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Com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados a Floresta
Amazônica é uma das maiores florestas tropicais do mundo e
localiza-se na região norte da América do Sul. A Amazônia
Internacional, composta pelo Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador,
Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e Guiana Francesa, representa
40% de todo o território desse conjunto de países. Se olharmos
somente o Brasil, equivale a 61% do nosso território e está presente
em nove estados da União.
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A Amazônia possui um dos maiores biomas e ecossistemas tropicais
da terra e a sua diversidade de fauna e flora é exuberante: mantém
10 a 20% das espécies vegetais do planeta e 80% da fauna
brasileira, além do fato que a Bacia Amazônica representa a maior
reserva de água doce do mundo.
A riqueza cultural, promovida pelos Povos da Amazônia,
impressiona. Tribos indígenas, comunidades ribeirinhas e cidades,
apresentam ao mundo uma diversidade socioambiental gigantesca,
com ênfase na arte, na linguagem, cultura e costumes, dança,
literatura e na preservação do meio-ambiente.
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Francisco Orellana, explorador espanhol,
liderou a primeira expedição registrada para
percorrer todo o Rio Amazonas, entre 1539 e
1541, dos Andes ao Atlântico, inaugurando uma
corrente de presença e exploração de outros
povos daquele continente, principalmente
espanhóis, portugueses, holandeses, franceses
e ingleses. O evento proposto nos remete a
materializarmos um horizonte de 20 anos,
quando chegaremos a 500 anos da expedição
de Orellana, e criarmos um fórum internacional
permanente de diálogos, em favor da busca e
fortalecimento de uma identidade cultural e
econômica com novos modelos de
desenvolvimento, por meio da inovação e busca
das alternativas para criação de valor e renda,
de forma sustentável, será um Fórum
independente, apolítico e desconectado de
ideologias.
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Pretende-se assim, elevar para um novo
patamar a discussão em torno das riquezas
naturais e culturais e a preservação da
diversidade que caracteriza o bioma
amazônico, bem como a exposição dos
interesses que circundam a soberania e
reservas dos países afetados, buscando o
parecer e entendimentos das comunidades
científicas nacional e internacional. A Bacia
Amazônica configura-se como um eixo de
integração latino-americana; ao mesmo
tempo as questões de conservação,
mudanças climáticas e desenvolvimento
sustentável colocam a região como tema de
interesse internacional.
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MISSÃO

Criar, articular e mobilizar comunidades capazes
de transformar positivamente o ambiente
amazônico.

VISÃO

Ser o principal fórum de diálogos de transformação
econômica sustentável e valorização cultural da
região amazônica até 2040.

CONTEXTO

Materialização de um fórum internacional permanente de diálogos, em
favor da busca e fortalecimento de uma identidade cultural e econômica
com novos modelos de desenvolvimento regional sustentáveis para a
região amazônica, em caráter nacional (Amazônia Legal – Lei Federal
5.173/66) e internacional (OTCA), de forma articulada – Governos, Setor
Produtivo, Academia, Sociedade Civil Organizada e Fomento (hélice
quíntupla). Pretende-se estabelecer uma periodicidade bianual do Fórum,
com summits intercalados.
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ESTRUTURA

Projetado para acontecer ao longo de três dias, com apresentações,
debates e oficinas temáticas, distribuídos em quatro temas
principais: Ciência, Negócios, Funding e Cultura (Socioambiental).

QUEM
PARTICIPA

Cientistas, Pesquisadores, Especialistas, Empresários e
Empreendedores, Investidores e Órgãos de Fomento, Governantes e
Chefes de Estado. Estima-se de 2 a 3 mil pessoas presenciais e será
efetuada transmissão online para um público estimado em mais de
100 mil pessoas.

QUANDO
E ONDE

Será realizado em Maio/2020 na cidade de Porto Velho/RO,
Porta de Entrada da Amazônia, onde ocorrerão as três primeiras
edições do Fórum.

O Bioma Amazônico
Convergir as pesquisas e estudos sobre a
Amazônia e gerar o estado da arte em
conteúdo científico para nortear as
decisões sobre a Floresta e sua relação
com o Mundo.

CIÊNCIA
& TECNOLOGIA

•
•
•
•
•
•
•
•

A Amazônia e o Mundo
O Bioma Amazônico
Solo e Subsolo
Atmosfera
Floresta
Água e Hidrologia
Fauna e Flora
Outros

Modelagem de Novos
Negócios dos Potenciais
Amazônicos
Gerar riquezas e renda para os Povos da
Amazônia, regiões e territórios, com maior
valor agregado e ampla proteção ao
bioma.

