
733 - JANEIRO/FEVEREIRO
• Propulsão marítima
• Dragagem
• Apoio portuário
• Equipamentos de movimentação de contêineres e carga geral
• Engenharia e projetos portuários
Reserva de espaço: 20 de janeiro
Entrega de material: 30 de janeiro
Circulação:15 de fevereiro
Esta edição circula na Intermodal South America, de 28 de 
fevereiro a 2 de março em São Paulo (SP)

734 - MARÇO/ABRIL
• Motores para embarcações de serviço
• Reparo naval
• Gestão Ambiental em Portos
• Inovações tecnológicas no combate ao derramamento de óleo
• Equipamentos de movimentação de minério
• ESG – As boas práticas empresariais que ganham destaque na 

governança corporativa
Reserva de espaço: 15 de março
Entrega de material: 27 de março
Circulação: 10 de abril
Esta edição circula no Ecobrasil - Seminário Nacional sobre 
Indústria Marítima e Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, de 12 e 13 
de abril de 2023

735 - MAIO/JUNHO
• Logística de transporte de granéis
• Projetos de responsabilidade sócio ambiental em portos
• Especial Indústria Naval da Região Norte
• Cobertura do Ecobrasil
Reserva de espaço: 25 de abril
Entrega de material: 5 de maio
Circulação: 16 de maio

736 – JULHO/AGOSTO
• Especial indústria Naval
• Eólicas offshore - projetos e oportunidades para a indústria 

naval
• Logística de transporte de GNL
• Como a indústria marítima está se preparando para a era green 

shipping
• Óleos e lubrificantes marítimos
Reserva de espaço: 24 de julho
Entrega de material: 4 de agosto
Circulação: 17 de agosto
Esta edição circula no Navalshore 2023 – 16ª Feira e Conferência da 
Indústria Marítima , de 22 a 24 de agosto no Rio de Janeiro (RJ)

737 - SETEMBRO/OUTUBRO
• Automação portuária
• Apoio offshore
• Operações ship-to-ship
• Descomissionamento de plataformas
• Bases logísticas offshore
Reserva de espaço: 25 de setembro
Entrega de material: 4 de outubro
Circulação: 17 de outubro

738 - NOVEMBRO/DEZEMBRO
• Batimetria e Sinalização náutica
• Estaleiros especializados em embarcações de serviço
• Logística de transporte de carga de projeto
• Treinamento e Capacitação de Mão de Obra com a automação 

nos portos
• Obras portuárias
Reserva de espaço: 13 de novembro
Entrega de material: 24 de novembro
Circulação: 5 de dezembro
Esta edição circula no XXXI Congresso Latinoamericano de Portos

Esta é a programação de 
reportagens para 2023  
da sua Revista Portos e Navios.

Consolidada em seu novo formato 
bimestral, a versão impressa da revista 
Portos e Navios estará presente em 
todos os principais eventos dos 
segmentos de portos, navegação e de 
indústria naval e offshore em 2023. Sua 
pauta anual contempla reportagens 
setoriais de alto nível técnico, 
análises de mercado e tendências 
de seus diferentes nichos de 
atuação.  

No mercado há 65 anos, Portos e 
Navios é leitura de referência no 
mercado marítimo e portuário 
brasileiro e ferramenta essencial 
na tomada de decisão de 
seu público-alvo, altamente 
qualificado.  Distribuída 
por mala direta, a tiragem 
atualmente soma 4,8 mil 
exemplares.
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