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Das últimas aquisições 

The global competitiveness report 2019 - Klaus Schwab 

Publicado desde 1979, a edição deste ano do 

relatório sobre competitividade global, editado 

pelo Fórum Económico Mundial, apresenta as 

perspectivas económicas de 141 economias 

mundiais, fornecendo pistas para desbloquear 

o crescimento económico, crucial para a 

melhoria dos padrões de vida. Para além 

disso, apresenta ainda um capítulo temático 

especial onde a relação entre competitividade, 

prosperidade compartilhada e sustentabilidade 

ambiental é explorada, analisando as opções 

políticas emergentes e promissoras para 

atingir os três objetivos de crescimento, inclusão e sustentabilidade. 

Das nossas estantes 

A pirataria marítima contemporânea - as últimas duas 

décadas - Henrique Guedes 

Este livro aborda, de uma forma muito abran-

gente, a problemática da pirataria marítima-

contemporânea.  Depois de uma breve retros-

petiva sobre o assunto, é apresentada infor-

mação sobre atos de pirataria marítima entre 

1991 e 2013 e sobre as operações e ações de 

combate à pirataria marítima desenvolvidas 

pelas Marinhas internacionais, incluindo a por-

tuguesa.  

O livro finaliza com reflexões sobre a pirataria 

contemporânea e analisa os mais diversos fa-

tores, como o número de atos de pirataria 

versus número de navios mercantes a circular diariamente, os custos 

dos resgates, as possibilidades de uma catástrofe ambiental, entre 

outros. 

https://www.arquivoportoslisboasetubalsesimbra.pt/biblioteca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7268
https://www.arquivoportoslisboasetubalsesimbra.pt/biblioteca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7268
https://www.arquivoportoslisboasetubalsesimbra.pt/biblioteca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7268
https://www.arquivoportoslisboasetubalsesimbra.pt/biblioteca/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=au&q=Olaf%20Merk


Artigo do mês 

Femmes à bord et on board - Le Journal de la Ma-

rine Marchande 

A promoção da igualdade de género está na ordem do dia, de 

forma geral, em todos os setores da nossa sociedade. No en-

tanto, no que diz respeito ao setor do transporte marítimo, há 

ainda um longo caminho a percorrer para que a igualdade de 

género seja uma realidade.  

Este artigo refere que, apesar de algumas iniciativas de pro-

moção da igualdade de género, o setor do transporte maríti-

mo continua a ser um “mundo de homens”, vedado às mulhe-

res, principalmente no que diz respeito ao acesso a cargos de 

liderança. Para além disso, o artigo defende que, de futuro, o 

papel das mulheres será fundamental para a continuação do 

desenvolvimento do transporte marítimo e da logística, devido 

à escassez de profissionais jovens e de mão de obra qualifica-

da que se observa atualmente nestes setores.  

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 

A Associação Para as Ciências do Mar é uma associação científica sem fins lucrativos, 

criada em 2009, que tem como missão promover a investigação, divulgação e conserva-

ção do meio marinho. Conta com a colaboração de profissionais, estudantes e voluntá-

rios de diferentes áreas, como a biologia, ecologia, história, arte e engenharia, todos 

eles com a vontade e o objetivo de contribuir para o melhor conhecimento e divulgação 

dos Oceanos de modo a preservá-los para as gerações futuras. 

http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta%20N%E1utica/2019/10716a%20Femmes%20%E0%20bord%20et%20on%20board.pdf
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Boletins%20Bibliogr%E1ficos/2019/BB%20APL-11-2019.pdf
https://cienciasmar.wixsite.com/associacao
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Boletins Bibliogr%E1ficos/2019/BB APL-11-2019.pdf
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta N%E1utica/2019/10716a Femmes %E0 bord et on board.pdf
https://cienciasmar.wixsite.com/associacao


Poesia pelo porto 
 

O QUE A VIDA ME DEU 

Ó mar, 

Leva tudo o que a vida me deu 

Tudo aquilo que o tempo esqueceu 

Ó mar 

Como quem vem 

E regressa ao fundo 

Do ventre da mãe 

(…) 

 

Ó mar 

Lago imenso de oceanos salgados 

Onde os rios também naufragados 

Vão por fim descansar 

Ó mar 

Como quem vem 

E regressa ao fundo 

Do ventre da mãe. 

Poema de Fausto Bordalo Dias 

Fotografia: Urban Arts (fonte) 

Sabia que… 

O ex-libris da biblioteca da Administração do Porto de Lisboa foi criado em 1954 pelo ar-

tista António Lima? 

Saiba mais...  

O que se passa por aqui 

Inquérito das publicações periódicas 2020 

O Centro de Documentação e Informação, à semelhança dos 

anos anteriores, procedeu à realização do inquérito interno 

de publicações periódicas no passado mês de novembro. 

São recebidas pelo CDI 88 publicações periódicas, inseridas 

em várias temáticas e maioritariamente gratuitas. 

 

 

 

 

 

Analisadas as 55 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 são disponibilizadas em for-

mato digital, assegurando, assim, que a informação chega de 

forma atempada a todos os interessados. 

https://www.urbanarts.com.br/mar-horizonte-ceu-laranja-agua-98602/p
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta%20N%E1utica/2019/Junho%202003%20(4).pdf
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta N%E1utica/2019/Junho 2003 (4).pdf
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