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Bibliotema  

Regulamento Geral de Proteção de Dados: 

Breves notas 

O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril 

de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (doravante 

“Regulamento”), substituiu, com efeitos a partir de 25 de maio de 2018, a Diretiva 

95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa 

à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados, concretizando e desenvolvendo o direito fundamental das pessoas (singulares) 

à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes digam respeito, consagrado no artigo 8.º, n.º 1, da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia (UE) e no artigo 16.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.  

Apesar de se tratar de um Regulamento, o n.º 1 do artigo 23.º prevê a possibilidade de o direito da UE ou dos Estados 

Membros poderem, por medida legislativa, estabelecer limitações ao alcance das obrigações e dos direitos previstos nos 

artigos 12.º a 22.º (direitos de informação, acesso, retificação, apagamento, limitação, portabilidade, oposição e a proibição 

a decisões individuais automatizadas, incluindo a definição de perfis), no 

artigo 34.º (comunicação de uma violação de dados pessoais ao titular dos 

dados), bem como no artigo 5.º (princípios relativos ao tratamento de dados 

pessoais). Ponto é que tais limitações respeitem a essência dos direitos e 

liberdades fundamentais e constituam uma medida necessária e adequada 

a salvaguardar outros direitos ou bens jurídicos fundamentais, 

nomeadamente “um interesse económico ou financeiro importante (…), 

incluindo nos domínios monetário, orçamental ou fiscal (…)”, “uma missão de controlo, de inspeção ou de regulamentação 

associada, ainda que ocasionalmente, ao exercício da autoridade pública (…)”. Significa o exposto que, não obstante tratar-

se de um Regulamento, a sua efetivação e, bem assim, o exato conteúdo e extensão dos mencionados direitos e obrigações 

dependem, em última instância, de legislação a aprovar por cada Estado-Membro. Entre nós, o Governo aprovou a 

Proposta de Lei n.º 120/XIII, que se encontra presentemente em discussão no Parlamento.  
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O Regulamento enuncia um conjunto de princípios a que o tratamento de dados pessoais deve obedecer, a saber, os da 

licitude e da lealdade, da transparência, da limitação das finalidades, da minimização, da exatidão, da limitação da 

conservação e da integridade e confidencialidade. De acordo com estes princípios, que constituem condições de 

legitimidade das operações de tratamento, os dados devem ser recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e 

legítimas, não podendo ser tratados posteriormente de forma incompatível com essas finalidades; devem ser adequados, 

pertinentes e necessários face às finalidades do tratamento (regra agora caraterizada como «princípio da minimização»); 

devem ser exatos e atualizados sempre que necessário, devendo ser adotadas todas as medidas para que os dados 

inexatos, tendo em conta as finalidades do tratamento, sejam apagados ou retificados, acrescentando o Regulamento que 

o devem ser sem demora («princípio da exatidão»). Por outro lado, os dados devem ser conservados de forma que permita 

a identificação dos titulares apenas durante o período necessário para a 

prossecução das finalidades para as quais são tratados («princípio da limitação»). 

O Regulamento consagra também o princípio segundo o qual os dados pessoais 

devem ser tratados de forma que seja garantida a sua segurança, incluindo a 

proteção contra o seu tratamento não autorizado ou ilícito e a sua perda, 

destruição ou danificação acidental, impondo a adoção das medidas técnicas ou 

organizativas necessárias («princípio da integridade ou confidencialidade»). 

No que se refere aos direitos dos titulares dos dados pessoais, o Regulamento, além de afirmar um conjunto de direitos 

fundamentais (tais como, o direito à informação e ao acesso aos dados, bem como os direitos de retificação, 

limitação, de apagamento dos dados e de oposição), reafirma e reforça o seu conteúdo impondo novas obrigações ao 

responsável pelo tratamento. De forma inovadora, consagra-se uma obrigação de transparência das informações e 

contempla-se o chamado “direito a ser esquecido”, nos termos do qual o titular dos dados tem, dentro de determinadas 

circunstâncias, o direito de obter o apagamento dos seus dados.   

