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MODERNIZAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO ESTADO 
PARA	INTEGRAÇÃO	REGIONAL	E	ESCOAMENTO	DA	PRODUÇÃO

	 Rondônia	tem	97	rodovias	estaduais,	totalizando	6.757,71km	em	rodovias.	
Cerca	de	74%	das	rodovias	do	estado	não	estão	asfaltadas	e	sofrem	com	a	falta	
de manutenção.
		 Em	contra	ponto,	 as	 rodovias	 federais	 representam	certa	de	2.080,4	 km	
no	Estado,	sendo	82%	pavimentadas.	Além	disso,	há	municípios	no	estado	que	
permanecem em isolamento durante o período das chuvas, o que tolhe o direito 
fundamental	de	ir	e	vir	do	cidadão	e	afeta	gravemente	o	escoamento	da	produção	
desses locais.
 É necessário garantir, em parceria com os municípios, a manutenção das 
vicinais	municipais,	com	emprego	de	máquinas	e	 ferramentas,	para	drenagem	
das estradas e para preservação e construção de pontes, visando garantir o 
acesso durante todo ano.
 É necessário, ainda, a elaboração de um amplo programa de pavimentação 
das rodovias estaduais com estudos sobre a viabilidade para investimentos em 
mais	aeroportos	e	portos,	capazes	de	escoar	produção	de	forma	mais	eiciente.
	 Apesar	de	76%	de	uma	população	de	1,74	milhões	de	habitantes	morar	nas	
cidades,	a	infraestrutura	urbana	do	Estado	é	a	mais	deicitárias	do	país.	Apenas	
4,5%	da	população	do	estado	têm	acesso	aos	serviços	de	saneamento	básico	e	a		
água	potável	só	chega	em	40%	dos	domicílios	da	capital	Porto	Velho.

Ampliar e qualiicar a infraestrutura rodoviária e de estradas no meio rural 
como base para o desenvolvimento econômico do estado;

Implantar novos modais integrados de transporte;

Apoiar a instalação de empreendimentos portuários no Estado de Rondônia;

Apoiar os municípios na infraestrutura de integração dos distritos.

AÇÕES ESTRATÉGICAS

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
DE INTEGRAÇÃO
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DESCRIÇÃO
Pavimentação e manutenção das rodovias estaduais, com 
planejamento e de acordo com a programação preestabelecida, a 
im	de	possibilitar	escoamento	da	produção	agrícola,	com	respeito	
ao	clima	e	a	sazonalidade	de	produção,	de	forma	que	sejam	
realizadas		as	manutenções	periódicas	das	estradas	e	rodovias,	
garantindo um  bom acesso o ano todo.
O programa prevê, ainda, a realização anual de chamamentos 
públicos,	com	inalidade	de	levantar	as	demandas	dos	municípios	
para avaliação e posterior contratação de subsídios que visam 
fomentar	as	ações	e	o	desenvolvimento	dos	projetos,	em	forma	de	
lotes regionalizados, garantindo assim o princípio de economicidade.

RESULTADOS ESPERADOS
Modernização	da	malha	rodoviária	estadual	e	municipal;

Integração	entre	estados,	municípios	e	distritos;

Celeridade	nos	projetos	de	infraestrutura	da	rede	estadual.

Estrada Boa 

PAVIMENTAR AS 
RODOVIAS ESTADUAIS

/////////
INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS
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DESCRIÇÃO
O	Programa	de	Apoio	aos	Distritos	(PROAD)	consiste	numa	série	de	
investimentos do governo estadual e privados em:
1.	infraestrutura	viária	-	com	a	recuperação	e	asfaltamento	das	estradas	
para	escoamento	da	produção;
2. saneamento básico – em parceria com os municípios, com ampliação 
e	fornecimento	de	água	potável	e	coleta	de	resíduos	sólidos;
3.	telefonia	e	banda	larga	–	com	ampliação	/	implantação	na	
infraestrutura	de	comunicação	nos	distritos.
O grande objetivo do PROAD é integrar e estimular o desenvolvimento 
dos distritos e, por consequência, dos municípios e do estado.

