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Norte puxa crescimento dos portos privados
A região Norte foi a que apresentou maior expansão no número de terminais portuários privados em 2019,
apontam dados da Associação de Terminais Portuários Privados (ATP). Dos 20 empreendimentos
autorizados, com investimento total previsto de R$ 1,5 bilhão, 11 são na região, dedicados sobretudo para
movimentação de granéis líquidos. A tendência é que a movimentação de cargas cresça este ano, avaliou o
presidente da ATP, almirante Murillo Barbosa.

Fonte: Valor Econômico
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