Uma das inovações mais relevantes do Regulamento assenta na figura do responsável pelo tratamento dos dados (definido 

como “a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, a agência ou outro organismo que, individualmente ou em 

conjunto com outras, determina as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais”), que passa a ter o encargo 

de assegurar a conformidade das operações de tratamento de dados pessoais com o Regulamento e demais legislação 

aplicável.  

O responsável pelo tratamento está obrigado, desde logo, a criar os mecanismos e a instituir os procedimentos que 

assegurem o exercício dos direitos por parte dos titulares dos dados pessoais. Está igualmente obrigado, entre o mais, a 

aplicar as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar o cumprimento do Regulamento, tendo em conta a 

natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades dos tratamentos de dados, bem como os riscos para os direitos e liberdades 

das pessoas singulares. Aquelas medidas devem respeitar os princípios da proteção de dados desde a conceção e da 

proteção de dados por defeito, a ser implementadas tanto no momento de definição dos meios de tratamento, como no 

momento do próprio tratamento, recaindo sobre o responsável o ónus de demonstrar, em qualquer situação, que adotou 

as medidas adequadas ao cumprimento das exigências do Regulamento e de que tais medidas estão em conformidade 

com o mesmo. O Regulamento passa, também, a impor ao responsável pelo tratamento a elaboração e a conservação de 

um registo escrito (incluindo em formato eletrónico) de todas as atividades de tratamento sob a sua responsabilidade.  

O RGPD representa, assim, uma mudança de paradigma no que concerne ao modelo institucional de controlo dos dados 
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pessoais: enquanto até ao dia 25 de maio incumbia à Comissão Nacional de Proteção de Dados garantir o cumprimento 

das determinações legais em matéria de proteção de dados (heterocontrolo), no quadro do novo regime essa obrigação 

passa a caber, em primeira linha, ao responsável pelo tratamento (autocontrolo). A autoridade nacional de controlo passa 

a ter essencialmente uma intervenção a posteriori traduzida em funções de fiscalização, regulação e sancionamento, 

instituindo-se designadamente que, em caso de violação de dados pessoais, deve o responsável pelo tratamento notificar 

esse facto à autoridade de controlo competente, num período de 72 horas, bem como ao titular dos dados, sem demora 

injustificada, quando a violação dos dados pessoais for suscetível de implicar um elevado risco para os seus direitos e 

liberdades.  

Outra novidade associada ao novo paradigma de controlo traduz-se na exigência, para determinadas situações (em que se 

incluem, desde logo, o tratamento efetuado por entidades públicas) da designação de um encarregado da proteção de 

dados (Data Protection Officer, ou DPO). O encarregado da proteção de dados exerce a sua atividade com independência 

não podendo receber instruções relativamente ao exercício das suas funções, nem ser destituído nem penalizado pelo seu 

exercício, reportando diretamente à direção o mais alto nível do responsável pelo tratamento. Em termos funcionais cabe 

designadamente ao encarregado da proteção de dados acompanhar as operações de tratamento de dados realizadas no 

âmbito da instituição, verificando a conformidade dessas operações com as normas, de direito interno e de direito 

comunitário, aplicáveis; monitorizar o cumprimento do Regulamento pelo responsável; realizar auditorias periódicas; 

informar e aconselhar o responsável; assegurar o contacto com a autoridade nacional de controlo e responder a questões 

que lhe sejam colocadas pelos titulares de dados pessoais.       

Para o desempenho cabal das suas funções o encarregado da proteção de dados deve ser envolvido, pelo responsável pelo 

tratamento, de forma adequada e em tempo útil, em todas as questões relacionadas com a proteção de dados pessoais, 

cabendo também ao responsável apoiá-lo no exercício das suas funções, fornecendo-lhe os recursos materiais e humanos 

necessários. Finalmente, para garantir a boa aplicação, o Regulamento prevê contraordenações, que podem atingir valores 

muito elevados e, em casos graves, a violação dos direitos dos titulares dos dados pessoais ou outros incumprimentos 

podem constituir crime ou dar azo a processos de responsabilidade civil por perdas e danos. 

