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AGRICULTURA
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 11556/2019
Sumário: Designa, para exercer funções de motorista do Gabinete da Ministra da Agricultura,
Paulo Manuel Gouveia Madeira.

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º
do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo, para exercer funções de motorista no meu
Gabinete, Paulo Manuel Gouveia Madeira, motorista do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo
Jorge, I. P., com efeitos a 15 de novembro de 2019.
2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados pelo serviço de origem
e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do referido decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página
eletrónica do Governo.
21 de novembro de 2019. — A Ministra da Agricultura, Maria do Céu de Oliveira Antunes
Albuquerque.
ANEXO
Nota curricular

Dados biográficos:
Paulo Manuel Gouveia Madeira, nascido em 1 de maio de 1966, freguesia de S. Jorge de
Arroios em Lisboa.
Assistente operacional do mapa de pessoal do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.
Experiência profissional:
1983 a 1987 — exerceu várias funções na empresa PUCEL, designadamente administrativas,
operacionais e de motorista;
1987 a 1988 — exerceu serviço militar obrigatório no Regimento de Comandos da Amadora
(motorista);
1991 a 2000 — exerceu funções como vigilante de Segurança Privada Grupo 8 em regime de
part-time em várias instituições, nomeadamente no Ministério da Educação (Gabinete do Ministro),
Direção-Geral de Viação, Imprensa Nacional Casa da Moeda, entre outros;
1988 a 2015 — ingressou na carreira de assistente operacional no Hospital Pulido Valente
onde desempenhou várias funções designadamente administrativas, informática e de motorista;
2015 a 2019 — ingressou no quadro de pessoal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo
Jorge onde desempenhou funções de motorista.
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