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Este relatório apresenta os principais números e conclusões 

relativamente ao comércio eletrónico em toda a Europa no ano de 2020, 

um ano excecional, marcado pela pandemia COVID-19 e pelo 

consequente importante papel do comércio eletrónico para a sociedade 

e para a economia. De uma forma geral, constata-se que a pandemia 

impulsionou significativamente as vendas de comércio eletrónico, mas o 

forte declínio das vendas online no setor de turismo e serviços 

contribuiu para conter o crescimento geral. 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO DO PORTO DE LISBOA 

 

 DAS NOSSAS ESTANTES  

Future maritime trade flows - 

Olaf Merk 
 

Este relatório resume as discussões 

de uma mesa redonda do Fórum 

Internacional dos Transportes, 

realizada em Paris, em abril de 

2019, onde foram analisados 

possíveis fatores decisivos para 

o transporte marítimo mundial 

de mercadorias nas próximas 

décadas. Esta publicação aborda 

as incertezas que cercam o 

futuro dos fluxos de comércio 

marítimo, tais como a evolução 

da procura, os custos da 

regulamentação ambiental, as 

estratégias de negócio 

marítimo, a iniciativa “Uma 

Faixa, Uma Rota”, entre outros.  
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ARTIGO DO MÊS 

A proteção de dados pessoais no âmbito da esfera jurídica do 

trabalhador : análise do regime jurídico aplicável — Segurança 

 

Com o desenvolvimento e crescente importância das novas tecnologias 

de informação e de comunicação surgiram incompatibilidades entre o 

trabalhador e a entidade empregadora, nomeadamente no que diz 

respeito à questão da proteção 

de dados pessoais, existindo 

uma maior facilidade de acesso 

às informações pessoais do 

sujeito e, de uma forma 

particular, do trabalhador.  

 

Através de uma análise legal, 

doutrinal e jurisprudencial, este 

artigo enquadra a proteção de 

dados pessoais no contexto 

laboral, pronunciando-se sobre 

os sistemas biométricos, sobre 

os controlos de alcoolemia ou 

de substâncias psicoativas, os controlos médicos, os sistemas de 

controlo de comunicações e de acesso à informação e os sistemas de 

vigilância à distância, averiguando se o regime jurídico aplicável é 

devidamente protetor e quais as eventuais lacunas existentes a este 

nível.  

 

 

 

 

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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World Monuments Fund é uma organização não governamental internacional dedicada à catalogação e preservação 

do património cultural mundial. Foi fundada em 1965 em Nova Iorque e, atualmente, tem escritórios no Camboja, 

França, Peru, Portugal, Espanha e Reino Unido. As representações nacionais negoceiam parcerias com governos locais 

para o restauro e preservação de monumentos e locais com importância cultural para a Humanidade. 

LIGAÇÃO INTERESSANTE  

https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/151612/11649a+A+prote%C3%A7%C3%A3o+de+dados+pessoais+no+%C3%A2mbito+da+esfera+jur%C3%ADdica+do+trabalhador_an%C3%A1lise+do+regime+jur%C3%ADdico+aplic%C3%A1vel.pdf/168552c6-33c3-f76c-1624-1bd7767647d7?t=164820548
https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/379654/BB+de+fevereiro+de+2022.pdf/3e48e60f-dd67-0eab-be37-56d20a4125e1?t=1647337432136
https://www.wmf.org/
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/20121/379654/BB+de+fevereiro+de+2022.pdf/3e48e60f-dd67-0eab-be37-56d20a4125e1?t=1647337432136
https://www.portodelisboa.pt/documents/20121/151612/11649a+A+prote%C3%A7%C3%A3o+de+dados+pessoais+no+%C3%A2mbito+da+esfera+jur%C3%ADdica+do+trabalhador_an%C3%A1lise+do+regime+jur%C3%ADdico+aplic%C3%A1vel.pdf/168552c6-33c3-f76c-1624-1bd7767647d7?t=164820548
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SABIA QUE... 

SABIA QUE A COR DOS ANIMAIS MARINHOS MUDA CONSOANTE A 

PROFUNDIDADE? 

SAIBA MAIS...  

O QUE SE PASSA POR AQUI 

Gares Marítimas selecionadas pelo World Monuments Fund 
 

As Gares Marítimas de Alcântara e 

da Rocha do Conde d’Óbidos foram 

selecionadas pelo programa Watch 

2022, do World Monuments Fund 

(WMF), como um dos 25 lugares 

c om i mpor tânc i a  c u l tu ra l 

extraordinária, que requerem uma 

preservação urgente e vital para as comunidades locais. O WMF vai 

trabalhar com a APL, não só na conservação dos murais de Almada 

Negreiros, mas também na estruturação de uma estratégia de gestão 

cultural das gares, prevendo a sua abertura ao público e a sua 

programação cultural, dentro e fora de portas, em colaboração com as 

empresas da área e outras instituições culturais que se pretendam 

associar ao projeto.  

 

Juntamente com outros serviços 

da APL, o Centro de 

Documentação e Arquivo 

prestou apoio a esta candidatura 

v e n c e d o r a  a t r a v é s  d a 

disponibilização de diversa 

informação e documentação 

histórica (fotografias, vídeos, plantas, relatórios, entre outros) sobre as 

gares marítimas e também sobre as pinturas murais de Almada 

Negreiros, documentação essa que atesta o valor histórico e artístico 

destes dois edifícios não só para a cidade de Lisboa, mas também para o 

país. 

 

CANÇÃO DO MAR ABERTO 

 

Onde puseram teus olhos 

A mágoa do teu olhar? 

Na curva larga dos montes 

Ou na planura do mar? 

 

De dia vivi este anseio; 

De noite vem o luar, 

Deixa uma estrada de prata 

Aberta para eu passar. 

 

Caminho por sobre as ondas 

Não paro de caminhar. 

O longe é sempre mais longe… 

Ai de mim se me cansar!... 

 

Morre o meu sonho comigo, 

Sem te poder encontrar 

POESIA PELO PORTO 

Poema de Armando Côrtes-Rodrigues 

Pintura de Kate Beinder 

 

https://greensavers.sapo.pt/sabia-que-a-cor-dos-animais-marinhos-muda-consoante-a-profundidade/
https://greensavers.sapo.pt/sabia-que-a-cor-dos-animais-marinhos-muda-consoante-a-profundidade/
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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  

Chegada do paquete “Angola” vindo de Timor (Gare Marítima de Alcântara)  

15-02-1946 

Acervo do CDA 
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