
ASSOCIAÇÃO POLO DIGITAL DE MANAUS



Associação Polo Digital de Manaus é a Governança criada

para unificar e alavancar o ecossistema de TICS de Manaus



https://www.polodigitaldemanaus.com/mapa/

https://www.polodigitaldemanaus.com/mapa/


APDM

Conselho de 
Administração

Vania Thaumaturgo 
(Eldorado)

Diretoria Executiva

Lucas Simão (ValyUp)

GT Infra de TI

Roberto Martins 
(Sidia)

GT Indicadores

Alain Costa (PMM)

GT Fomento Startup

Larissa (Creathus)

GT Educação

Jailson (CONNEP)

GT Parcerias & 
Investimentos

Vania (Eldorado)

GT Eventos

GT Comunicação

Lucas Simão (ValyUp)

GT Intercâmbios 
Tecnológicos

GT Políticas Públicas

Roberto Martins 
(Sidia)

GT Indústria 4.0

Paulo Xavier 
(FIEAM/CIEAM)

Conselho Fiscal

Alain Costa (PMM)

OSC fundada por Eldorado, CESAR, Softex, ValyUp

12 mulheres 
e 9 homens



Tema: Qual o papel das organizações da sociedade civil para tornar
esse cenário menos desigual?

Workshop: Como a internet pode promover ou excluir as 
mulheres nas carreiras em TI?



Cenário Atual

Atitude por parte das OSC é o que precisamos!



Um case 
que 

demonstra
atitude da 
Sociedade

Civil

Instituto 
Eldorado



OBJETIVO

EldPorELas é um grupo formado por 

colaboradoras do Instituto de Pesquisas 

ELDORADO, que tem como o propósito a 

valorização, estímulo e o 

desenvolvimento das mulheres do 

Instituto, além de contribuir para um maior 

engajamento e participação das 

mulheres no mercado de TICs



Comunicação

• Trazer engajamento e motivação 

• Estabelecer conexões com as mulheres do 
Eldorado, através de ações midiáticas internas 
e externas

Educação

• Promover ações para aumentar e incentivar a 
presença feminina no mercado de TI

• Promover ações internas de compartilhamento 
e desenvolvimento de competências entre as 
mulheres do Eldorado

Gestão de Pessoas

Atuar em ações que suportem as necessidades 
das mulheres do Eldorado alinhadas com as 
metas e valores do Instituto.



Ética

Garantir alinhamento com os valores e 
estratégias do Instituto, corrigindo e 
prevenindo desvios de ações que 
possam trazer conflitos ou dubiedade.

Pesquisas e Projetos de TI

Realizar pesquisas e publicações sobre a 
questão de gênero, coletar métricas que 
possibilitem identificação, diagnóstico ou 
acompanhamento de assuntos 
relevantes ao grupo EldPorElas, de forma 
a gerar atuações mais assertivas frente 
aos objetivos do grupo.





Obrigada!

Vania Thaumaturgo
Executiva do Instituto Eldorado
Presidente da Associação Polo Digital de Manaus

Contato
(092) 98141 1100
presidente@polodigitaldemanaus.com


