ESTA É A PROGRAMAÇÃO DE
REPORTAGENS PARA 2020 DA SUA
REVISTA PORTOS E NAVIOS.

pauta anual
As pautas contemplam temas importantes
para os mercados portuário e de logística,
indústria naval e offshore e de navegação.
São, portanto, ferramentas essenciais na
tomada de decisão de publicidade de

708 - Janeiro

711 - Abril

716/717 - Setembro/Outubro

>> Propulsão marítima

>> Reparo naval

>> Gestão ambiental em portos

>> Cenário para combustíveis
marítimos e tendências
tecnológicas frente à IMO 2020

>> Investimentos em terminais de passageiros

>> Apoio offshore

>> Perspectivas de expansão de terminais
de GNL

>> Descomissionamento de plataformas

>> Lubrificantes – perspectivas com a _
IMO 2020

>> Apoio portuário

>> Scrubbers – opção pelo
equipamento: balanço e
perspectivas

712 /713 - Maio/junho

>> Especial indústria naval

>> Seguro na indústria offshore

>> Indústria naval militar

>> Programa de arrendamentos
portuários

>> Desmantelamento de navios

>> Projetos de responsabilidade
socioambiental em portos

>> UTE Porto de Sergipe
>> Fiscalização da IMO 2020 - como a_
Marinha vai fazer?

>> Operações ship-to-ship
>> Manutenção de navios

>> Manutenção em plataformas offshore
>> Logística de transporte de granéis
líquidos

>> Equipamentos de movimentação
de minério

nossos anunciantes.

714/ 715 - Julho/Agosto

Ao longo dos 12 meses do ano, além

709 - Fevereiro

>> Bases logísticas offshore / portos do pré-sal
>> Produtividade portuária

trará ainda análises de mercado, matérias

>> Motores para embarcações de
serviço

>> Logística de transporte de GNL

>> Estaleiros especializados em
embarcações de serviço

especiais e outras mais focadas no dia a dia.

>> Dragagem

Com 62 anos de atuação, Portos e Navios é

>> A novas poligonais e as
implicações para os portos
públicos

>> Plano de resposta a emergência à saúde 		
nos portos

>> Logística de transporte de carga
de projeto

>> Como a indústria marítima está se 		
preparando para a era pós combustíveis 		
fósseis

>> Eficiência energética em navios

das reportagens citadas, Portos e Navios

publicação de referência nos segmentos em
que atua. A circulação é mensal e a tiragem
soma 5,8 mil exemplares distribuídos
através de mala direta.

DATA DE CIRCULAÇÃO:

710 - Março

>> Automação portuária

>> Equipamentos de movimentação _
de contêineres e carga geral

>> Logística de transporte de granéis sólidos

1o DIA DE CADA MÊS

>> Estágio atual da cabotagem e os
desdobramentos com a BR do Mar

RESERVA DE ESPAÇO:

>> Investimentos em infraestrutura
portuária

DIA 15 DO MÊS ANTERIOR
ENTREGA DE MATERIAL DIGITAL:
DIA 24 DO MÊS ANTERIOR

_

718/719 - Novembro/dezembro
>> Batimetria e Sinalização náutica

>> Logística de distribuição de granéis _
líquidos
>> Projetos e engenharia portuária
>> Logística offshore

