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Das últimas aquisições 

Containerisation is a seesaw game - Ricardo J. Sánchez, 

Eliana Barleta 

É consensual que a contentorização tem sido um fator determinante, 

não só para o desenvolvimento da pro-

dução e distribuição, mas também para 

a mudança radical e para a evolução que 

o transporte de mercadorias apresentou 

nas últimas décadas, servindo de base 

para a criação da atual indústria da lo-

gística.  

O relatório aqui apresentado tem como 

objetivo apresentar hipóteses sobre o futuro deste sector, após ter-

se assistido, recentemente, a uma redução considerável no ritmo de 

desenvolvimento da contentorização. 

Das nossas estantes 

100 edições da Carta Náutica 

“Esta Carta do Centro de Documentação e Informação (CDI) da APL 

tem como principais objectivos divulgar periodicamente as suas acti-

vidades e iniciativas, chamando a atenção para a informação mais 

relevante de que dispomos, pretendendo, ainda, ser um canal aberto 

à participação dos nossos 

leitores...” - assim nascia, 

em setembro de 2010, esta 

nossa Carta Náutica.  

Neste mês em que celebra-

mos o 100.º número desta 

newsletter, convidamo-lo a 

recordar os números ante-

riores e as atividades de-

senvolvidas pelo CDI nos últimos 8 anos. E esteja atento, pois o futu-

ro próximo irá trazer ainda mais novidades e, certamente, teremos 

informações e iniciativas suficientes para mais 100 edições!  

http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta%20N%E1utica/Tab7
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta%20N%E1utica/Tab7
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta N%E1utica/Tab7


Artigo do mês 

Love-hate relationship — Container Management 

Desde sempre que tem havido uma relação de amor-ódio en-

tre portos e cidades. Por um lado, os portos precisam de estar 

próximos das grandes cidades para convencer transportadoras 

e carregadores a escolhê-los, de forma a chegar mais facil-

mente aos consumidores e exportadores. Do mesmo modo, as 

cidades sempre precisaram de portos próximos de si para re-

duzir o preço das importações e facilitar as exportações. 

No entanto, o que as cidades não querem nem precisam é de 

mais tráfego rodoviário a obstruir as suas vias e a poluir o ar 

que os seus habitantes respiram. 

Como tal, este artigo destaca algumas medidas que têm vindo 

a ser desenvolvidas por governos, um pouco por todo o mun-

do, de modo a reduzir o impacto negativo do tráfego rodoviá-

rio de mercadorias na qualidade do ar das cidades portuárias. 

 

Boletim Bibliográfico 

O Boletim Bibliográfico é editado peri-

odicamente pelo Centro de Documen-

tação e Informação. 

A sua finalidade é dar a conhecer ao 

leitor todas as publicações, sob a for-

ma impressa ou digital, e informação 

relevantes selecionadas pelo CDI no 

mês anterior. 

A apresentação da informação é temá-

tica, estando repartida pelos grandes 

temas adotados na biblioteca. 

Na parte final, havendo legislação se-

lecionada, terá acesso direto ao docu-

mento (DRE ou JOUE). 

Ligação Interessante 

O projeto “Viver o Tejo” assenta na valorização do Tejo como agente percursor 

da estratégia de desenvolvimento económico da região do Ribatejo. Engloba um 

conjunto diversificado de atividades inovadoras, relançando o papel do rio como 

eixo estratégico de dinamização e elemento identitário da região, promovendo o 

turismo no Rio Tejo e no Ribatejo e valorizando e dinamizando as zonas ribeiri-

nhas e os espaços envolventes, na sua vertente natural, patrimonial, cultural e 

económica. Entre no seu site e conheça um pouco mais deste projeto e algumas das suas sugestões de 

passeios pelo Tejo e pela região do Ribatejo. 

http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta%20N%E1utica/Tab/14697%20Love-hate%20relationship.pdf
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Boletins%20Bibliogr%E1ficos/2018/BB%20APL-11-2018.pdf
http://www.viverotejo.pt/
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Boletins Bibliogr%E1ficos/2018/BB APL-11-2018.pdf
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta N%E1utica/Tab/14697 Love-hate relationship.pdf
http://www.viverotejo.pt/


O que se passa por aqui 

Divulgação e venda do livro Pensamento 

histórico e acção política do 2.º Visconde 

de Santarém (1809-1855)  

No próximo dia 9 de janeiro, pelas 17h30, irá de-

correr na Torre do Tombo uma palestra de apre-

sentação e divulgação do livro 

Pensamento histórico e acção po-

lítica do 2.º Visconde de Santa-

rém (1809-1855), da autoria de 

Daniel Protásio, uma iniciativa 

organizada pelo “Espaço Livro”, 

com o apoio da APL.  

Esta ação de divulgação surge na 

sequência da entrada no mercado 

livreiro da referida obra, cuja edi-

ção, em 2016, contou com o pa-

trocínio da APL. Assim, esta publicação, que reúne a 

análise interdisciplinar de uma figura histórica  com-

plexa e fascinante, já pode ser adquirida na  loja on-

line do “Espaço Livro”. 

Sabia que…  

A Maersk pretende eliminar os combustíveis fósseis até 2050? 

Saiba mais...  

Poesia pelo porto 
 

OBSESSÃO DO MAR OCEANO 

 

Vou andando feliz pelas ruas sem nome...  

Que vento bom sopra do Mar Oceano!  

Meu amor eu nem sei como se chama,  

Nem sei se é muito longe o Mar Oceano...  

Mas há vasos cobertos de conchinhas  

Sobre as mesas... e moças nas janelas  

Com brincos e pulseiras de coral...  

Búzios calçando portas... caravelas  

Sonhando imóveis sobre velhos pianos...  

(…) 

 

Poema de Mário Quintana 

 
Foto: O Segredo (fonte) 

O CDI deseja a todos os seus leitores e amigos um Feliz 

Natal e um Excelente Ano Novo, repleto de boas leituras! 

Fonte: Jornal da Economia do Mar 

http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta%20N%E1utica/Tab/Convite.pdf
http://www.espacolivro.eu/historia/612-pensamento-historico-e-accao-politica-do-2-visconde-de-santarem-1809-1855.html?
http://www.espacolivro.eu/historia/612-pensamento-historico-e-accao-politica-do-2-visconde-de-santarem-1809-1855.html?
https://greensavers.sapo.pt/maior-empresa-maritima-do-mundo-diz-que-vai-eliminar-combustiveis-fosseis-ate-2050/
https://osegredo.com.br/8-beneficios-do-mar-para-nossas-vidas/
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta N%E1utica/Tab/Convite.pdf
https://greensavers.sapo.pt/maior-empresa-maritima-do-mundo-diz-que-vai-eliminar-combustiveis-fosseis-ate-2050/
http://www.jornaldaeconomiadomar.com/maersk-envia-8-panamax-desmantelamento-na-india-china/


Contactos 

Correio eletrónico  cdi@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 

Foto Final  

Questões , sugestões ou comentários? Envie para CDI@portodelisboa.pt 

 

Começo da descarga de um navio alemão no Entreposto Colonial 

Sem data 

Acervo do CDI 

mailto:cdi@portodelisboa.pt?subject=Carta%20Náutica

