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Porquê anunciar na Indústria e Ambiente?

A Indústria e Ambiente é a única revista técnica de engenharia, gestão e economia do ambiente. É 
editada desde 1993.

Tem procurado associar-se aos desafios de crescimento e aumento da competitividade das empresas 
portuguesas, perspetivando o mercado do ambiente como uma oportunidade de criação de valor de 
base tecnológica.

Conheça as vantagens de anunciar na revista de referência do setor:

O nosso leitor é o profissional, o decisor e potencial cliente da sua empresa;

É distribuída nas principais empresas, indústrias e instituições;

 É distribuída nos principais eventos do setor;

A informação é sobretudo formativa, pelo que procura ser atual e rigorosa;

Os nossos anunciantes crescem connosco e veêm os seus produtos e serviços reconhecidos no mercado;

Valorizamos o seu negócio, divulgando produtos, tecnologias, inovações e desenvolvimentos da sua 
empresa, através da revista, site e e-newsletters;

Está inserida num grupo editorial com mais de 30 anos, com publicações nas principais áreas da enge-
nharia.
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Circulação

Tiragem: 3000 exemplares

Nº de leitores estimados: 12000

Distribuição: — maioritariamente por correio
 — nos principais eventos do setor

Cobertura: — Território nacional
 — Brasil
 — Angola
 — Moçambique
 — Cabo Verde

Periodicidade: bimestral, 6 números por ano
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Administradores e diretores

Consultores

Advogados

Perfil do leitor

Quadros médios e superiores da indústria e de entidades públicas e privadas ligadas ao setor 
do ambiente:

Nos seguintes setores de atividade:

46 %

37 %

14 %

3 %

Engenheiros e técnicos

Administração pública e empresas municipais

Indústria

Consultoria, engenharia e projeto

Equipamentos e produtos

Energia

30 %

24 %

21 %

17 %

8 %



Plano editorial

Edição Bimestre Tema Eventos* Fecho Saída

114 jan / fev Tratamento de Águas Residuais: 
os atuais desafios

IX Congresso sobre Planeamento e Gestão 
das Zonas Costeiras dos Países de Expressão 

Portuguesa (APRH)
15/fev 28/fev

115 mar / abr
Sustentabilidade e 

Transição Energética
suplemento Energuia

Portugal Smart Cities (FIL) 
360 Tech Industry (Exponor) 15/abr 29/abr

116 mai / jun Biomassa, Solos e Floresta

Expobiomassa (Feira de Valladolid) 
Bioenergy International Conference 2019 

V Congresso Ibero-Americano de 
Empreendedorismo, Energia, Ambiente e 

Tecnologia (CIEEMAT)

15/jun 28/jun

117 jul / ago Ambiente 4.0 Wastes 2019 (CRV) 26/jul 02/set

118 set / out Água: eficiência na gestão 
e no consumo

Encontro Nacional das Entidades Gestoras de 
Água (APDA) 15/out 29/out

119 nov / dez Resíduos e ecodesign a definir 22/nov 06/dez

*Eventos nos quais a IA será distribuida aos participantes/visitantes. Os Eventos são organizados por entidades alheias à revista, pelo que eventuais alterações de data ou anulação dos mesmos, não são da responsabilidade da revista ou da 
editora. Por interesse editorial, os temas podem sofrer alterações.

Em todas as edições:
– Entrevista
– Artigos técnico-científicos
– Reportagem
– Investigação
– Produtos e Tecnologias
– Notícias

Colunas
– Alterações Climáticas
– Água
– Ar
– Conservação da Natureza
– Energia
– Resíduos
– Gestão e Economia
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– Legislação
– Decisões Judiciais e Ambiente
– Vozes ativas
– Nortada
– Ruído
– Solos
– Território



Espaços e preços

Localização obrigatória: +15%
Publi-reportagem: +10%
Produção de anúncio: + 20%

Encarte
sujeito a orçamento. 
Indicar o formato e peso.

A Indústria e Ambiente disponibiliza aos 
seus anunciantes espaços editoriais:

– Notícias
– Artigos técnicos
– Artigos de opinião

 

Os conteúdos editoriais não têm caráter publicitário e serão 
publicados após revisão e aprovação pela redação e/ou 
direção editorial.

Conheça todas as vantagens e descontos de uma presença 
regular. Contacte-nos!

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.
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210 x 70 mm



Publicidade no Site

Pode optar pela homepage ou por uma categoria específica. 

Categorias:
Água, Alterações climáticas, Ar, Gestão, Energia, Resíduos, Solos
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Site Banner Topo
no topo das páginas

Dimensão: 750x145 px
Rotativo: €150/mês

Exclusivo: €290/mês

Site Banner Lateral 1
1.º banner lateral

Dimensão: 320x250 px
Rotativo: €65/mês

Exclusivo: €100/mês

Site Banner Lateral 2
2.º, 3.º ou 4.º banner lateral

Dimensão: 320x250 px
Rotativo: €52/mês
Exclusivo: €80/mês

—  Ao subscrever um plano de publicidade online, tem que optar pela homepage ou por uma categoria.
—  Rotativo, significa que a sua publicidade vai alternando aleatorimente com a de outra entidade, apenas mais uma, no 

espaço que escolheu, enquanto durar a campanha.
—  Exclusivo, significa que a sua publicidade é a única no espaço que escolheu, enquanto durar a campanha.



Publicidade na Newsletter

Campanhas de publicidade nas newsletters da Indústria Ambiente.

A Indústria e Ambiente, envia periodicamente newsletters, com informações 
relevantes, para os utilizadores que as subscreveram a partir do site.
A nossa base de dados não incorpora contactos que não sejam os da Indústria e 
Ambiente.
Não compramos bases de dados. O nosso público alvo é profissional no setor 
da revista.
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Newsletter Indústria e Ambiente
Envio para 12350 contactos 

Conteúdo: Seleção de notícias sobre 
engenharia e gestão do ambiente

Periodicidade: Dia 1 e dia 15 de cada mês 
ou dia útil seguinte

Dimensão: 600x100 px
Preço: €90/edição

Newsletter Energia
Envio para 12350 contactos

Conteúdo: Seleção de notícias sobre 
energia e eficiência energética

Periodicidade: Dia 8 de cada mês ou dia 
útil seguinte

Dimensão: 600x100 px
Preço: €90/edição
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Contactos

Marketing e Publicidade

Daniel Soares
E-mail  d.soares@engenhoemedia.pt

Manuel Tato
E-mail  m.tato@engenhoemedia.pt

Administração e Edição

Engenho e Média, Lda.
Grupo Publindústria

Rua de Santos Pousada, 441, Sala 110
4000-486 Porto – Portugal

Tel. +351 225 899 625

www.industriaeambiente.pt