Gabinete de Proteção de Dados, julho de 2018   
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Bibliotema • Destaques 
 

YOUNG, Robert 

People's guide to GDPR: learn 

how to exercise your rights under 

the new EU privacy law 

Farnwood, 2018. 153p. 

ISBN: 978-9-493-00200-5 

 

O livro apresenta-se como um guia 

prático que permite ao leitor 

conhecer, de forma rápida, a nova lei 

de privacidade e proteção de dados 

pessoais da União Europeia (UE): o 

Regulamento Geral de Proteção de 

Dados (RGPD). 

Quer saber quais são as organizações 

que possuem os seus dados? Acha que 

a sua privacidade online deve ser 

preservada? Quer saber qual o 

impacto do novo regulamento e quais 

os direitos que lhe são conferidos? 

Então este livro é adequado para si e 

para todos aqueles que se encontram 

na União Europeia, 

independentemente da sua 

nacionalidade ou residência, e 

também, se os seus dados foram 

processados por uma entidade 

sediada na UE. 

A obra reúne um conjunto de 

questões práticas, princípios legais de 

proteção de dados, links úteis e 

propostas de soluções relativamente 

ao tratamento autonomizado de 

dados de carácter pessoal. Além disso, 

informa-o de como proceder caso os 

seus direitos sejam violados.  

Um texto imprescindível para 

apreender, de forma simples e clara, 

este novo paradigma e como tornar-se 

num verdadeiro perito em matéria de 

privacidade. 

 

 

 

BRKAN, Maja; PSYCHOGIOPOULOU, 

Evangelia 

Courts, privacy and data 

protection in the digital 

environment 

Cheltenham: Edward Elgar, 2017. 241p. 

ISBN: 978-1-78471-870-1 

 

Num mundo de contínuos progressos 

tecnológicos, as pessoas têm cada vez 

mais consciência dos seus direitos, em 

especial do direito à privacidade dos 

seus dados pessoais. Daí que 

questionem incessantemente como 

preservá-lo e o que fazer caso o 

mesmo seja violado? 

Com base na análise da jurisprudência 

dos tribunais europeus e nacionais, a 

obra demonstra o papel que estes 

desempenham na proteção do direito 

à privacidade e dos dados pessoais. 

Com o contributo de vários 

especialistas de renome internacional, 

são examinadas detalhadamente as 

jurisprudências do Tribunal de Justiça 

da União Europeia, do Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem, e 

dos Tribunais nacionais de alguns 

Estados-Membros, relacionando-as e 

comparando-as entre si. 

Este livro irá revelar-se uma 

ferramenta de grande utilidade para 

académicos, estudantes de Direito, 

magistrados e para todos aqueles que 

queiram conhecer as várias decisões 

judiciais tomadas, no que concerne à 

proteção de dados, neste novo 

paradigma que vivemos. 
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Bibliotema • Lista bibliográfica selecionada 

Livros 

LEENES, Ronald; BRAKEL, 

Rosamunde van 

Data protection and 

privacy: the age of 

intelligent machines 

Oxford: Hart Publishing, 2017. 

235p. 

ISBN: 978-1-5099-1934-5 

GIL GONZÁLES, Elena 

Big data, privacidad y 

protección de datos 

Madrid: Agencia Estatal Boletín 

Oficial de Estado. Imprenta 

Nacional; Agencia Española de 

Protección de Datos, 2016. 149p. 

ISBN: 978-84-140-2309-3 

FAZENDEIRO, Ana 

Regulamento geral sobre 

proteção de dados 

Coimbra: Almedina, out 2017. 

234p. 

ISBN: 978-972-40-7154-1 

 

MAGALHÃES, Filipa Matias; 

PEREIRA, Maria Leitão 

Regulamento geral de 

proteção de dados: manual 

prático 

Porto: Vida Económica, 2018. 

285p. 

ISBN: 978-989-768-445-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigos e documentos de trabalho 
 

COSTA-CABRAL, Francisco; LYNSKEY, Orla   

Family ties: The intersection between 

data protection and competition in EU 

Law 

Common Market Law Review, P.11-50, V.54, 

N.1. 

