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 Despacho (extracto) n.º 27917/2008
Por despacho de 19 de Setembro de 2008 do Director do Instituto de 

Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P.:
1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo e do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
n.º 3 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 96/2007, de 29 de Março, e ar-
tigo 27.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, delego, dentro dos 
limites reconhecidos na lei, na Subdirectora do Instituto de Gestão do 
Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR, IP), Professora 
Doutora Arquitecta Andreia Maria Bianchi Aires de Carvalho Galvão, 
os poderes necessários para a prática dos seguintes actos:

1.1 — Aprovar os pareceres respeitantes aos planos municipais pre-
vistos no Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção dada 
pelo Decreto -Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, conjugado com o 
n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro;

1.2 — Aprovar os pareceres relativos a projectos de loteamento e obras 
de urbanização e de edificação previstos no Decreto -Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 
de Setembro, conjugado com o n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de Setembro;

1.3 — Aprovar os estudos e projectos relativos a obras a realizar pelo 
Instituto, no âmbito das suas competências;

1.4 — Autorizar a realização de obras ou intervenções em bens imó-
veis classificados ou em vias de classificação, nos termos dos artigos 15.º 
e 51.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro;

1.5 — Autorizar a execução de inscrições ou pinturas bem como a 
colocação de anúncios, cartazes ou outro tipo de material informativo, 
nos termos do artigo 41.º e n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 
8 de Fevereiro;

1.6 — Autorizar a realização de despesas relativas a obras ou inter-
venções em bens imóveis classificados ou em vias de classificação, 
dentro dos limites previstos na lei, nos termos do n.º 3 do artigo 17.º 
do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, relativas ao director -geral 
ou equiparado.

2 — Consideram -se ratificados todos os actos praticados desde 15 de 
Fevereiro de 2008 pela Subdirectora do Instituto de Gestão do Patrimó-
nio Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR, IP), Professora Doutora 
Arquitecta Andreia Maria Bianchi Aires de Carvalho Galvão, no âmbito 
dos poderes agora delegados, até à data do presente despacho.

3 — O presente despacho revoga o despacho n.º 23249/2008, publi-
cado no Diário da República n.º 177, 2.ª série, de 12 de Setembro.

19 de Setembro de 2008. — O Director do Departamento de Gestão, 
Luís Filipe Coelho. 

 Despacho (extracto) n.º 27918/2008
Por despacho de 03 de Julho de 2008 do do Director deste Instituto:
Manuel Dias das Neves — nomeado em comissão de serviço, na 

sequência de concurso, como Chefe de Divisão de Projectos e Execução 
de Obras do Departamento de Projectos e Obras, com efeitos à data do 
despacho de nomeação, de acordo com a proposta do júri do concurso 
por ter sido o candidato que, naquele concurso, ter demonstrado possuir 
uma elevada competência técnica, aptidão, experiência profissional e 
formação adequadas para o exercício do cargo de Chefe de Divisão de 
Projectos e Execução de Obras do Departamento de Projectos e Obras 
deste Instituto.

Nota curricular
Nome: Manuel Dias das Neves
Filiação: José das Neves Castelão e Maria Emília Dias
Data do Nascimento: 13 de Outubro de 1949.
Habilitações Académicas:
Curso de Estudos Superiores Especializados em Engenharia Ci-

vil — Direcção Gestão e Execução de Obras, no Instituto Superior de 
Engenharia de Lisboa, a que corresponde a habilitação de licenciado 
nos termos do Decreto -Lei n.º 389/88, de 25 de Outubro.

Actualmente a desempenhar, em regime de substituição desde 1 de 
Junho de 2007, o cargo chefe da Divisão de Projectos e Execução de 

 Despacho (extracto) n.º 27919/2008
Por despacho de 15 de Setembro de 2008 do Director do Instituto de 

Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P.:
Encontrando-se ausente o Director do IGESPAR, I.P., no período 

de 22 a 24 e de Setembro de 2008, nos termos do n.º 3 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 96/2007, de 29 de Março, é designado seu substituto 
legal a Senhora Subdirectora a Professora Doutora Arquitecta Andreia 
Maria Bianchi Aires de Carvalho Galvão.

15 de Setembro de 2008. — O Director do Departamento de Gestão, 
Luís Filipe Coelho. 

