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 Alteração de denominação
Procede -se à alteração no Catálogo Nacional de Variedades da deno-

minação das seguintes variedades: 

Espécie Nova 
denominação 

Denominação 
anterior 

Tomate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «Dreamstar» «Durostar»
«IB113» «IB1301»

 12 de maio de 2016. — O Diretor -Geral, Álvaro Pegado Men-
donça.

209583268 

 Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P.

Aviso (extrato) n.º 6537/2016

Designação para o cargo de direção intermédia de 1.º grau — 
Diretor de Serviços Técnicos e de Certificação do 
mapa de pessoal do Instituto dos Vinhos do Douro e do 
Porto, I. P.
Nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do ar-

tigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e n.º 16 do artigo 19.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, torna -se público que por 
meu despacho datado de 28 de abril de 2016, foi designado para exercer 
em comissão de serviço pelo período de 3 anos, de 1 de maio de 2016 a 
30 de abril de 2019, o cargo de direção intermédia de 1.º grau, Diretor de 
Serviços Técnicos e de Certificação, o licenciado Bento Maria Oliveira 
Costa de Mendonça Amaral, por possuir elevadas competências técnicas, 
aptidão, experiência profissional e um perfil adequado às exigências 
para o cargo em causa.

Nota Curricular
1 — Dados Pessoais
Nome: Bento Maria Oliveira Costa de Mendonça Amaral
Data de nascimento: 29 de março de 1969

2 — Formação Académica
Licenciatura em Engenharia Alimentar, Escola Superior de Biotec-

nologia da Universidade Católica do Porto, concluída em 1995, 13 
valores.

3 — Formação Complementar

Curso FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública, 
17,9 valores, INA, 2010.

Estágio curricular no Instituto de Enologia de Bordéus, envolvendo 
a realização de um projeto de investigação relacionado com o processo 
de infeção de Vitis Vinifera por Botrytis cinerea. Frequência de disci-
plinas do Diploma Nacional de Enólogo do referido Instituto (outubro 
1993 — março 1994), 17 valores.

4 — Funções Desempenhadas
Novembro de 2013 a abril de 2016, Diretor de Serviços Técnicos e de 

Certificação do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P.
Novembro de 1999 a novembro de 2013, Chefe de Serviço de Prova 

do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P.
Novembro de 1999, Técnico Superior do Instituto dos Vinhos do 

Douro e do Porto, I. P.

5 — Outros
Responsável pelas disciplinas de Avaliação Sensorial e de Avaliação 

Sensorial de Vinhos do Mundo integrada na Pós -Graduação de Enologia, 
da Escola Superior de Biotecnologia, desde 2002.

Leciona enologia no Short Master em Cultura do Vinho e Enoturismo, 
na Universidade Portucalense, 1.º semestre de 2016.

Formador e orientador de projetos em várias instituições na área de 
enologia.

Membro da Comissão Técnica de Normalização em Análise Senso-
rial — CT114, desde 2008.

Auditor interno técnico (NP EN ISO IEC 17025:2005) na área da 
análise sensorial de vinhos, desde 2008.

 MAR
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 6881/2016

1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos 
n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, designo como Técnica Especialista a licenciada Maria 
Isabel Barrote Dourado.

2 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do Decreto-
-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a designada desempenhará funções 
especializadas de assessoria na sua área de especialização.

3 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-
-lei, o estatuto remuneratório da designada é o de adjunto de gabinete.

4 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto -lei, a 
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, 
que produz efeitos a partir de 7 de dezembro de 2015.

5 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

27 de janeiro de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes 
Vitorino.

Nota Curricular
Maria Isabel Barrote Dourado
Data de Nascimento: 17 de dezembro de 1970
Habilitações Académicas:

Licenciatura em Direito, pela Universidade Lusíada do Porto
Pós -graduação em Legística e Ciência da Legislação, pela Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa
Curso intensivo de gestão “The 6 day mini MBA”, pelo INDEG -IUL 

ISCTE

Experiência Profissional:

Assessora do Provedor de Justiça para a área dos assuntos judiciários 
e penitenciários, defesa nacional, segurança interna, trânsito e registos 
e notariado.

Assessora do Secretário de Estado da Administração Interna, tendo 
assumido as funções de ponto focal no âmbito da Comissão Interminis-
terial para os Assuntos do Mar (CIAM).

Assessora jurídica na Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar 
(EMAM), tendo assumido a liderança do grupo legal internacional do 
projeto -piloto comunitário BlueMassMed, no âmbito da Politica Marí-
tima Integrada da União Europeia.

Assessora jurídica na Direcção -Geral de Política do Mar (DGPM), 
tendo sido nomeada ponto focal nacional para os assuntos do mar no 
âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), líder 
do grupo legal nacional do projeto europeu CooperationP2013 e líder 
do grupo legal do projeto nacional NIPIM@R para a integração e mo-
nitorização dos sistemas de vigilância marítima.

Assessora do Responsável pela Estrutura de Missão para a Extensão 
da Plataforma Continental (EMEPC).

209589416 

Membro do Grande Júri do Concurso de Vinhos de Portugal, desde 
2014.

Membro regular do Júri do “Concours Mondial de Bruxelles”, tendo 
presidido a um dos Júris de Vinhos Licorosos, em 2014 e 2015.

Membro do Júri Internacional “TOP 10 Vinhos Portugueses”, desde 
2004.

Membro do Grupo de Trabalho de Análise Sensorial da Organisation 
Internationale de la Vigne et du Vin, 2009 -2015.

Membro regular do Júri do “International Wine Challenge”, Londres, 
desde 1996.

6 — Prémios e Distinções
Chevalier dans l’Ordre du Mérite Agricole, Governo da República 

de França, junho de 2014.
Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, Presidente da República 

de Portugal, junho de 2009.
Cavaleiro da Confraria do Vinho do Porto, junho de 2004.
Prémio “Mérito e Excelência” da Essência do Vinho 2004, fevereiro 

de 2004.

6 de maio de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo do Instituto 
dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Dr. Manuel de Novaes Cabral.

209585658 


