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Produto 3 - Piauí

TOMO 1
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





20 SEGMENTOS ESTRATÉGICOS 

1. Energia solar;

2. Energia Eólica;

3. Energia da biomassa e biodiesel;

4. Indústria extrativa mineral;

5. Indústria petroquímica e outros 

elos da cadeia de Petróleo & Gás;

6. Indústria de fertilizantes;

7. Indústria metal-mecânica;

8. Indústria de papel e celulose;

9. Indústria de fármacos e fitoterápicos;

10. Indústria de alimentos, bebidas 

e óleos vegetais;

11.  Agronegócio: soja e outros

12. Agricultura irrigada;

13. Construção Civil e atividade Imobiliária;

14. Logística (porto seco, terminais 

multimodais);

15. Infraestrutura viária (hidrovias, rodovias, 

ferrovias);

16. Infraestrutura portuária;

17. Infraestrutura hídrica;

18. Infraestrutura aeroportuária;

19. Serviços especializados (serviços 

superiores, educação e de saúde); e

20. Turismo.
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AGENDA

04/09

Manhã  

1. Abertura (30 min)

2. Organização e andamento do PDES/PI (5 min)

3. Diagnóstico : Onde estamos – o Piauí hoje (40 min).

a) O Piauí hoje: PIB, renda, estrutura PIB, recorte 

territorial, exportação, emprego;

b) Perspectivas de desenvolvimento humano no PI e 

tendências recentes

c) Potencialidades/especializações produtivas 

existentes nos TDs; principais fatores competitivos, 

gargalos e entraves ao desenvolvimento do Piauí.

4. Coffee break (15 min)

5. Panoramas Setoriais (60 min)

6. Debate (30 min)

Tarde

1. PES (2h30) – Introdução e metodologia

a) Devolutiva das entrevistas: Os Piauís possíveis. 

b) Trabalho em grupos para definição do Piauí que 

queremos (Visão de Futuro e priorização dos 

segmentos estratégicos)

05/09

Manhã

1. Fechamento  PES (2h30):

a) Discussão em plenária dos resultados 

obtidos.

b) Coffee break (15 min)

c) Consolidação da Visão de Futuro para o Piauí 

em 2050.

Tarde

1. Mesa redonda:

a) Síntese e Visão de Futuro (1:30 h)

b) Coffee break (15 min)

c) Debate (30 min)

2. Fechamento Oficial (30 min)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Segmentos  estratégicos priorizados

Segmentos estratégicos

1.Indústria extrativa de minerais 

metálicos

2.Energias renováveis (energia 

eólica, energia solar, biomassa) 

e gás.

3.Agronegócio 

4.Turismo

5.Educação e Cultura

6.Infraestrutura de Transporte e 

Logística

Programas associados:

1. Programa de Apoio e fomento 

de  APL: indústria extrativa 

vegetal; agricultura familiar 

(hortifruti e apicultura) e jóias

semi-preciosas.

2. Programa intersetorial de 

ciência e tecnologia aplicadas 

ao desenvolvimento produtivo 

do Piauí. 
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