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Das últimas aquisições 

The impacts of port infrastructure and logistics perfor-

mance on economic growth: the mediating role of seaborne 

trade - Ziaul Munim, Han-Joachim Schramm 

Tendo em consideração 91 países com portos marítimos, este estudo re-

aliza uma análise empírica sobre a contribuição económica do comércio 

marítimo, a partir da perspetiva da qualidade da infraestrutura portuária 

e do desempenho logístico.  

Os investimentos no aumento da qualidade da infra-

estrutura portuária e a sua contribuição para a eco-

nomia são frequentemente questionados. Neste es-

tudo, utiliza-se um modelo de equações estruturais 

para fornecer evidências dos impactos económicos 

produzidos pela qualidade da infraestrutura portuá-

ria e pelo desempenho logístico. Os resultados reve-

lam que é vital a melhoria contínua da qualidade da 

infraestrutura portuária, uma vez que esta contribui 

para um melhor desempenho logístico, o que con-

duz não só ao aumento do comércio marítimo, mas também a um maior 

crescimento económico. No entanto, esta associação enfraquece à medi-

da que os países se tornam mais ricos. 

Das nossas estantes 

Memoria sobre chafarizes, bicas, fontes, e poços públicos 

de Lisboa, Belém, e muitos logares do termo - Velloso d'An-

drade 

O autor desta monografia desempenhava, à data da 

sua publicação original (1851), o cargo de arquivista da 

Câmara Municipal de Lisboa. Posteriormente, entre 

1851 e 1864, desempenhou o cargo de administrador 

da Repartição das Águas Livres, da CML, até à sua 

morte. Esta edição em fac-simile foi publicada no âmbi-

to das comemorações dos 140 anos da Empresa Portu-

guesa de Águas Livres. Trata-se de uma obra que enu-

mera, descreve e conta a história dos numerosos cha-

farizes existentes à data no concelho de Lisboa e con-

celhos vizinhos. Inclui algumas peças desenhadas, des-

tacando-se uma planta do Aqueduto das Águas-Livres. 



Artigo do mês 

Armazéns cada vez mais inteligentes - Logística & 

Transportes Hoje 

Num mercado em constante evolução as soluções de gestão de 

logística estão cada vez mais integradas tecnologicamente e, por 

isso, interligadas aos restantes operadores. Mobilidade, automa-

tização e conectividade ou IoT - Internet of Things - com a digi-

talização, o e-commerce, os sistemas em cloud, a realidade au-

mentada ou o blockchain - são as tendências que já estão a re-

volucionar, com inteligência, toda a atividade do setor logístico.  

Este artigo analisa as novas tendências deste setor e as suas  

consequências, destacando as principais ferramentas e softwa-

res desenvolvidos por algumas empresas especialistas em solu-

ções tecnológicas, de forma a dar resposta às exigências do 

mercado e dos consumidores.   

Boletim Bibliográfico 

O Boletim Bibliográfico é editado pe-

riodicamente pelo Centro de Docu-

mentação e Informação. 

A sua finalidade é dar a conhecer ao 

leitor todas as publicações, sob a for-

ma impressa ou digital, e informação 

relevantes selecionadas pelo CDI no 

mês anterior. 

A apresentação da informação é te-

mática, estando repartida pelos gran-

des temas adotados na biblioteca. 

Na parte final, havendo legislação 

selecionada, terá acesso direto ao 

documento (DRE ou JOUE). 

Sabia que…  

 
O aumento da temperatura dos mares está a ameaçar vá-

rias espécies marinhas, nomeadamente o peixe-palhaço? 

 

 

Saiba mais...  
Fonte: site APLOP 

http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta%20N%E1utica/Tab/14527%20Armaz%E9ns%20cada%20vez%20mais%20inteligentes.pdf
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Boletins%20Bibliogr%E1ficos/2018/BB%20APL-6-2018.pdf
http://www.aplop.org/sartigo/index.php?x=33925
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Boletins Bibliogr%E1ficos/2018/BB APL-6-2018.pdf
http://www.aplop.org/sartigo/index.php?x=33925
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta N%E1utica/Tab/14527 Armaz%E9ns cada vez mais inteligentes.pdf


O que se passa por aqui 

Implementação de sistema integrado de 

gestão de arquivo, biblioteca e portal agre-

gador de conteúdos e pesquisa federada  

As Administrações dos Portos de Lisboa, Setúbal e 

Sesimbra iniciaram, em conjunto com a empresa 

Keep Solutions, Lda., a implementação de um siste-

ma integrado de gestão de arquivo (intermédio e de-

finitivo) – Archeevo - e de biblioteca – Koha -, bem 

como de um portal agregador de conteúdos e pes-

quisa federada – Retrievo - que permitirá a pesquisa 

e o acesso através de um único interface à informa-

ção gerida no âmbito das aplicações de arquivo e bi-

blioteca. 

Desta forma, prevê-se que a partir do próximo mês 

de novembro, estas administrações portuárias pos-

sam divulgar de uma forma mais eficiente e apelati-

va, os acervos dos portos de Lisboa, Setúbal e Se-

simbra, possibilitando a pesquisa e a consulta da sua 

vasta documentação, seja no formato de monogra-

fias, estudos, fotografias, mapas, plantas, atas, bole-

tins antigos, objetos museológicos, lista de passagei-

ros, processos de obra históricos, entre outros. 

Ligação Interessante 

Numa época em que é cada vez mais necessário alertar, discutir e, principal-

mente, atenuar o problema do lixo nos nossos oceanos, convidamo-lo a visi-

tar o site da APLM - Associação Portuguesa de Lixo Marinho, onde poderá ficar 

a saber mais sobre esta associação sem fins lucrativos, que tem por missão  

a defesa e a  conservação do ambiente face aos impactes do lixo marinho, 

bem como as atividades e iniciativas realizadas no cumprimento da sua missão.   

Poesia pelo porto 

 

INUTILMENTE PARECEMOS GRANDES 

O mar jaz; gemem em segredo os ventos 

  Em Éolo cativos; 

Só com as pontas do tridente as vastas 

  Águas franze Neptuno; 

E a praia é alva e cheia de pequenos 

  Brilhos sob o sol claro. 

Inutilmente parecemos grandes. 

  Nada, no alheio mundo, 

Nossa vista grandeza reconhece 

  Ou com razão nos serve. 

Se aqui de um manso mar meu fundo indício 

  Três ondas o apagam, 

Que me fará o mar que na atra praia 

  Ecoa de Saturno? 

 

Poema de Ricardo Reis 

Fotografia de Manuel Adrega (fonte: Olhares) 

Arquitetura geral da solução (Keep Solutions, Lda.) 

https://www.aplixomarinho.org/
http://olhares.sapo.pt/inutilmente-parecemos-grandes-foto7723065.html
https://www.aplixomarinho.org/
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Foto Final  
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