
 

CARTA NÁUTICA 

DAS ÚLTIMAS AQUISIÇÕES  

Códigos do IRS e do IRC e legislação complementar 2021 - 

Vida Económica  

 
Este mês, em vez de um único livro, destacamos dois livros editados pelo 

Grupo Editorial Vida Económica e recentemente adquiridos pelo CDA: o 

“Código do IRS e legislação complementar 2021” e o “Código do IRC e 

legislação complementar 2021”. 

 

Tratam-se ambos de edições práticas em formato de livro de bolso, a 

primeira inclui o Código de IRS aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, 

de 30 de novembro, e a segunda inclui o Código do IRC aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, ambas atualizadas com as 

alterações introduzidas pela lei do Orçamento do Estado 2021. 

BOLETIM DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO  

 

 DAS NOSSAS ESTANTES  

Estudos de direito do 

ambiente e de direito do 

urbanismo—coord. Marcelo 

Rebelo de Sousa e Carla 

Amado Gomes                                                   

 

O Instituto de Ciências Jurídico-

Políticas da Faculdade de Direito 

de Lisboa lançou o Curso de Pós-

Graduação de Especialização 

em Direito do Ambiente, 

Ordenamento do Território e 

Urbanismo, no formato de 

sessões semanais ministradas 

por especialistas, no ano letivo 

de 2007-2008. Ao longo dos 

anos, este curso foi-se  

renovando e diversificando. 

 

Numa tentativa de fixar a 

memória desta pós-graduação 

tal como se realizou de 2007 

até 2011, foi criada esta 

compilação onde se reuniram 

alguns textos distribuídos 

pelos diversos especialistas 

que participaram nas várias 

sessões do Curso. As áreas de 

incidência principalmente 

representadas são o Ambiente 

e o Urbanismo. 
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SE GOSTOU DESTE VAI GOSTAR: 

REGIME GERAL DAS INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS / VIDA ECONÓMICA, 2020 

NESTE NÚMERO 
 

• Códigos do IRS e do IRC e 

legislação complementar 2021—

Vida Económica   

 

• Estudos de direito do ambiente 

e de direito do urbanismo—coord. 

Marcelo Rebelo de Sousa e Carla 

Amado Gomes                                                  

 

• A proteção do meio marinho na 

atividade do Tribunal 

Internacional do Direito do Mar - 

Revista de Marinha 

 

• 2.º Aniversário do Arquivo dos 

Portos de Lisboa, Setúbal e 

Sesimbra  

 

• Foto: Antigo guindaste 

automóvel 



 

ARTIGO DO MÊS 

A proteção do meio marinho na atividade do Tribunal 

Internacional do Direito do Mar – Revista de Marinha 

 

Nas últimas décadas, a comunidade internacional tem manifestado 

preocupação relativamente ao estado dos oceanos, nomeadamente 

no que diz respeito à proteção 

do meio marinho, alertando 

para a necessidade de se 

ponderar adequadamente o 

impacto que as diversas 

atividades humanas têm para 

o bom estado ambiental de 

mares e oceanos.  

 

Neste contexto, este artigo 

apresenta uma análise do 

contributo que o Tribunal 

Internacional do Direito do Mar 

tem dado para uma visão e 

para uma ação em favor da 

proteção daquilo que 

genericamente se designa por 

“meio marinho”, tendo em 

conta o enquadramento 

normativo, nomeadamente a 

Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar que 

contém, na sua estrutura, uma parte autónoma (Parte XII) dedicada 

à “Proteção e Preservação do Meio Marinho”, em que este Tribunal foi 

instituído e no qual tem lugar a sua atividade.  

INSERIR IMAGEM 

BOLETIM BIBLIOGRÁFICO 

 

O Boletim Bibliográfico é editado 

periodicamente pelo Centro de 

Documentação e Arquivo. A sua 

finalidade é dar a conhecer ao 

leitor todas as publicações, sob a 

forma impressa ou digital, e 

informação relevantes 

selecionadas pelo CDA 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).  
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“Um Mergulho na História” é um projeto constituído por uma equipa multidisciplinar de arqueólogos 

subaquáticos, historiadores, engenheiros, biólogos, estudantes e voluntários, com vasta experiência na deteção, 

escavação, resgate, investigação e divulgação de naufrágios históricos na costa portuguesa, principalmente no 

litoral alentejano.  

