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Das últimas aquisições 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar - 

coord. e rev. Nuno Paixão, Gonçalo Viegas 

Assinada a 10 de dezembro de 1982, a Convenção das Nações Uni-

das sobre o Direito do Mar não perdeu a atua-

lidade, pelo que se justifica esta reedição da-

quela Convenção em formato bilingue 

(português e inglês), pela Estrutura de Missão 

para a Extensão da Plataforma Continental, 

ainda para mais estando em curso a aprecia-

ção da proposta portuguesa de extensão da 

plataforma continental.  

Uma ferramenta fundamental para todos os 

que procuram “trabalhar o mar” e reassumir a 

sua importância para o país. 

Das nossas estantes 

Referências históricas do porto de Lisboa - Administra-

ção do Porto de Lisboa 

Lançado em 1991, com o objetivo de di-

vulgar o vasto e importante acervo histó-

rico existente sobre o porto de Lisboa, es-

te obra resultou de um multifacetado tra-

balho de investigação dos historiadores 

António Maia Nabais e Paulo Oliveira Ra-

mos.  

Trata-se de um livro fundamental para 

quem quer conhecer melhor a história 

deste porto, e que nos recorda que, ao 

longo dos séculos, o porto de Lisboa tem 

sido sempre o grande gerador das sinergias imprescindíveis ao pro-

gresso nacional. 



Artigo do mês 

Ports seize opportunities presented by drones - 

Greenport 

A sustentabilidade ambiental dos portos está a receber um 

novo impulso das tecnologias emergentes associadas às aero-

naves não tripuladas, comummente designadas por drones. 

De facto, desde a inspeção de equipamentos até à sua utiliza-

ção em situações de emergência, os drones já fazem parte do 

ambiente portuário moderno um pouco por todo o mundo.  

Mas uma nova aplicação destas aeronaves, nomeadamente a 

deteção de emissões ilegais, está a impulsionar os drones pa-

ra a vanguarda da proteção ambiental nos portos. Este artigo 

analisa este desenvolvimento recente e a sua importância pa-

ra a sustentabilidade e proteção ambiental no setor portuário. 

   

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 site Plataforma do Mar é um espaço informativo sobre as vá-

rias atividades do Mar Português, que é um desígnio nacional 

nas suas mais variadas vertentes, dos portos ao transporte ma-

rítimo, das pescas à indústria naval, não esquecendo a ciência 

ou os bio-recursos. Neste site pode ainda consultar os 14 fascículos gerais e temáticos do balanço da 

área Governativa do Mar (2015-2019) apresentado recentemente pelo Ministério do Mar. 

http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta%20N%E1utica/2019/Ports%20seize%20opportunities%20presented%20by%20drones.pdf
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Boletins%20Bibliogr%E1ficos/2019/BB%20APL-9-2019.pdf
http://www.plataformadomar.pt/Home
http://www.plataformadomar.pt/artigos/mar-2015-2019/
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta N%E1utica/2019/Ports seize opportunities presented by drones.pdf
http://www.plataformadomar.pt/


Poesia pelo porto 
 

BARCAS NOVAS 

 

Lisboa tem suas barcas 
agora lavradas de armas 
 
Lisboa tem barcas novas 
agora lavradas de homens 
 
Barcas novas levam guerra 
as armas não lavram terra 
 
São de guerra as barcas novas 
no mar deitadas com homens 
 
Barcas novas são mandadas 
sobre o mar com suas armas 
 
Não lavram terra com elas 
os homens com sua guerra 
 
Nelas mandaram meter 
os homens com sua guerra 
 
Ao mar mandaram as barcas 
novas lavradas de armas 
 
Em Lisboa sobre o mar 
armas novas são mandadas 

Poema de Fiama Hasse Pais Brandão 
 

Fotografia: Leme (fonte) 

O que se passa por aqui 

Dia do Porto de Lisboa 2019 

No próximo dia 31 

de Outubro, o Porto 

de Lisboa comemo-

ra mais um aniver-

sário e preparou um 

vasto programa de 

iniciativas abertas à 

população, com 

destaque para a ex-

posição de fotografias "Do Vasto e Belo Porto de 

Lisboa", que poderá ser visitada de 28 a 31 de outu-

bro entre as 9h00 e as 17h00 no Espaço do Arquivo dos 

Portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra, localizado no Bar-

reiro, e onde poderá ficar a conhecer algumas imagens 

que contam a história e a importância do porto e da ati-

vidade portuária, para o desenvolvimento da Área Metro-

politana de Lisboa.  

No próprio dia 31 de outubro, o barco Évora irá levar 

em passeio pelo Tejo, quem estiver interessado em co-

nhecer a frente ribeirinha de Lisboa, de Alcântara ao Be-

ato. O percurso será acompanhado por um guia que dará 

a conhecer a importância das infraestruturas portuárias 

na margem norte do porto de Lisboa. Esta atividade ca-

rece de inscrição prévia. 

A encerrar as comemorações dos 132 anos do Porto de 

Lisboa, terá largada da Doca de Belém no dia 1 de no-

vembro pelas 11h00 a regata “Troféu do Porto de 

Lisboa”. 

Conheça em pormenor o programa completo e condições 

de inscrição aqui.  

Sabia que… 

Recentemente, foram feitas novas descobertas arqueológicas importantes no Tejo?  

Saiba mais...  Fonte: Público 

https://www.leme.pt/magazine/efemerides/0116/seguiu-para-o-ultramar-mais-um-contingente-militar-em-missao-de-soberania.html
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/PORTO_LISBOA/NOTICIAS?notid=53329185
https://sicnoticias.pt/pais/2019-09-13-Novas-descobertas-arqueologicas-no-Tejo
https://www.publico.pt/2018/09/22/culturaipsilon/noticia/descoberta-nau-da-carreira-da-india-naufragada-ao-largo-de-cascais-1844931
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/PORTO_LISBOA/NOTICIAS?notid=53329185
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