Esta é a programação de reportagens
para 2021 da sua Revista Portos e Navios

PAUTA
ANUAL

Com 63 anos de atuação, Portos e Navios é publicação
de referência nos segmentos de indústria naval e
offshore, navegação, portos e logística de transportes.
Em 2021 serão sete edições, sempre trazendo
reportagens de alto nível técnico, análises e tendências
de mercado da indústria marítima brasileira e
internacional.
A revista terá distribuição especial nos mais importantes
eventos dos segmentos em que atua, reforçando
ainda mais sua vocação de ser ferramenta essencial
na tomada de decisão de seus anunciantes. A tiragem
soma 5,8 mil exemplares distribuídos através de
mala direta.

720 - JANEIRO/FEVEREIRO
• Propulsão marítima
• Reparo naval
• Dragagem
• Humor de investidores estrangeiros
em infraestrutura

723 - JULHO
• Especial indústria naval
• Eólica offshore
• Logística de transporte de GNL
• Como a indústria marítima está se
preparando para a era green shipping

Reserva de espaço: 25 de janeiro
Entrega de material: 3 de fevereiro
Circulação: 18 de fevereiro

Esta edição circula na Marintec South America
– Navalshore 2021, de 10 a 12 de agosto no Rio
de Janeiro (RJ)

721 - MARÇO/ABRIL
• Motores para embarcações de serviço
• Gestão ambiental em portos
• Meio ambiente e saúde portuária
• Apoio portuário

Reserva de espaço: 9 de julho
Entrega de material: 20 de julho
Circulação: 5 de agosto

Reserva de espaço: 25 de março
Entrega de material: 31 de março
Circulação: 15 de abril
722 - MAIO/JUNHO
• Logística de transporte de granéis sólidos minério
• Operações ship-to-ship
• Bases logísticas offshore / portos do pré-sal
Esta edição circula na Brasil Offshore, de 15 a 18 de
junho, em Macaé (RJ)

Reserva de espaço: 14 de maio
Entrega de material: 21 de maio
Circulação: 8 de junho

724 - AGOSTO
• Equipamentos de movimentação de
contêineres e carga geral
• Produtividade portuária
• Automação portuária
• Logística de transporte de granéis
sólidos - grãos
• Cobertura da Marintec-Navalshore
Esta edição na Intermodal South America, de 31
de agosto a 2 de setembro em São Paulo (SP)

Reserva de espaço: 5 de agosto
Entrega de material: 13 de agosto
Circulação: 25 de agosto

725 - SETEMBRO/OUTUBRO
• Apoio offshore
• Descomissionamento de plataformas
• Manutenção em plataformas offshore
• Logística de transporte de granéis
líquidos
• Equipamentos de movimentação de
minério
Esta edição circula na feira Rio Oil & Gas, que
acontece de 21 a 24 de setembro no Rio de
Janeiro (RJ)
Esta edição circula no Congresso
Latinoamericano de Puertos, de 29 de novembro
a 1 de dezembro em Cartagena, Colombia

Reserva de espaço: 30 de agosto
Entrega de material: 6 de setembro
Circulação: 17 de setembro
726 - NOVEMBRO/DEZEMBRO
• Batimetria e Sinalização náutica
• Estaleiros especializados em embarcações
de serviço
• Logística de transporte de carga de
projeto
• Logística de distribuição de granéis
líquidos
• Automação na navegação: e-navigation
Reserva de espaço: 6 de novembro
Entrega de material: 16 de novembro
Circulação: 1º de dezembro

