
 

CARTA NÁUTICA 

DAS ÚLTIMAS AQUISIÇÕES  

Thematic dossier: renewed governance - AIVP  

 

Na sua Agenda 2030, a AIVP (Associação Internacional de Cidades e 

Portos) e os seus membros estabeleceram um conjunto de  dez 

compromissos que correspondem aos principais desafios que as cidades 

portuárias sustentáveis enfrentam e que respondem à abordagem 

holística necessária para o desenvolvimento sustentável. 

 

Para cada um destes compromissos, a AIVP publica mensalmente um 

dossier temático. Este, dedicado à “governança renovada”, apresenta um 

conjunto de boas práticas para a promoção do diálogo entre a cidade e o 

porto por meio de uma abordagem de governança renovada com o 

objetivo de conciliar o bom desempenho económico e ambiental com o 

bem-estar e as expectativas da população. 

BOLETIM DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO  

 

 

DAS NOSSAS ESTANTES  

A nave dos loucos — 

Katherine Anne Porter 
 

A Nave dos Loucos, escrito ao 

longo de mais de duas décadas, 

foi o primeiro e único romance de 

Katherine Anne Porter. Repleto de 

conflito, paixão e intriga política, 

conta-nos a viagem do navio 

de passageiros Vera entre 

Vera Cruz, no México, e 

Bremerhaven, na  Alemanha, 

numa época em que a 

Segunda Guerra Mundial 

estava próxima. Publicado em 

1962, a obra alcançou êxito 

imediato, conferindo grande 

notoriedade à autora,  sendo 

depressa adaptada ao cinema. 

 

Com o mesmo título da 

pintura do artista da Idade 

Média, Hieronymus Bosch, 

esta obra é também ela uma 

monstruosa alegoria da 

perdição da Europa, na 

contagem decrescente para a 

Segunda Guerra Mundial.  
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SE GOSTOU DESTE VAI GOSTAR: 

PLAN THE CITY WITH THE PORT: GUIDE OF GOOD PRACTICES / AIVP, 2015 
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ARTIGO DO MÊS 

Um novo renascimento industrial europeu - Dirigir & 

Formar 

 

No momento atual, em que a crise sanitária provocada pela pandemia 

de Covid-19 parece começar a dar tréguas, importa olhar para a 

consequente e não menos 

terrível crise económica e 

social. É neste contexto que o 

artigo deste mês defende a 

Reindustrialização como fonte 

de criação de riqueza e 

qualidade de vida no nosso 

país, com foco nos bens e 

serviços transacionáveis, 

potenciando o crescimento das 

exportações e o aumento da 

incorporação nacional.  

 

A Indústria 4.0 (ou a Quarta 

Revolução Industrial) é a 

origem de uma nova revolução  

que mistura técnicas de 

produção de vanguarda com sistemas inteligentes que se integram 

com as organizações e pessoas. Com a criação das condições 

necessárias para que a inovação tecnológica e o upskilling e reskilling 

de recursos humanos aconteça de forma rápida e ágil, o artigo 

defende, ainda, que  a crescente digitalização e automatização dos 

processos não implicará o desaparecimento de empregos per si, mas 

constituirá, acima de tudo, uma oportunidade única na criação de 

empregos mais qualificados, ágeis e versáteis, tal como aconteceu 

nas revoluções industriais anteriores. 

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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O projeto B-WaterSmart pretende acelerar a transformação de zonas costeiras da Europa no sentido de 

potenciar economias inteligentes no uso de água, reduzindo a utilização de água potável através da recuperação 

e reutilização de recursos e aumento de eficiência de utilização. O projeto, coordenado pelo IWW Water Centre 

(Alemanha), conta com 35 parceiros e com seis cidades e regiões na qualidade de laboratórios vivos, incluindo 

Lisboa. 

LIGAÇÃO INTERESSANTE 
 

https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/151612/11456a+Um+novo+renascimento+industrial+europeu.pdf/e662f184-70ba-1e1d-dbc9-2dd5ef68c5a6?t=1632752827774
https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/264481/BB+de+agosto+de+2021.pdf/daffe7e1-8c78-4863-e624-fd40a1933664?t=1631523321310
https://b-watersmart.eu/
https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/264481/BB+de+agosto+de+2021.pdf/daffe7e1-8c78-4863-e624-fd40a1933664?t=1631523321310
https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/151612/11456a+Um+novo+renascimento+industrial+europeu.pdf/e662f184-70ba-1e1d-dbc9-2dd5ef68c5a6?t=1632752827774
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SABIA QUE... 

FOI APROVADO O PLANO DE AÇÃO PARA A ESTRATÉGIA NACIONAL 

PARA O MAR 2021-2030? 

SAIBA MAIS...  

O QUE SE PASSA POR AQUI 

Jornadas Europeias do Património 2021 - Visita virtual 

ao Arquivo dos Portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra 

 

Entre os dias 24 de setembro 

e 3 de outubro têm lugar as 

Jornadas Europeias do 

Património 2021, este ano 

subordinadas ao tema 

“Património Inclusivo e 

Diversificado”. Conheça as 

mais de 800 atividades 

programadas aqui. 

 

 

Como habitualmente, a APL associa-se a esta iniciativa, este ano 

através da realização de visitas virtuais às Gares Marítimas de 

Alcântara e da Rocha do Conde 

D'Óbidos, e ainda com uma 

novidade: a visita virtual ao 

Arquivo dos Portos de Lisboa, 

Setúbal e Sesimbra. Esta nova 

iniciativa, realizada em conjunto 

pela Administração do Porto de 

Lisboa (APL) e pela Administração 

dos Portos de Setúbal e Sesimbra 

(APSS), permite conhecer o espaço do Arquivo localizado na Baía do 

Tejo, no Barreiro, bem como a documentação por ele 

disponibilizada, através do seu computador ou dispositivo móvel. 

Visite-nos. 

 

AS 7 PENAS DO AMOR ERRANTE 

 

Eu não sei se os teus olhos se gaivotas 

mas era o mar e a Índia já perdida 

as ilhas e o azul o longe e as rotas 

minha vida em pedaços repartida. 

 

Eu não sei se o teu rosto se um navio 

mas era o Tejo a mágoa a brisa o cais 

meu amor a partir-se à beira-rio 

em uma nau chamada nunca mais. 

 

Eu não sei se os teus dedos se as amarras 

mas era algo que partia e que 

ficava. Ou talvez cordas de guitarras 

ó meu amor de embarque desembarque. 

(…) 

 

Eu não sei se teu corpo se meu chão 

mas era ainda a terra e o mar. E em cada 

teu gesto a grande peregrinação 

das sete penas do amor lusíada. 

POESIA PELO PORTO 

Poema de Manuel Alegre 

Imagem: 1Zoom (fonte) 

 

https://www.mar2020.pt/noticias/foi-aprovado-o-plano-de-acao-para-a-estrategia-nacional-para-o-mar-2021-2030/
http://w3.patrimoniocultural.pt/jep2021/digital/
http://213.63.136.244/ptbarreiro/
https://www.1zoom.me/pt/wallpaper/530100/z1816.8/
http://213.63.136.244/ptbarreiro/
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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  

Cais da Ribeira Nova 

s/d 

Acervo do CDA  

 

mailto:cdi@portodelisboa.pt
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