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Das últimas aquisições
BRR 2018: quando a periferia se torna trendy - Pedro
Costa, Ricardo Venâncio Lopes e Jorge Bassani
Esta obra traça um retrato das dinâmicas socioculturais da cidade do Barreiro na contemporaneidade. Os artigos e ensaios nela compilados
são resultado de um trabalho de cocriação
transdisciplinar entre académicos , agentes culturais, criativos locais, jornalistas, escritores,
artistas e organizações da sociedade civil.
O livro procura ser um espelho múltiplo e caleidoscópio de uma cidade onde há muito a cultura assume um importante papel na transformação do território e das suas gentes.
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Se gostou deste vai
gostar:
Urbanismo e natureza: os desafios / Leonel Fadigas, 2010
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Das nossas estantes
Arquitetura, urbanismo, design: metodologias e métodos de investigação - Coord. Tânia Beisl Ramos
Este livro oferece exemplos do estado da arte
da investigação em arquitetura (lato sensu) e
design, em vários aspetos e em várias escalas, como variável dependente e independente. Os artigos de diversos especialistas e investigadores reunidos neste livro abordam os
vários métodos e metodologias que ao longo
das última décadas têm dominado a prática e
o conhecimento nas áreas da Arquitetura, Urbanismo e Design, bem como as mais recentes tendências.
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A economia portuguesa em 2019 e as perspetivas
para 2020 - Cadernos de Economia
Este artigo apresenta e analisa os principais números da economia portuguesa em 2019 e as perspetivas para 2020.
As estimativas compiladas pelo Gabinete de Estratégia e Estudos da Economia indicam que, em termos reais, o PIB português irá crescer entre 1,9% e 2% em 2019, o que, a concretizar-se, representa uma desaceleração face ao que sucedeu
nos dois anos anteriores. Ainda assim, significa que a economia portuguesa continua a crescer a um ritmo que contrasta
claramente com o comportamento observado nos primeiros
15 anos deste século.

O Boletim Bibliográfico é editado periodicamente pelo Centro de Documentação e Informação.
A sua finalidade é dar a conhecer ao
leitor todas as publicações, sob a forma impressa ou digital, e informação
relevantes selecionadas pelo CDI 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).

Ligação Interessante
O Museu Marítimo de Sesimbra apresenta um valioso património ligado ao mar e à
pesca, fruto, em grande parte, de um trabalho de proximidade feito com a comunidade piscatória. Um cepo de âncora com 5 mil anos associado à navegação no período romano e um conjunto de anzois e pesos de rede situados entre 2500 e 200
a.C. são os artefactos mais antigos da exposição, e transportam o visitante no tempo para conhecer os vários povos que passaram pelo território, assim como a sua
forte relação com o mar.

Poesia pelo porto
O INFANTE
Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.
Deus quis que a terra fosse toda uma,
Que o mar unisse, já não separasse.
Sagrou-te, e foste desvendando a espuma,
E a orla branca foi de ilha em continente,
Clareou, correndo, até ao fim do mundo,
E viu-se a terra inteira, de repente,
Surgir, redonda do azul profundo.
Quem te sagrou criou-te português.
Do mar e nós em ti nos deu sinal.
Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez.
Senhor, falta cumprir-se Portugal!

O que se passou por aqui
Fatura Única do Navio
Desde 2017 que todos os portos do Continente adotaram a Fatura Única Portuária (FUP), um sistema que
agrega num único documento a faturação das várias entidades públicas prestadoras de serviços aos navios.
Além da simplificação inerente à total digitalização do
processo contam-se também entre as vantagens desta
medida importantes impactos na redução de custos administrativos e de contexto e ainda ganhos económicos
relevantes.
Mas sabia que esta medida, relativamente recente
na sua concretização, é já
uma ideia antiga? De facto, já em 1960, um artigo
publicado no Boletim do
Porto de Lisboa de janeiro
desse ano defendia a criação e implementação de
um sistema de “fatura
única do navio” como forma de simplificar procedimentos e de assegurar à
autoridade portuária um
maior conhecimento do
aspeto financeiro da sua utilização pelo navio.

Poema de Fernando Pessoa
Fotografia de Andrew Eden

Sabia que…
Laser mapping para medir lixo marinho é uma ideia portuguesa?
Saiba mais...
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