DI BORGO, Valérie Pozzo 

Lecture croisée de la directive sur les 

services de paiement et du règlement 

sur la protection des données 

personnelles 

Banque & Droit, P.4-6, N.177. 

GRIGORIADIS, Lazaros G. 

Cybersecurity insurance and new EU 

cybersecurity and data protection 

rules  

Business Law Review, P.210-218, V.38, N.6. 

 

KATSIREA, Irini 

Search engines and press archives 

between memory and oblivion 

European Public Law, P.125-146, V.24, N.1.

MOREIRA, Teresa Coelho 

Algumas implicações laborais do 

regulamento geral de proteção de 

dados pessoais no trabalho 4.0 

Questões Laborais, P.9-34, A.XXIV, N.51. 

SZYDLO, Marek 

The Independence of data protection 

authorities in EU law: between the 

safeguarding of fundamental rights 

and ensuring the integrity of the 

internal market  

European Law Review, P.369-387, V.42, N.3. 

 

 

 

 

http://nyron.bportugal.pt/NYRONweb/Library/Catalog/winlibimg.aspx?doc=157528&img=28061
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MAZZUCATO, Mariana  

The value of everything: making 

and taking in the global economy 

London: Allen Lane, 2018. 358p. 

ISBN: 978-0-241-18881-1 

 

 

 

Quais as atividades económicas que 

criam valor? E quais o destroem ou 

extraem? 

O conceito de valor foi uma questão 

presente na ciência económica desde 

Adam Smith, sendo objeto de 

discussão e análise por todas as 

escolas de pensamento económico. 

No entanto a distinção entre criação, 

extração e destruição de valor foi 

tornando-se indistinta na visão 

marginalista e neoclássica da 

economia, não sendo de todo 

discutido como uma questão fulcral. 

No entanto, segundo Mazzucato, se o 

conceito de valor não for definido 

corretamente, torna-se impossível 

distinguir entre as atividades que o 

criam, extraem ou destroem e, em 

consequência, não será possível 

recompensar de forma adequada as 

que realmente contribuem para o 

crescimento económico.  

 

A autora aborda de uma forma crítica 

diversos setores da economia, dos 

bancos às grandes empresas 

tecnológicas e, em particular, à forma 

como se apropriam do valor criado e 

como estão na origem das falhas que 

afetaram a economia global nos 

últimos anos. 

Para além disso, defende uma nova 

perspetiva da forma como o setor 

público pode acrescentar valor à 

economia, ao invés da visão mais 

predominante de que gera ineficiência 

e desperdício.  

Este livro é uma contribuição 

importante para um debate, segundo 

o qual o conceito de valor deve 

novamente encontrar o seu lugar no 

centro do pensamento económico e é 

fundamental para se proceder à 

reforma do sistema capitalista em 

direção a um modelo mais sustentável 

e inclusivo. 

 

 

TUCKER, Paul 

Unelected power: the quest for 

legitimacy in central banking and 

the regulatory state 

Princeton: Princeton University Press, 2018. 

642p. 

ISBN: 978-0-691-17673-4 

Em ‘Unelected Power’, Paul Tucker 

analisa o modelo de atuação dos 

bancos centrais nas sociedades 

ocidentais, do ponto de vista da sua 

legitimidade. O autor argumenta que, 

à semelhança do poder militar e 

judicial, o poder regulatório e 

financeiro que está depositado nos 

bancos centrais não emerge 

diretamente do voto, pelo que é 

imprescindível compreender e 

estabelecer princípios que alinhem a 

sua atuação com o bem comum. 

Tucker começa por discutir como as 

sociedades democráticas 

caminharam para a delegação de 

poderes administrativos e 

regulatórios a entidades que gozam 

de independência política, em 

diferentes setores da economia. 

Posteriormente, tenta compatibilizar 

esta delegação de poderes com os 

princípios de legitimidade 

democrática, focando-se 

essencialmente no domínio da banca 

central, numa análise que aborda 

quer o desenho das instituições quer 

os incentivos a que estas estão 

sujeitas. 

