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DAS ÚLTIMAS AQUISIÇÕES  

2021 World energy issues monitor  - World Energy Council  

 

O relatório World Energy Issues Monitor resume as principais conclusões de 

um inquérito alargado sobre as mais importantes questões que se colocam 

atualmente no sector energético. O inquérito é preparado pelo World Energy 

Council que solicita a colaboração de um conjunto de especialistas do sector 

a nível mundial, permitindo obter uma visão ampla e significativa sobre o 

posicionamento face aos principais temas do sector. 

 

O inquérito integra um alargado conjunto de questões que se repartem em 

cinco categorias principais: Tendências Globais e Macroeconomia; Dinâmicas 

Sociais; Novas Tecnologias; Política Energética; Ambiente.  

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO DO PORTO DE LISBOA 

 

 
DAS NOSSAS ESTANTES  

Carbon carriers — the impact of 

rapid decarbonisation on the 

shipping industry - MSI  
 

A descarbonização energética é 

uma das principais armas para 

combater as alterações 

climáticas e alcançar as metas 

do Acordo de Paris. No entanto, 

e l a  t e r á  i m p l i c a ç õ e s 

significativas para a indústria 

de transporte marítimo mundial. 

 

As (diferentes) consequências 

para os vários setores do 

transporte marítimo de uma 

grande mudança no consumo de 

energia dos hidrocarbonetos 

para as energias renováveis e 

biocombustíveis são analisadas 

neste relatório preparado pela 

MSI - Maritime Strategies 

International - para a European 

Climate Foundation. 
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SE GOSTOU DESTE VAI GOSTAR: 

TOWARD A REAL GREEN BELT AND ROAD / JONATHAN ELKIND, 2019 

NESTE NÚMERO  

• 2021 World energy issues monitor  

- World Energy Council  

 

•  Carbon carriers —  the impact of 

rapid decarbonisaton on the shipping 

industry —  MSI  

 

• Perfect storm —  The Economist  

 

• Digitalização das listas de 

passageiros do porto de Lisboa 

 

• Foto: Paquete “Príncipe Perfeito” 

acostado ao Cais de Alcântara 



 

ARTIGO DO MÊS 

Perfect storm — The Economist 

 

Durante anos, o transporte de mercadorias em contentores manteve as 

cadeias de abastecimento em funcionamento e a globalização em alta. 

No entanto, em 2021, o transporte marítimo de mercadorias enfrentou 

um momento incomum: a 

escassez de contentores. A 

este fator juntaram-se outros, 

cuja conjugação criou a 

t e m p e s t a d e  p e r f e i t a , 

originando uma crise que está, 

a t u a l m e n t e ,  a  a f e t a r 

fortemente as cadeias de 

abastecimento e o comércio 

mundial.  

 

Este artigo analisa estes 

fatores  (nomeadamente 

c o n t e n t o r e s  r e t i d o s , 

congestionamento dos portos, 

aumento dos preços dos fretes, escassez de matérias-primas, de 

contentores e de navios porta-contentores) e as suas causas, bem como 

as possíveis consequências a curto e longo prazos para a cadeia logística 

global. 

 

 

 

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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“Homens e Navios do Bacalhau” nasceu em 2015 pela mão do Museu Marítimo de Ílhavo, em parceria com a autarquia 

local, e foi constituído a partir de cerca de 20 mil fichas de inscrição no antigo Grémio dos Armadores de Navios da 

Pesca do Bacalhau. Este arquivo digital, objeto de restauro digital e inventariação, documenta as campanhas 

bacalhoeiras, desde o início do século XX, e congrega a memória coletiva das gentes de Ílhavo e de todos os 

intervenientes na pesca do bacalhau. 

LIGAÇÃO INTERESSANTE  

https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/151612/11510a+Container+shipping_perfect+storm.pdf/3a732905-31b0-7e6a-1ed4-4c07d2a79fd6?t=1637841106238
https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/264481/BB+de+outubro+de+2021.pdf/a83b7b86-15ec-b047-5fd6-f00259fc58b1?t=1636975586901
http://homensenaviosdobacalhau.cm-ilhavo.pt/
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/20121/151612/11510a+Container+shipping_perfect+storm.pdf/3a732905-31b0-7e6a-1ed4-4c07d2a79fd6?t=1637841106238
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SABIA QUE... 

A MAIOR PARTE DO OXIGÉNIO DA TERRA É PRODUZIDO PELAS ALGAS 

MARINHAS?   

SAIBA MAIS...  

O QUE SE PASSA POR AQUI 

Digitalização das listas de passageiros do porto de Lisboa 
 

O Centro de Documentação e 

Arquivo tem à sua guarda 

documentação de grande 

interesse histórico, cuja 

preservação e inventariação é 

uma prioridade. Como tal, o CDA, 

em conjunto com a empresa RFS 

Telecomunicações Lda., deu 

início ao projeto de digitalização e tratamento das listas de passageiros 

que passaram pelo porto de Lisboa entre 1955 e 1981, de modo a 

assegurar, também no que respeita a estes documentos únicos, a sua 

preservação, conservação e acesso, tanto por investigadores que tal 

necessitem, como para mera fruição de qualquer interessado. 

  

Os principais objetivos deste projeto 

são garantir a segurança e 

integridade de todo o património 

documental, evitando a manipulação 

dos originais e facilitar o acesso à 

informação via digital, possibilitando 

a diminuição dos tempos de espera 

e, simultaneamente, partilhar a informação pelos utilizadores. Foram já 

digitalizadas e inventariadas as listas de passageiros entre os anos de 

1955 e 1962, esperando-se a conclusão deste projeto no próximo ano. 

 

ODE MARÍTIMA 

 

(…) 

Os paquetes que entram de manhã na barra 

Trazem aos meus olhos consigo 

O mistério alegre e triste de quem chega e 

parte. 

Trazem memórias de cais afastados e 

doutros momentos 

Doutro modo da mesma humanidade noutros 

pontos. 

Todo o atracar, todo o largar de navio, 

É —  sinto-o em mim como o meu sangue - 

Inconscientemente simbólico, terrivelmente 

Ameaçador de significações metafísicas 

Que perturbam em mim quem eu fui… 

(…)  

POESIA PELO PORTO 

Poema de Álvaro de Campos 

Fotografia: Cruise Blog (fonte) 

 

https://ocean.si.edu/ocean-life/plankton/every-breath-you-take-thank-ocean
https://cruise.blog/2021/05/can-cruise-ship-leave-without-you
https://ocean.si.edu/ocean-life/plankton/every-breath-you-take-thank-ocean
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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  

Paquete “Príncipe Perfeito” acostado ao Cais de Alcântara 

1961 

Acervo do CDA 
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