NEGÓCIOS
SUSTENTÁVEIS

•
•
•
•
•
•
•
•

PD&I aplicado na prospecção do desenvolvimento
Econômico – Bioeconomia e Biotecnologia
Cosméticos
Alimentação
Fármacos
Patentes e Defesa dos Interesses
Economia Criativa
Turismo e Sustentabilidade

Fontes e Agentes de
Fomento de Projetos
Identificar e gerir os fundos e recursos
para a Amazônia de forma coerente e
convergente aos interesses comuns da
ciência e sustentabilidade, e do
desenvolvimento socioeconômico local.

FUNDING

• Fundos de incentivo e apoio à
pesquisa, preservação ambiental e
desenvolvimento socioeconômico
• Fundos para Defesa dos Interesses da
Amazônia

As questões Socioculturais e
Ambientais que impactam os
cidadãos
Valorizar, preservar e comunicar sobre as
raízes, as práticas e a identidade dos
Povos da Amazônia.
Cultura e Arte dos Povos da Amazônia

CULTURA,
SOCIEDADE,
MEIO AMBIENTE
DIVERSIDADE

•
•
•
•

Linguagem e Literatura
Música e Dança
Costumes
Artes e Artesanato

Preservação
• Raízes e Cultura
• Meio ambiente

JAN/2019 a ABRIL/2020
• Consultores – Coordenadores, Staff e Apoio
• Curadoria
• Pesquisa, Identificação e Contratação de Palestrantes Nacionais e
Internacionais
• Design, Comunicação e Marketing – Portal, Publicações Técnicas e Mídia
• Viagens de Prospecção – Nacionais e Internacionais
• Lançamento do Evento – PVH, BSB, SP

MAIO/2020
• Infraestrutura do Evento – Espaços e Arenas, Áudio, Som,
Tradução, Secretaria, outros
• Pessoal
• Palestrantes – Nacionais e Internacionais
• Convidados e Participantes do Evento
• Viagens, diárias e hospedagens
• Infraestrutura – Receptivo, Transfer, Turismo e Lazer
• Comunicação – Imprensa, Marketing
• Tecnologia e Transmissão online (canal web)

2020
• Publicação sobre o Evento
• Apoio a Publicações Científicas e Papers Temáticos
• Viagens – Apresentação dos Resultados em Fóruns de Discussão
• Criação Fórum Permanente – Amazônia +21

RORAIMA
AMAPÁ

AMAZONAS

MARANHÃO

PARÁ

CEARÁ

RIO GRANDE
DO NORTE
PARAÍBA

PIAUÍ
ACRE

PERNAMBUCO
ALAGOAS

TOCANTINS

Porto Velho é o Município mais populoso do
estado de Rondônia e destaca-se por ser a
capital brasileira com maior área territorial.

SERGIPE

RONDÔNIA
BAHIA
MATO GROSSO

GOIÁS

DISTRITO
FEDERAL

MINAS GERAIS
MATO GROSSO
DO SUL

ESPÍRITO
SANTO
SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO

PARANÁ

SANTA
CATARINA
RIO GRANDE
DO SUL

Seu tecido econômico está representado pelo
agronegócio, principalmente na cultura de
soja, milho, arroz, mandioca e mais
recentemente do café. Na produção de gado
de corte, de leite e na piscicultura, vem se
destacando como um dos principais
produtores do país, com amplos
investimentos em pesquisa, inovação e
tecnologia, sempre com foco na
sustentabilidade.

É a cidade brasileira com o maior volume de
geração de energia limpa do Brasil e
caracteriza-se como um importante hub
logístico para as regiões Centro-Oeste e Norte.
É a porta de entrada da Amazônia, e
estabeleceu uma política voltada à melhoria
da gestão pública, infraestrutura, geração de
riquezas e ao bem-estar da sua população e
dos povos que a habitam.
Produz uma cultura de paz, voltada ao
trabalho, à inclusão social e à felicidade, e
persegue as Metas e Objetivos da Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

DADOS – POPULAÇÃO / PIB | Amazônia +21

EVOLUÇÃO POPULACIONAL (Hab.)
502.748
2015

347.844
2002

PIB (R$ Bilhão)
13,95
2015

2,25
2002

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

RECEITAS / CAPTAÇÃO DE RECURSOS +
APOIO INSTITUCIONAL | Amazônia +21

PARCERIAS DE VALOR E PATROCÍNIOS:
• Governos e Instituições Governamentais – Brasil
e Exterior
• Academia
• Fundos para Amazônia / Fundos Sustentáveis e
outros – Brasil e Exterior
• Instituições Financeiras – Públicas e Privadas
• Instituições Públicas
• Iniciativa Privada

Agência de Desenvolvimento de Porto Velho
+55 69 3901-2892
adpvh@adpvh.com.br
Rua 7 de Setembro, 237 - Esquina Av. Farquar
Porto Velho / Rondônia

Marcelo Thomé Da Silva De Almeida - Presidente
marcelo.thomé@adpvh.com.br
Armando Moreira Filho – Diretor Técnico
armando.moreira@adpvh.com.br
+55 41 98411-5443

