
 

CARTA NÁUTICA 

DAS ÚLTIMAS AQUISIÇÕES  

Review of maritime transport 2020 - UNCTAD 

 

Review of Maritime Transport é uma publicação emblemática da UNCTAD, 

publicada anualmente desde 1968, que fornece uma análise das 

mudanças estruturais e cíclicas que afetam o comércio marítimo, os 

portos e o transporte marítimo, bem como uma extensa coleção de 

informações estatísticas. 

 

Cada edição fornece informação sobre comércio marítimo, tendências 

emergentes que afetam o transporte marítimo, construção naval e 

abates, taxas de frete, tráfego portuário e desenvolvimentos legais e 

regulatórios, entre outros. Esta edição abrange dados e acontecimentos 

desde janeiro de 2019 até junho de 2020. 

BOLETIM DE CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO  

 

 
DAS NOSSAS ESTANTES  

Manual da Legislação 

Europeia sobre Proteção de 

Dados — vários autores 

 

A Europa goza de um dos 

sistemas mais protetores no 

domínio da proteção de dados. O 

presente manual visa divulgar e 

melhorar os conhecimentos 

sobre as regras relativas à 

proteção de dados nos Estados

-Membros da União Europeia e 

do Conselho da Europa, 

servindo como principal ponto 

de referência para os leitores.  

 

Tem por destinatários 

profissionais do Direito não 

especializados nesta área, 

juízes e autoridades nacionais 

de proteção de dados, entre 

outros. 
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SE GOSTOU DESTE VAI GOSTAR: 

50 YEARS OF REVIEW OF MARITIME TRANSPORT, 1969-2018 : REFLECTING ON THE PAST, EXPLORING 

THE FUTURE / UNCTAD, 2018 

NESTE NÚMERO  

• Review of maritime transport 

2020 - UNCTAD 

 

• Manual da Legislação Europeia 

sobre Proteção de Dados — 

Agência dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia; 

Conselho da Europa; Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem 

 

• O papel do hidrogénio na 

transição energética rumo à 

descarbonização em 2050 - 

Indústria e Ambiente 

 

• Inquérito das publicações 

periódicas 2021  

 

• Foto: Cruzador "Nelson" 

atracado ao cais da Gare 

Marítima de Alcântara  



 

ARTIGO DO MÊS 

O papel do hidrogénio na transição energética rumo à 

descarbonização em 2050 - Indústria e Ambiente 

 

A União Europeia traçou como objetivo estratégico atingir a 

neutralidade carbónica até 2050. Isso implica uma transição dos 

sistemas energéticos atuais baseados no consumo de combustíveis 

fósseis (carvão, gás natural e 

petróleo) para sistemas 

baseados em recursos 

renováveis.  

 

Este artigo defende que a 

utilização do hidrogénio é 

fundamental para realizar uma 

transição energética completa 

em todos os setores, pois 

apresenta características 

únicas que complementam as 

tecnologias que atualmente já 

estão a ser utilizadas para 

realizar a transição energética, 

apresentando as principais 

vantagens ambientais e 

económicas da utilização do 

hidrogénio. Uma vez que, 

atualmente, a produção 

industrial de hidrogénio é feita sobretudo a partir de combustíveis 

fósseis, o artigo apresenta ainda soluções para a produção deste 

elemento com base em recursos renováveis, pois só assim a 

utilização do hidrogénio como solução para a transição energética faz 

sentido.  

INSERIR IMAGEM 

BOLETIM BIBLIOGRÁFICO 

 

O Boletim Bibliográfico é editado 

periodicamente pelo Centro de 

Documentação e Informação.  

A sua finalidade é dar a conhecer 

ao leitor todas as publicações, sob 

a forma impressa ou digital, e 

informação relevantes 

selecionadas pelo CDI no mês 

anterior.  

 

A apresentação da informação é 

temática, estando repartida pelos 

grandes temas adotados na 

biblioteca.  