Com esta obra, o autor contribui para 

a discussão tanto do carácter legal e 

económico da delegação de poderes, 

como da sua concentração fora da 

esfera governativa, expondo 

cuidadosamente as possíveis 

implicações deste processo.
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Novos recursos de informação 

 

BOTELHO, Maria de Deus 

Capitalização de 

empresas  

Coimbra: Almedina, 2017. 

244p. 

ISBN: 978-972-40-7065-0 

 

CHEN, Chen Hu 

The regulation and 

supervision of banks: the 

post crisis regulatory 

responses of the EU 

London: Routledge Taylor and 

Francis Group, 2018. 290p. 

ISBN: 978-1-138-29188-1 

 

COHAN, William D. 

Why Wall Street matters 

London: Allen Lane, 2017. 154p. 

ISBN: 978-0-241-30962-9 

 

COOK, Eli 

What we owe: truths, 

myths, and lies about 

public debt 

Washington: Brookings 

Institution Press, 2017. 190p. 

ISBN: 978-0-8157-3067-5 

 

COSTA, Carlos Filipe 

Fernandes de Andrade 

O Mecanismo Único de 

Supervisão no quadro 

da União Bancária 

Europeia: o tempo e o 

modo: contributo para 

o Direito 

Administrativo 

Bancário 

Lisboa: AAFDL, 2018. 206p. 

ISBN: 978-972-629-180-0 

 

GARRIDO, Helena 

Quem meteu a mão na 

Caixa: os negócios, a roda 

do dinheiro e as guerras 

de poder 

Lisboa: Contraponto, 2018. 

215p. 

ISBN 978-989-666-758-8 

 

 

HOWARTH, David; 

MACARTNEY, Huw  

The politics of 

supranational banking 

supervision in Europe 

London: Routledge Taylor and 

Francis Group, 2018. 197p. 

ISBN: 978-1-138-63700-9 

 

 

JÚDICE, José Miguel ; FALCÃO, 

Pedro Fontes 

À conversa sobre 

negociação: um diálogo 

sobre a arte negocial ao 

longo da história 

Alfragide: Publicações Dom 

Quixote, 2018. 254p. 

ISBN: 978-972-20-6466-8 
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KOTLER, Philip ; KARTAJAYA, 

Hermawan 

Marketing 4.0: moving 

from traditional to digital 

Hoboken: Wiley, 2017. 184p. 

ISBN: 978-1-119-34120-8 

 

LEVITSKY, Steven ; ZIBLATT, 

Daniel 

How democracies die: 

what history reveals about 

our future 

London: Viking, 2018. 312p. 

ISBN: 978-0-241-31798-3 

 

MACKINTOSH, Stuart P. M. 

The redesign of the global 

financial architecture: the 

return of state authority 

London: Routledge Taylor and 

Francis Group, 2016. 196p. 

ISBN: 978-0-8153-7779-5 

 

MARTINS, Pedro 

Introdução à Blockchain: 

Bitcoin, Criptomoedas, 

Smart Contracts, 

conceitos, tecnologia, 

implicações 

Lisboa: FCA - Editora de 

Informática, 2018. 160p. 

ISBN: 978-972-722-887-4 

 

MAYER-SCHÖNBERGER, 

Viktor ; RAMGE, Thomas 

Reinventing capitalism in 

the age of big data 

London: John Murray 

Publishers, 2018. 273p. 

ISBN: 978-1-473-65649-9 

 

 

MULLER, Jerry Z. 

The tyranny of metrics 

Princeton: Princeton University 

Press, 2018. 220p. 

ISBN: 978-0-691-17495-2 

 

 

PAPADIA, Francesco ; 

VÄLIMÄKI, Tuomas 

Central banking in 

turbulent times 

Oxford: Oxford University Press, 

2018. 320p. 

ISBN: 978-0-19-880619-6 

 

 

PEREIRA, Paulo Trigo ; 

CABRAL, Ricardo ; E outros 

Uma estratégia 

orçamental sustentável 

para Portugal 

Coimbra: Almedina, 2018. 194p. 

