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AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Gabinete do Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas
e do Ordenamento do Território
Despacho n.º 117/2020
Sumário: Designa Henrique Manuel Sardico Vaz para exercer funções de motorista no Gabinete.

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, Henrique Manuel Sardico Vaz, com efeitos a partir de 1 de novembro de 2019.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página
eletrónica do Governo.
20 de dezembro de 2019. — O Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Paulo Marçal Lopes Catarino.
ANEXO
Nota curricular

1 — Dados pessoais:
Nome: Henrique Manuel Sardico Vaz
Data e local de nascimento: 15 de setembro de 1977
Nacionalidade portuguesa
2 — Habilitações académicas:
RVCC — Nível Secundário
Técnico de Energias Renováveis
3 — Experiência profissional:
Em outubro de 2003 iniciou o seu percurso profissional como motorista no Centro de Saúde
do Lumiar, tendo como funções o transporte de enfermeiros, médicos e técnicos ao domicílio, para
cuidados integrados em unidade de cuidados continuados de saúde, bem como recolha e transporte
de expediente entre unidades.
Em todo o seu percurso de profissional destaca-se a sua vasta capacidade de comunicação
e relacionamento interpessoal; excelente sentido de organização; rápida resolução de problemas;
e um espírito de equipa seguido de uma iniciativa dinâmica e proativa.
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