 

Na parte final, havendo legislação 

selecionada, terá acesso direto ao 

documento (DRE ou JOUE).  

JANEIRO 2021 

 

Zero Waste Europe é uma rede europeia de comunidades, líderes locais, empresas, especialistas e agentes de 

mudança que trabalham para eliminar o desperdício na sociedade atual, propondo-se a redesenhar a sociedade 

de forma que todos os resíduos supérfluos sejam eliminados e tudo o que é produzido possa ser reutilizado, 

reparado ou reciclado de volta ao sistema. Destacamos, no site desta organização sem fins lucrativos, a sua 

biblioteca digital que reúne diversa bibliografia sobre os conceitos de “desperdício zero” e de economia circular 

na Europa. 

LIGAÇÃO INTERESSANTE 
 

https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/151612/11211a+O+papel+do+hidrog%C3%A9nio.pdf/cd120750-d0da-4173-54db-07234deed152?t=1611674536393
https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/151878/BB+de+dezembro+de+2020.pdf/372da20e-f510-8a86-f239-15cbff639f70?t=1611057254677
https://zerowasteeurope.eu/
https://zerowasteeurope.eu/library/
https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/151878/BB+de+dezembro+de+2020.pdf/372da20e-f510-8a86-f239-15cbff639f70?t=1611057254677
https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/151612/11211a+O+papel+do+hidrog%C3%A9nio.pdf/cd120750-d0da-4173-54db-07234deed152?t=1611674536393
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SABIA QUE... 

UMA ANTIGA GRUA FOI TRANSFORMADA EM ALOJAMENTO DE LUXO 

NO PORTO DE COPENHAGA? 

SAIBA MAIS...  

O QUE SE PASSOU POR AQUI 

Inquérito das publicações periódicas 2021 

 

 

O Centro de Documentação e 

Arquivo (CDA), à semelhança 

de anos anteriores, procedeu 

no passado mês de dezembro, 

à realização do inquérito 

interno de publicações 

periódicas. Das 72 publicações 

periódicas recebidas durante o 

ano, a maioria é gratuita (50 

das 72 publicações). 

 

 

Depois de analisadas as 56 respostas, concluiu-se que as temáticas 

com maior interesse pelos leitores são “Portos Nacionais”, seguida de 

“Transportes/Navegação” e “Portos Internacionais".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que todos os interessados tenham acesso à informação de forma 

atempada, a divulgação destas publicações (completa ou capa e 

índice) é feita em formato digital. 

 

URGENTEMENTE 

 

É urgente o amor. 

É urgente um barco no mar. 

 

É urgente destruir certas palavras. 

ódio, solidão e crueldade, 

alguns lamentos 

muitas espadas. 

 

É urgente inventar alegria, 

multiplicar os beijos, as searas, 

é urgente descobrir rosas e rios 

e manhãs claras. 

 

Cai o silêncio nos ombros e a luz 

impura, até doer. 

É urgente o amor, é urgente 

permanecer. 

POESIA PELO PORTO 

Poema de Eugénio de Andrade  

Pintura de Adão Cruz 

 

https://arcgency.com/thekrane
https://arcgency.com/thekrane
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CONTACTOS 

CORREIO ELETRÓNICO cda@portodelisboa.pt  

TELEFONE +(351) 21 361 10 45/64/74; 21 392 22 24  

FAX  21 361 10 05  

ENDEREÇO POSTAL Edifício Infante D. Henrique, Doca de Alcântara, 1399-012 Lisboa  

QUESTÕES , SUGESTÕES OU COMENTÁRIOS?  

Envie para cda@portodelisboa.pt  

Cruzador "Nelson" atracado ao Cais da Gare Marítima de Alcântara 

25-03-1946 

Acervo do CDA  

 

mailto:cdi@portodelisboa.pt
mailto:cdi@portodelisboa.pt