ISBN: 978-972-40-7453-5 
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PINKER, Steven 

Enlightenment now: the 

case for reason, science, 

humanism and progress 

London: Allen Lane, 2018. 556p. 

ISBN: 978-0-241-00431-9 

 

QUARANTA, Ron 

Blockchain in financial 

markets and beyond: 

challenges and 

applications 

London: Risk Books, 2017. 

294p. 

ISBN: 978-1-78272-344-8 

 

REIS, José 

A economia portuguesa: 

formas de economia 

política numa periferia 

persistente (1960-2017) 

Coimbra: Almedina, 2018. 274p. 

ISBN: 978-972-40-7289-0 

 

 

ROCHETEAU, Guillaume ; 

NOSAL, Ed 

Money, payments, and 

liquidity 

Cambridge, Mass.: MIT Press, 

2017. 473p. 

ISBN: 978-0-262-53327-0 

 

SHAH, Atul K. 

The politics of financial 

risk, audit and regulation: 

A case study of HBOS 

London: Routledge Taylor and 

Francis Group, 2018. 163p. 

ISBN: 978-1-138-04235-3 

 

 

SKINNER, Chris 

Digital human: the fourth 

revolution of humanity 

includes everyone 

Chichester: Wiley, 2018. 327p. 

ISBN: 978-1-119-51185-4 

 

SOARES, José 

Reload: menos stress, 

melhor performance 

Porto: Porto Editora, 2018. 240p. 

ISBN: 978-972-0-03028-3 

 

 

TALEB, Nassim Nicholas 

Skin in the game: hidden 

asymmetries in daily life 

London: Allen Lane, 2018. 279p. 

ISBN: 978-0-241-24747-1 
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1.º Workshop de Bibliotecas Banco de Portugal 
 

Os desafios dos novos profissionais 

de informação 

A Biblioteca do Banco de Portugal 

realizou, nos passados dias 3 e 4 de 

maio, um workshop de bibliotecas, onde 

reuniu um conjunto alargado de 

profissionais da área, com o intuito de 

promover as melhores práticas na área 

do tratamento da informação, partilhar 

experiências e procurar sinergias entre 

bibliotecas de diferentes tipologias, 

nomeadamente as académicas, as 

municipais e as institucionais 

(maioritariamente da região de Lisboa).  

No primeiro 

dia, após a 

sessão de 

abertura que 

coube ao 

Diretor do 

Departamento 

de Serviços de Apoio, Diogo de Macedo 

e ao Coordenador da Área de Logística 

e Documentação, Baltasar Cordeiro, 

participaram, como oradores 

convidados, Maria Joaquina Barrulas, 

com uma intervenção sobre a gestão 

de conhecimento na era dos social 

media, Susana Silvestre, com uma 

exposição sobre a Biblioteca de Marvila 

e a sua relação com a construção e 

coesão social daquela freguesia, e 

Paula Ochôa, cuja apresentação incidiu 

nos desafios que a transição digital 

impõe à sociedade e que papel 

poderão os profissionais da informação 

desempenhar. 

Ainda durante o primeiro dia, e após 

uma divisão em grupos de menor 

dimensão, realizou-se uma sessão de 

debate e reflexão sobre tópicos como 

os e-books, redes sociais e perspetivas 

futuras para os profissionais de 

informação, cujas conclusões foram 

posteriormente partilhadas com a 

audiência. A encerrar, houve ainda 

lugar para uma apresentação de um 

trabalho académico de João Dias, aluno 

do ISCTE-IUL, sobre métricas nas redes 

sociais, e uma apresentação da 

coordenadora da pós-graduação em 

Ciências da Informação da UAB, Ana 

Novo, sobre a oferta da universidade 

neste domínio. 

O segundo dia contou com a presença 

de Evangelia Kargianioti, diretora da 

área de Governação da Informação do 

Banco Central Europeu (BCE), cuja 

intervenção salientou a relevância das 

Bibliotecas no contexto das 

organizações e, em particular, no 

contexto do BCE. De seguida, Luís 

Alexandre, da Biblioteca do Banco de 

Portugal (BdP), apontou alguns dos 

desafios encontrados pela Biblioteca 

do BdP, identificando as estratégias e 

soluções encontradas. A encerrar a 

sessão da manhã, e subordinada ao 

tema dos repositórios institucionais e 

acesso aberto à informação, houve 

uma apresentação de Maria João 

Amante, diretora dos serviços de 

Informação e Documentação do ISCTE-

IUL. 

