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Das últimas aquisições 

Green Ports - inland and seaside sustainable transporta-

tion strategies - Rickard Bergqvist, Jason Monios 

Esta obra examina de forma abrangente e sis-

temática os principais problemas e as melho-

res práticas para entender os “portos verdes” 

e para quantificar os aspetos do seu desem-

penho ambiental.  

É a primeira obra de pesquisa aplicada a focar

-se exclusivamente neste assunto tão impor-

tante e que, geralmente, é tratado apenas em 

capítulos breves ou em artigos de periódicos, 

muitas vezes demasiado teóricos, fragmenta-

dos ou de enfoque regional. 

Das nossas estantes 

Review of maritime transport 2018 - UNCTAD  

“The 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 estatísti-

cas. 

Cada edição fornece informação sobre co-

mércio marítimo, tendências emergentes 

que afetam o transporte marítimo, cons-

trução naval e abates, taxas de frete, trá-

fego portuário e desenvolvimentos legais e 

regulatórios, entre outros.  

Esta edição abrange dados e acontecimen-

tos de janeiro de 2017 até junho de 2018. 



Artigo do mês 

Porquê e como promover uma cultura de inovação 

- Dirigir & Formar 

Muitos decisores empresariais e administradores públicos con-

sideram que o elemento mais importante para a inovação é a 

tecnologia. Em parte, isso é verdade. Sem dúvida que a tec-

nologia transforma cada vez mais as nossas vidas e, no futu-

ro, uma grande parte da nossa vida estará digitalizada, co-

nectada, automatizada, robotizada.  

No entanto, tal como este artigo defende, a essência do su-

cesso na inovação está nas pessoas. A cultura de inovação é 

um estado de espírito focado em desafiar os modelos de ne-

gócio instituídos, que procura a mudança, que remunera a 

criatividade, que não penaliza o erro, a ambição, a diferença, 

sempre focado em métodos pragmáticos e em resultados. 

Uma empresa que promova este estado de espírito, e o artigo 

dá alguns exemplos de como o fazer, apresenta uma vanta-

gem estratégica nos dias de hoje.   
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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 

Lisboa de Antigamente — Este blog tem por finalidade divulgar, através, principalmente, de fotografias 

e de plantas históricas, os locais, figuras e eventos 

da cidade de Lisboa nos séculos XIX e XX, dando as-

sim a conhecer a história não só desta cidade, mas 

também dos seus arredores e, naturalmente, do rio 

que a banha. (Ler Mais) 

http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta%20N%E1utica/2019/14782%20Porqu%EA%20e%20como%20promover%20uma%20cultura%20de%20inova%E7%E3o.pdf
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Boletins%20Bibliogr%E1ficos/2019/BB%20APL-1-2019.pdf
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2014/05/porto-de-lisboa-16.html
http://lisboadeantigamente.blogspot.com/search/label/Tejo
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta N%E1utica/2019/14782 Porqu%EA e como promover uma cultura de inova%E7%E3o.pdf
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Boletins Bibliogr%E1ficos/2019/BB APL-1-2019.pdf
http://lisboadeantigamente.blogspot.com/search/label/Tejo


O que se passa por aqui 

Inquérito das publicações periódicas 2019 

O Centro de Documentação e Informação, à semelhança dos 

anos anteriores, procedeu à realização do inquérito interno 

de publicações periódicas no passado mês de janeiro. 

São recebidas pelo CDI 88 publicações periódicas, inseridas 

em várias temáticas e maioritariamente gratuitas. 

 

 

 

 

 

Analisadas as 61 respostas recebidas, concluiu-se que as te-

máticas com maior interesse pelos leitores são “Porto de Lis-

boa”, seguida de “Portos Nacionais” e “Legislação".  

 

 

 

 

 

 

 

Todas as publicações periódicas (completas ou capa e índi-

ces) são disponibilizadas em formato digital  assegurando 

assim que a informação chega de forma atempada a todos os 

interessados. 

Poesia pelo porto 
 

 

LIBERDADE 

 

Aqui nesta praia onde 

Não há nenhum vestígio de impureza, 

Aqui onde há somente 

Ondas tombando ininterruptamente, 

Puro espaço e lúcida unidade, 

Aqui o tempo apaixonadamente 

Encontra a própria liberdade.  

 

Poema de Sophia de Mello                   

Breyner Andresen 

 
Pintura de Magaly Gouveia 

Sabia que…  

Existe um hotel de luxo desenhado com a forma de um navio encalhado 

na praia? 

Saiba mais...  
Fonte: Viagens & Resorts 

https://reginarebelo.wordpress.com/2012/04/10/liberdade-sophia-de-mello-breyner-andresen/
https://reginarebelo.wordpress.com/2012/04/10/liberdade-sophia-de-mello-breyner-andresen/
https://viagenseresorts.pt/parecem-os-destrocos-de-um-navio-mas-e-um-hotel-de-luxo/?foto=1
https://viagenseresorts.pt/parecem-os-destrocos-de-um-navio-mas-e-um-hotel-de-luxo/?foto=1
https://viagenseresorts.pt/parecem-os-destrocos-de-um-navio-mas-e-um-hotel-de-luxo/?foto=1
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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 

 

Báscula de 10 t do Entreposto de Alcântara  
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