LIGAÇÃO INTERESSANTE 
 

https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/151612/11361a+A+prote%C3%A7%C3%A3o+do+meio+marinho+na+atividade+do+Tribunal+Internacional+do+Direito+do+Mar.pdf/0f629a8d-a848-ef61-7070-50438799a61b?t=1624870762172
https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/264481/BB+de+maio+de+2021.pdf/40664ccd-bc99-c6ac-0a42-23dad86d9192?t=1623918047635
https://www.mergulho-na-historia.pt/
https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/264481/BB+de+maio+de+2021.pdf/40664ccd-bc99-c6ac-0a42-23dad86d9192?t=1623918047635
https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/151612/11361a+A+prote%C3%A7%C3%A3o+do+meio+marinho+na+atividade+do+Tribunal+Internacional+do+Direito+do+Mar.pdf/0f629a8d-a848-ef61-7070-50438799a61b?t=1624870762172


 

JUNHO 2021 

SABIA QUE... 

FORAM ENCONTRADOS DESTROÇOS DE UM POSSÍVEL NAVIO HOLANDÊS 

DO SÉC. XVII NA LAGOA DE MELIDES? 

SAIBA MAIS...  

O QUE SE PASSA POR AQUI 

2.º Aniversário do Arquivo dos Portos de Lisboa, Setúbal 

e Sesimbra 

Este mês de junho marca o 2.º 

aniversário do Arquivo dos 

Portos de Lisboa, Setúbal e 

Sesimbra, uma iniciativa 

desenvolvida pela APL e pela 

APSS com o objetivo de 

centralizar os arquivos 

intermédio e histórico dos três 

portos num único espaço, 

permitindo, assim, que o seu 

acervo documental sirva não só 

as respetivas administrações 

portuárias, mas também o 

público em geral e a 

comunidade científica. 

 

A par do espaço físico, importa salientar a criação do catálogo online 

do acervo documental dos portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra, em 

www.arquivoportoslisboasetubalsesimbra.pt/catalogo. Nos últimos 

dois anos, o catálogo tem sido alimentado quase diariamente quer 

com registos quer com imagens do acervo documental destes portos. 

É uma ferramenta fundamental para o trabalho do APLSS que ganhou 

uma importância ainda maior no último ano, pois permite a pesquisa e 

o acesso remotos através de um único interface à informação dos 

acervos arquivístico e bibliográfico dos três portos. 

 

Para além das atividades inerentes ao tratamento e disponibilização 

documental, pelo facto de estar localizado na chamada “Cidade dos 

Arquivos”, na Baía do Tejo (Barreiro), que reúne outros arquivos como 

o Centro de Documentação do Museu Industrial da Baía do Tejo, a 

Ephemera, o Espaço Memória do Município do Barreiro e a Fundação 

Amélia de Mello, o APLSS tem também desenvolvido, ao longo destes 

dois anos, diversas iniciativas culturais, em colaboração com estas 

entidades. 

 

QUEM É O MAR? 

 

Antes que o sonho (ou o terror) tecesse 

mitologias e cosmogonias, 

antes que o tempo se cunhasse em dias, 

o mar, sempre o mar, já estava e era. 

 

Quem é o mar? Quem é o violento 

e antigo ser que destrói os pilares 

da terra, e é só um e muitos mares, 

e abismo e resplendor e azar e vento? 

 

Quem o olha vê-o pela vez primeira, 

sempre. Com o assombro tal que as coisas 

elementares deixam, as formosas 

tardes, a lua, o fogo da fogueira. 

 

Quem é o mar, quem sou? Sei-o no dia 

que virá logo após a minha agonia.  

POESIA PELO PORTO 

Poema de Jorge Luís Borges 

Fotografia de Michael Matti (fonte: NASA) 

 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/news/noticias/navio-holandes-afundado-no-seculo-xvii-possivelmente-identificado-em-melides/
http://www.arquivoportoslisboasetubalsesimbra.pt/catalogo
https://climate.nasa.gov/blog/2990/sea-level-101-what-determines-the-level-of-the-sea/
https://www.vortexmag.net/navio-escola-sagres/
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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  

Antigo guindaste automóvel 

Sem data 

Acervo do CDA  
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