Durante a tarde, o evento prosseguiu 

com uma apresentação de Carlos 

Guardado da Silva, dedicada à 

elaboração de um plano de Marketing 

em Sistemas de Informação. Na 

intervenção seguinte, Eloy Rodrigues 

focou-se na importância dos espaços 

físicos de uma biblioteca, e deu como 

exemplo a edificação do novo espaço 

onde se insere a biblioteca da 

Universidade do Minho. Coube a Sérgio 

Moro, do ISCTE-IUL, e a Helena Patrício, 

da Biblioteca Nacional de Portugal, a 

última intervenção do dia, que incidiu 

sobre a extração de conhecimento e 

informação através de ferramentas de 

Big Data, dando exemplos das suas 

potencialidades. 

A Biblioteca do Banco de Portugal 

reforça o seu agradecimento aos 

participantes deste evento, tanto os 

oradores pela qualidade das 

intervenções feitas, como à audiência 

pelo seu contributo durante as sessões 

de debate, perguntas e sugestões 

deixadas.  
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Conversas na Biblioteca 

 

José Reis, Professor Catedrático da 

Faculdade de Economia da 

Universidade de Coimbra 

No passado dia 23 de maio, realizou-se 

no espaço multiusos do Edifício 

Portugal, a 7ª edição das “Conversas na 

Biblioteca”. O evento teve como 

convidado o economista José Reis que 

apresentou a sua mais recente obra “ A 

economia portuguesa: formas de 

economia política numa periferia 

persistente (1960-2017)”.  

Num tom informal e recorrendo a 

alguns episódios caricatos, José Reis 

explicou as motivações que o levaram a 

escrever esta obra e enumerou as suas 

principais referências, destacando José 

da Silva Lopes. 

Nesta obra, José Reis traça um 

panorama da economia portuguesa 

nos últimos 60 anos, destacando os 

eventos ou mudanças que marcaram

 os diversos ciclos de crescimento 

português. Desde a industrialização 

dos anos sessenta, à entrada na União 

Económica e Monetária (UEM), 

passando pela Revolução de Abril e 

pela entrada de Portugal na União 

Europeia, José Reis percorre cada um 

dos momentos chave e caracteriza, 

atendendo às dimensões social, 

económica e institucional, a estrutura 

da economia portuguesa. 

A entrada na UEM é um dos pontos-

chave na análise do autor, que propõe 

Maastricht como o início de um ciclo. 

José Reis identificou os esforços feitos 

para a integração monetária como 

sendo a principal causa da estagnação 

em que a economia portuguesa se 

encontra atualmente. O autor entende 

que para além das consequências a 

nível de política orçamental, fruto de 

metas e limites estabelecidos a nível 

europeu, o próprio enquadramento

 institucional da UEM encontra-se 

incompleto e amplifica assimetrias ao 

invés de as mitigar. 

Durante o pequeno debate que teve 

lugar, procurou-se explorar que 

possibilidades existem para inverter a 

situação, dentro do contexto Europeu. 

Biblioteca 
 

Mais de 70 000 monografias 

Mais de 1500 títulos de periódicos 

Recursos eletrónicos 

Relatórios e contas 

Instruções do Banco de Portugal 

Legislação nacional e comunitária 

Coleção de obras impressas entre os sécs. XVII e XIX 

Obras editadas pelo Banco de Portugal 

Pesquisas efetuadas por especialistas 

Acesso à Internet 

Sala de Leitura 

R. Francisco Ribeiro, 2 

1150-165 Lisboa 

 

Entrada livre 

De 2.ª a 6.ª feira 

9h00 – 16h30 

(entrada até às 15h00) 

 

T +351 213 130 626 

F + 351 213 128 116 

biblioteca@bportugal.pt 
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