 Instituto dos Museus e da Conservação, I. P.

Despacho (extracto) n.º 27920/2008
Por despacho de 20/10/2008 do Director do Instituto dos Museus e 

da Conservação, I.P.:
Anabela Antunes Carvalho, José Maria da Rocha Machado Amador, 

Inês Paula da Cunha Freitas e Maria Manuela Fernandes da Rosa de 
Seabra Gomes, técnicos superiores principais da carreira técnica superior 
do quadro de pessoal do ex -Instituto Português de Museus, nomeados 
definitivamente, precedendo concurso, assessores da mesma carreira e 
quadro de pessoal.

21 de Outubro de 2008. — A Directora do Departamento de Gestão, 
Cláudia Matos Silva. 

Obras, do Departamento de Projectos e Obras, para o qual foi nomeado 
por despacho de 31 de Maio de 2007 do director do IGESPAR, I.P., 
publicado no D.R. n.º 147 de 1 de Agosto.

Actividade Profissional:
Em 17 de Novembro de 1975, posse como adjunto técnico civil de 

2.ª classe, no quadro permanente da Direcção -Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais;

Em 24 de Setembro de 1996, tomada de posse como engenheiro civil 
principal, após conclusão da licenciatura em 22 de Fevereiro de 1991;

Em 24 de Julho de 2003, tomada de posse como engenheiro civil 
assessor principal;

Em 10 de Dezembro de 2003, por despacho da Secretaria de Estado 
da Habitação de 11 de Novembro de 2003, é nomeado, em regime de 
substituição, chefe da Divisão de Apoio Técnico, da Direcção Regional 
de Monumentos de Lisboa, tendo ocupado o referido cargo até 2 de 
Setembro de 2004;

Em 21 de Setembro de 2004, é nomeado, em regime de substituição, 
chefe da Divisão de Obras, da Direcção Regional de Monumentos de 
Lisboa.

Seminários e Congressos:
Encontro Nacional sobre Conservação e Reabilitação de Estrutu-

ras — REPAR 2000 (LNEC);
III Seminário Internacional sobre Construções Históricas, em 2001 

(UM);
8.º Congresso Nacional de Geotécnia, com apresentação de comuni-

cação sobre as Muralhas de Santarém, em 2002 (LNEC);
Jornadas Regulamentação Sobre Conforto Não -Estrutural em Edifí-

cios, em 2001 (LNEC);
Congresso Nacional de Engenharia de Estruturas — Estruturas 2002 

(LNEC);
Seminário de Alta Direcção em Administração Pública, em 2005 

(INA);
Encontro Nacional sobre Qualidade e Inovação em Construção, em 

2006 (LNEC);
Cursos de Formação Profissional:
Conservação da Pedra em Monumentos (LNEC);
Curso de Projectistas de Gás, em 1997 (ITG);
Concepção, Análise e Dimensionamento de Estruturas de Edifícios 

e Betão Armado de Acordo com os Eurocódigos 1, 2 e 8, com aprovei-
tamento, em 1999 (SNET);

Curso de Especialização sobre Madeiras na Construção, em 2000 
(LNEC)

Reforço em Reparação de Estruturas de Madeira por Colagem de 
Compósitos ou Perfis de Aço, em 2005 (LNEC);

Negociar e Avaliar os Objectivos — SADAP, em 2006 (DGEMN);
Comportamento Térmico dos Edifícios, em 2007 (FIL);
Novo Código de Contratação Pública, em Set/2008 (INA).
9 de Outubro de 2008. — O Director do Departamento de Gestão, 

Luís Filipe Coelho. 

Classificação de Bens Imóveis’’, que decorreu entre 1 e 5 de Dezembro, 
bem como a preparação e montagem de uma exposição alusiva;

Assessoria à Direcção do IPPAR (desde 2006) no âmbito dos pro-
cessos de classificação de bens imóveis e de fixação de zonas especiais 
de protecção.

Artigo — co -autoria (com a Dr.ª Susana Santos e o Dr. Paulo Martins) 
do artigo «A classificação dos bens imóveis. Enquadramento legal, 
procedimentos e critérios», in revista Estudos/Património, n.º 6, Lisboa, 
IPPAR, 2004, p. 50 -56. 




