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DAS ÚLTIMAS AQUISIÇÕES  

Smart shipping on inland waterways — PIANC  

  

À medida que a transformação digital possibilita novos 

desenvolvimentos de negócios, as soluções de transporte inteligente 

são cada vez mais e mais avançadas.  

 

Neste relatório, o âmbito é reduzido para analisar o impacto dos 

desenvolvimentos no transporte inteligente, a nível do transporte 

marítimo, na infraestrutura física e digital e na gestão de tráfego, com 

foco nas vias navegáveis interiores. O relatório inclui  uma análise dos 

desenvolvimentos atuais de transporte inteligente, até 2019, o que 

falta para estimular ainda mais os desenvolvimentos neste sector, bem 

como recomendações para o futuro. 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO DO PORTO DE LISBOA 

 

 DAS NOSSAS ESTANTES  

Porto de Lisboa — nota sucinta 

dos melhoramentos– EPL 

  

No mês em que se comemora o 

135.º aniversário do início das 

grandes obras do porto de Lisboa, 

destacamos uma obra histórica “das 

nossas estantes”: a obra “Porto de 

Lisboa”. Esta publicação de 

1912 é uma nota sucinta dos 

melhoramentos e trabalhos 

realizados e planeados pela 

Administração do Porto de 

Lisboa desde 7 de maio de 

1907, e apresentada ao 

Ministro do Fomento da época.  

 

Trata-se de mais um valioso 

testemunho da história do 

desenvolvimento deste porto e 

da sua importância económica e 

social, disponível na biblioteca 

do Centro de Documentação e 

Arquivo. 
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SE GOSTOU DESTE VAI GOSTAR: 

DIGITALIZATION OF MARITIME SUPPLY CHAINS / DO TRI HIEP... [ET AL.], 2018 
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ARTIGO DO MÊS 

A ciber(in)segurança é uma realidade. Como minimizar os 

danos no futuro? - MOB Magazine 

 

Como prevenir os ciberataques? Na era da digitalização e da 

modernização das cidades e da logística, que alternativas têm as 

empresas afetadas por ataques que comprometem a sua 

cibersegurança? E, por outro 

lado, o que se perspetiva para o 

futuro, em que se preveem mais 

ciberataques e com maior 

impacto? Estarão as chamadas 

“cidades do futuro” preparadas 

para ciberataques cada vez mais 

eficazes e bem-sucedidos, que 

poderão pôr em causa o 

funcionamento das suas 

infraestruturas críticas, como o 

fornecimento de eletricidade, 

gás, água e comunicações, 

sistemas de gestão de tráfego, redes de transportes públicos, entre 

outros?  

 

Este artigo foi ouvir alguns intervenientes no setor para tentar 

responder a estas e outras questões e testar a resistência e a 

preparação das empresas portuguesas aos ciberataques. 

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 “Programa de Monitorização da Faixa Costeira de Portugal Continental - COSMO” consiste na recolha, 

processamento e análise de informação sobre a evolução das praias, dunas, fundos submarinos próximos e arribas ao 

longo da faixa costeira de Portugal Continental. O Programa COSMO foi concebido e desenvolvido pela Agência 

Portuguesa do Ambiente, com o objetivo compreender o comportamento e evolução da linha de costa, assim como 

otimizar a gestão das situações de risco, nomeadamente as associadas à erosão costeira e quedas de arribas. 

LIGAÇÃO INTERESSANTE  

https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/151612/11788a+A+ciber%28in%29seguran%C3%A7a+%C3%A9+uma+realidade.+Como+minimizar+os+danos+no+futuro.pdf/9ab00dbc-6349-3d64-1333-bfed033404f0?t=1666858117101
https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/379654/BB+de+setembro+de+2022.pdf/e4d34f26-7008-a4b8-55aa-58a5100e84a1?t=1665737784876
https://cosmo.apambiente.pt/
https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/379654/BB+de+setembro+de+2022.pdf/e4d34f26-7008-a4b8-55aa-58a5100e84a1?t=1665737784876
https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/151612/11788a+A+ciber%28in%29seguran%C3%A7a+%C3%A9+uma+realidade.+Como+minimizar+os+danos+no+futuro.pdf/9ab00dbc-6349-3d64-1333-bfed033404f0?t=1666858117101
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SABIA QUE... 

O REINO UNIDO CRIOU UM MAPA DO RUÍDO SUBAQUÁTICO? 

SAIBA MAIS...  

 

A CONCHA 

 

A minha casa é concha. Como os bichos 

Segreguei-a de mim com paciência: 

Fechada de marés, a sonhos e a lixos, 

O horto e os muros só areia e ausência. 

 

Minha casa sou eu e os meus caprichos. 

O orgulho carregado de inocência 

Se às vezes dá uma varanda, vence-a 

O sal que os santos esboroou nos nichos. 

 

E telhados de vidro, e escadarias 

Frágeis, cobertas de hera, oh bronze falso! 

Lareira aberta pelo vento, as salas frias. 

 

A minha casa... Mas é outra a história: 

Sou eu ao vento e à chuva, aqui descalço, 

Sentado numa pedra de memória. 

POESIA PELO PORTO 
 

O QUE SE PASSA POR AQUI 

Exposição “Passado Inventado. Objetos e cenografias das 

Comemorações Henriquinas na Torre de Belém” 
 

Encontra-se a decorrer, desde maio 

passado e até ao final do ano, no 

Mosteiro dos Jerónimos, a exposição 

“Passado Inventado. Objetos e 

cenografias das Comemorações 

Henriquinas na Torre de Belém”. 

Esta exposição, iniciativa da Direção 

Geral do Património Cultural, 

pretende invocar e rememorar a 

exposição histórica promovida pela 

APL e ocorrida em 1960, na Torre de Belém, por ocasião das 

comemorações do V Centenário da morte do Infante D. Henrique. 

 

Na época, a APL era a entidade responsável pela guarda e 

conservação da Torre de Belém, tendo inclusivamente adquirido 

peças de mobiliário dos séculos XV e XVI para integrar a referida 

exposição histórica e, 

poster i o rmente,  para 

decoração do monumento. 

Como tal, faz todo o sentido 

a colaboração da APL na 

realização da exposição 

“Passado Inventado”, através 

do empréstimo de peças do 

seu acervo, nomeadamente registos fotográficos da exposição 

henriquina, bem como gravuras e desenhos que decoravam as 

paredes de algumas salas da Torre de Belém. 

Poema de Vitorino Nemésio 

https://www.bbc.com/news/uk-england-suffolk-47375006
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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  

Interior da Torre de Belém - sala das Audiências 

[Década de 60] 

Acervo do CDA 
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