Canhoto Segura Faria Silveira Godinho, técnica superior do ex-IMC, I. P., como diretora do Palácio Nacional da Ajuda;
c) Mário Pereira dos Santos, docente, como diretor do Palácio Nacional de Mafra;
d) Isabel Alexandra Rodrigues Cordeiro, técnica superior do ex-IMC, I. P., como diretora do Palácio Nacional de Queluz;
e) Maria Inês de Franca Sousa Ferro, técnica superior do ex-IMC, I. P.,
como diretora do Palácio Nacional de Sintra;
f) Maria Antónia Aleixo Pinto de Matos, técnica superior do ex-IMC, I. P., como diretora do Museu Nacional do Azulejo;
g) Silvana Bessone, técnica superior do ex-IMC, I. P., como diretora
do Museu Nacional dos Coches e anexo em Vila Viçosa;
h) Joaquim Maria Valença Pais de Brito, docente do ISCTE, como
diretor do Museu Nacional de Etnologia/Museu de Arte Popular;
i) Ana Maria Baltazar Lopes Alcoforado, técnica superior do ex-IMC,I. P., como diretora do Museu Nacional de Machado de Castro;
j) José Carlos Batista Alvarez, técnico superior do ex-IMC,I. P., como
diretor do Museu Nacional do Teatro;
k) Maria Clara Mendes Vaz Pinto, técnica superior do ex-IMC,I. P.,
como diretora do Museu Nacional do Traje;
l) Maria Helena Ferraz Trindade, técnica superior do ex-IMC,I. P.,
como chefe de divisão do Museu da Música.
7 de agosto de 2012. — O Diretor do Departamento de Planeamento,
Gestão e Controlo, em substituição, Manuel Diogo.
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Despacho (extrato) n.º 11144/2012
Por despacho de 25 de julho de 2012 do Diretor-Geral do Património
Cultural, atendendo ao disposto no Decreto-Lei n.º 115/2012, de 25 de
maio e na Portaria n.º 223/2012, de 24 de julho, ao abrigo da alínea d)
do n.º 1 do artigo 7.º e do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, e 64/2011, de 22 de
dezembro, foram nomeados, em regime de substituição, com efeitos a
01 de agosto de 2012, o seguinte pessoal dirigente, cujas notas curriculares publicadas em anexo demonstram aptidão e o perfil adequados
aos exercícios dos cargos:
a) Luís António Branco de Pinho Lopes, técnico superior do ex-IGESPAR, I. P., como Diretor do Departamento de Bens Culturais;
Nota curricular
1 — Dados pessoais
Nome: Luiz António Branco de Pinho Lopes
Ano de nascimento: 1946
2 — Habilitações académicas
Licenciatura em Arquitetura pela Escola Superior de Belas Artes de
Lisboa. Pós-Graduação em Conservação e Recuperação de Edifícios e
Monumentos, pelo Departamento de Arquitetura da Escola Superior de
Belas Artes de Lisboa (1984)
3 — Outras habilitações
1986: Direção Moderna: fundamentos e Técnicas, da DGEFAD.
1991: Comportamento Térmico dos Edifícios, do IEMGI.
1992: O Processo de avaliação de Impactes Ambientais em Portugal
e na CEE — Aplicação de Critérios de Avaliação da Qualidade de EIAs,
pelo CINIA do DCEA/FCT/UNL.
1995: Curso de Direito do Património Cultural, do INA.
4 — Atividade profissional
Início da atividade na função pública como professor do 5.º grupo
(desenho) da Escola Comercial e Industrial de Torre Vedras, de 1972
a 1974.
De 1974 a 1989, técnico da Direção-Geral da Comunicação Social,
tendo nesse período exercido, em regime de requisição, as funções
de Chefe dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal da Nazaré, de
1984 a 1986.
A partir de 1989, técnico superior do Instituto Português do Património
Arquitetónico e Arqueológico (IPPAR), tendo assessorado o então Presidente até ao fim da sua comissão de serviço. A partir de 1990 passou a
exercer funções no Departamento do Património Arquitetónico (DPA) e,
desde Dezembro desse ano, nomeado, em comissão de serviço, Chefe da
Divisão de Salvaguarda do DPA, cargo que exerceu até ser nomeado, em
1997, Chefe de Divisão em gestão, da Divisão de Salvaguarda da Direção
Regional de Lisboa do Instituto Português do Património Arquitetónico.
De 1999 até Novembro de 2009 assessorou os Presidentes do IPPAR
e do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico
(IGESPAR), que sucedeu àquele. Em Novembro de 2009 foi nomeado
Chefe de Gabinete do Secretário de Estado da Cultura do 18.º Governo
Constitucional. A partir de Junho de 2011, foi colocado no Departamento
de Salvaguarda do IGESPAR.
5 — Outras Atividades relevantes
Membro do Comité do Património Mundial (CPM) em representação de Portugal na 23.ª sessão daquele órgão do Centro do Património
Mundial, que teve lugar em Cairns, na Austrália, em 2000, passando a
integrar o grupo de apoio à Delegação Portuguesa às sessões do CPM
até 2004.
Representante do IPPAR no Comité de pilotagem do Fórum Europeu
de Politicas de Arquitetura de 1998 a 2000.
Representante da área da cultura na Comissão do Domínio Público
Marítimo a partir de 2004.
Ponto Focal dos Relatórios Periódicos para aplicação da Convenção
do Património Mundial desde 2004.
Membro da Delegação Portuguesa às sessões do Comité do Património
Mundial desde 2004.
Delegado de Portugal no Comité Diretor do Património Cultural
(CDPAT) do Conselho da Europa de 2005 a 2007.
Delegado de Portugal no Comité Diretor do Património Cultural e da
Paisagem (CDPATEP) do Conselho da Europa de 2008 a 2011.
b) Manuel de Lemos Bairrão Oleiro, técnico superior do ex-IMC, I. P.,
como diretor do Departamento de Museus, Conservação e Credenciação;

