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A Agência de Porto Velho tem como objetivo articular os temas 
voltados para o desenvolvimento do município, apoiando o poder 
público a integrar a iniciativa privada e a sociedade civil, em torno 

de soluções que contribuam para alavancar as cadeias produtivas, 
agregar valor e gerar prosperidade.



Acreditamos de que a essência de todo desenvolvimento  
é baseado na responsabilidade e comprometimento  
de nossas ações e atitudes. 
 
Acreditamos que o desenvolvimento deve ser construído de 
forma coletiva e deve ser sustentável, pois somente 
assim, será inclusivo e propagado para as gerações futuras.  
 
Acreditamos no desenvolvimento com senso de urgência, 
deixando de lado questões de interesse pessoal em prol de 
um propósito mais amplo.   

Acreditamos que o verdadeiro desenvolvimento, só existe 
quando transformamos de verdade a vida das pessoas. 
 
Agência de Desenvolvimento de Porto Velho 

MANIFESTO



DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO

ATRAÇÃO DE 
INVESTIMENTOS

GESTÃO PÚBLICA

EIXOS TEMÁTICO:  
Esses são os eixos que guiarão as ações e 
iniciativas da Agência de Desenvolvimento 
de Porto Velho.



CONCEITO TRANSVERSAL:  
O conceito de Inovação e Sustentabilidade 
é um dos principais direcionadores de 
todos os eixos temáticos.

DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO

ATRAÇÃO DE 
INVESTIMENTOS

GESTÃO PÚBLICA

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE



RESPONSABILIDADE 
Senso de comprometimento 

com Porto Velho 

COLABORAÇÃO  
Vocação para parcerias e 
uma gestão participativa

AGILIDADE 
Capacidade de respostas  

rápidas e pró-ativas

RESULTADO 
Foco em soluções 

sustentáveis e inovadoras

Fazer as pessoas acreditarem que elas podem construir uma Porto Velho 
mais atrativa, humana e sustentável.

A Agência de Porto Velho tem como objetivo articular os temas voltados para o 
desenvolvimento do município, apoiando o poder público a integrar a iniciativa privada 

e a sociedade civil, em torno de soluções que contribuam para alavancar as cadeias 
produtivas, agregar valor e gerar prosperidade.

Desenvolvimento 
Territorial

Desenvolvimento 
Econômico

Atração de 
Investimentos

Desenvolvimento 
da Gestão Pública

DIRECIONAMENTO: INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

EIXOS TEMÁTICOS:

PROPÓSITO DA AGÊNCIA (razão de existir, nosso principal compromisso):

PROPOSTA DE VALOR (o que fazemos, para quem e por que somos relevantes):

PILARES (princípios internos que garantem a consistência e alinhamento da cultura institucional):



Presidente: 
Marcelo Thomé 
marcelo.thome@adpvh.com.br 

Diretor Técnico: 
Armando Moreira Filho 
armando.moreira@adpvh.com.br