RESULTADOS ESPERADOS
Melhoria	da	qualidade	de	vida	dos	cidadãos	dos	distritos;

Geração	de	emprego	e	renda;

Integração	regional;

Desenvolvimento econômico regional.

PROAD

AMPLIAR O FORNECIMENTO 
DE ÁGUA POTÁVEL, 
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS 
E COBERTURA DE BANDA 
LARGA DOS DISTRITOS  

/////////
INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS
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INCENTIVAR O PRODUTOR RONDONIENSE PARA TORNAR 
RONDÔNIA A MAIOR POTÊNCIA AGRO DO PAÍS

	 A	agropecuária	corresponde	a	14,24%	do	PIB	de	Rondônia,	segundo	o	IBGE.	
O	setor	movimentou	mais	de	6,5	bilhões	de	reais	na	economia	do	estado	que	se	
destaca	na	produção	de	café	(maior	produtor	da	região	Norte	e	5º	maior	do	Brasil),	
cacau	 (2º	maior	produtor	da	 região	Norte	e	3º	maior	do	Brasil),	 fejão	 (2º	maior	
produtor	da	região	Norte),	milho	(2º	maior	produtor	da	região	Norte),	soja	(2º	maior	
produtor	da	região	Norte),	arroz	(3º	maior	produtor	da	região	Norte)	e	mandioca	
(4º	maior	produtor	da	região	Norte).
	 A	pauta	de	exportação	de	Rondônia	é	composta,	principalmente,	por	carne	
bovina	congelada	(43,43%),	soja	(32,77%),	estanho	bruto	(7,08%),	madeira	serrada	
(2,36%)	e	miúdos	comestíveis	(2,02%).
	 Segundo	 o	 Censo	 Agropecuário,	 82%	 dos	 estabelecimentos	 rurais	 (69,3	
mil),	considerando	os	proprietários	e	concessionários,	são	de	agricultura	familiar.	
Entretanto	 há	 pouca	 informação,	 pesquisa	 e	 assistência	 para	 esse	 setor	 que	
sofre	com	os	excessos	burocráticos	e	falta	de	apoio	técnico	para	agregar	valor	à	
produção.	Uma	política	de	apoio	a	agricultura	familiar	é	vital	para	que	Rondônia	
desponte   entres as de a maior potência agro do país.

AÇÕES ESTRATÉGICAS

AGROPECUÁRIA

Aumentar a produtividade no campo, por meio da promoção do 

empreendedorismo e da extensão rural;

Fortalecer a Agricultura Familiar;

Apoiar o desenvolvimento de agroindústrias e cooperativas, com 

ênfase na agregação de valor;

Simpliicar o processo de licenciamento dos empreendimentos rurais.
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DESCRIÇÃO
Os estabelecimentos rurais do estado de Rondônia são quase 
em	sua	totalidade	advindos	de	agricultura	familiar.	Embora	a	
característica	desse	empreendimento	seja	a	diversiicação	
produtiva,	há	pouco	valor	agregado	à	produção.	Assim,	o	programa	
Rondônia	Agro	tem	como	objetivo	agregar	valor	à	produção	primária,	
melhorando	a	renda	e	as	condições	de	vida	do	agricultor	familiar.
O “Rondônia Agro” apoiará a implantação de agroindústrias 
familiares	em	estabelecimentos	rurais,	sendo	legalização	delas	
realizada por meio de assessoria técnica especializada, além de 
promover	a	qualiicação	nas	áreas,	com	boas	práticas	de	fabricação,	
processamento	da	produção,	bem	como	gestão	inanceira
e	empreendedora.	Tudo	isso	voltado	aos	agricultores	familiares,	
de modo a contribuir para o sucesso do empreendimento e gerar 
emprego, renda e desenvolvimento para o meio rural.

RESULTADOS ESPERADOS
Aumento	da	produção;

Produção	com	valor	agregado;

Geração	de	emprego	e	renda	no	meio	rural;

Redução	do	êxodo	rural.

Rondônia Agro

REGULARIZAR AS 
AGROINDÚSTRIAS 
FAMILIARES DO ESTADO

/////////
INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS


