
 

CARTA NÁUTICA 

DAS ÚLTIMAS AQUISIÇÕES  

European maritime transport environmental report 2021 -  

European Maritime Safety Agency, European Environment 

Agency 

 

A Agência Europeia de Segurança Marítima e a Agência Europeia do 

Ambiente publicaram recentemente o relatório sobre os impactos 

ambientais associados ao transporte marítimo relativo a 2021. O 

relatório apresenta uma análise das pressões ambientais exercidas pelo 

setor do transporte marítimo, fornece informação atualizada e relevante 

sobre regulamentação ambiental da União Europeia e internacional, e 

descreve ações correntes e futuras para reduzir o impacto do setor no 

ambiente, para além de elencar desafios e oportunidades. 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO DO PORTO DE LISBOA 

 

 
DAS NOSSAS ESTANTES  

Controlo de gestão: ao 

encontro da eficiência - 

Henrique Reis, Jorge Rodrigues 
 

Em termos genéricos, controlar 

significa conhecer um objetivo, 

avaliar o desempenho no 

sentido da realização daquele e 

introduzir medidas corretivas 

quando tal se justifique, de 

forma a se combater o 

desperdício de recursos e se 

promover a eficiência. 

 

Esta obra propõe uma 

abordagem de fácil leitura, que 

pretende enfatizar de forma 

autónoma o controlo de gestão 

e o seu papel em prol de 

organizações eficientes.  
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SE GOSTOU DESTE VAI GOSTAR: 

TOWARDS A SUSTAINABLE WATERBORNE TRANSPORTATION INDUSTRY / PIANC, 2011 
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• O PRR pode ser um instrumento 
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• Foto: Cais da eclusa e oficina das 

pequenas reparações da EPL 



 

ARTIGO DO MÊS 

O PRR pode ser um instrumento transformador para Portugal? 

- O Economista 

 

Para responder à pergunta do título, o artigo mostra de que forma o 

Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) pode contribuir para a 

recuperação económica, para as 

transformações digital e social, 

para a luta contra a ameaça 

c l i m á t i c a  e  p a r a  a 

descarbonização da economia 

em Portugal. Em todas estas 

áreas, o artigo conclui que o 

PRR é, em conjunto com o 

Portugal 2030, um importante 

instrumento de mitigação do 

impacto económico e social da 

crise, que contribuirá para 

assegurar o crescimento 

sustentável de longo prazo e responder aos desafios da dupla transição 

climática e digital. 

 

No entanto, para que tal aconteça, o artigo defende ainda a necessidade 

de mudança do “paradigma cultural” português, para que, através de um 

esforço conjunto de toda a sociedade, se consigam criar grandes 

plataformas colaborativas – políticas, institucionais, sociais, 

empresariais, sindicais – e, assim, estabelecer um desígnio nacional e 

uma visão estratégica conjunta que permita aproveitar da melhor forma 

as reformas e investimentos previstos no PRR.  

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 CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental é uma instituição de investigação científica e 

de formação avançada da Universidade do Porto que desempenha um papel de relevo na promoção da educação 

científica e tecnológica, de forma a melhorar o conhecimento e a perceção pública sobre a saúde marinha e ambiental.  

LIGAÇÃO INTERESSANTE  

https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/151612/11572a+O+PRR+pode+ser+um+instrumento+transformador+para+Portugal.pdf/0ccb5549-6862-09d4-e0c7-50705a7123dd?t=1643197105273
https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/264481/BB+de+dezembro+de+2021.pdf/2adc9f52-1c53-2079-42de-3fefa60a47f2?t=1642155060290
https://www2.ciimar.up.pt/about.php
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+dezembro+de+2021.pdf/2adc9f52-1c53-2079-42de-3fefa60a47f2?t=1642155060290
https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/151612/11572a+O+PRR+pode+ser+um+instrumento+transformador+para+Portugal.pdf/0ccb5549-6862-09d4-e0c7-50705a7123dd?t=1643197105273
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SABIA QUE... 

O FAROL DA BARRA É O SEGUNDO FAROL MAIS ALTO DA EUROPA E UM 

DOS MAIS ALTOS DO MUNDO? 

SAIBA MAIS...  

O QUE SE PASSA POR AQUI 

Inquérito das publicações periódicas 2022 
 

O Centro de Documentação e 

Arquivo (CDA), à semelhança 

dos anos anteriores, procedeu 

durante este mês de janeiro, à 

realização do inquérito interno 

de publicações periódicas. Das 

59 publicações periódicas 

recebidas durante o ano, a maioria é gratuita (38 das 59 publicações). 

 

Depois de analisadas as 56 respostas, concluiu-se que as temáticas com 

maior interesse pelos leitores são “Portos Nacionais”, seguida de 

“Legislação” e “Transportes/Navegação”.  

 

 

HOMEM PERTO DO CHÃO 

 

Na primavera quando as tardes se 

arredondam 

e já nas praias nascem as primeiras ondas 

e volta sobre o mar a ave solitária 

o homem enche de ar o peito vespertino 

arranca o corpo à chuva e às nuvens do 

inverno 

e chega a ter desejos de ficar  

 

(…) 

 

Quando a tarde morrer ou o outono vier 

do seu olhar é que as aves todas partirão 

Aí temos um homem perto como nunca nem 

ninguém do chão 

POESIA PELO PORTO 

Poema de Ruy Belo 

Pintura de Simona Timofei 

 

https://www.cm-ilhavo.pt/pages/910
https://www.cm-ilhavo.pt/pages/910
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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 eclusa e oficina das pequenas reparações da Exploração do Porto de Lisboa 

24-04-1918 

Acervo do CDA 
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