
Perfil da Província: Ilha do Príncipe Eduardo, Canadá

Dados Demográficos
Capital: 
Charlottetown

População (julho de 2012):
146.105

Área territorial:
• 5.684 quilômetros quadrados
• 3.532 milhas quadradas 

Governo: 
Governador Robert Ghiz

Currency:
• CAD$ 1,00 = US$1,01
• CAD$ 1,00 = € 0,78

Mão de obra (março de 2013):
• 85.400
• 70,8% de taxa de participação
• 12,1% de taxa de desemprego

Comércio e Investimento

Exportações Anuais Totais (2012):
$870,9 milhões

Principais Exportadores (2012):
• Irving
• McCain
• Vector Aerospace
• BioVectra
• PEI Mussel King
• Cogsdale International
• Deltaware Systems
• CGI
• Invesco
• Royal Star Seafoods

Principais Setores de Exportação 
(2012):
• Fabricação de Alimentos 

Congelados – $208 milhões
• Preparação e Embalagem de 

Produtos de Frutos do Mar - 
$140 milhões

• Fabricação de Equipamentos 
de Transmissão de Potência, 
Motores e Turbinas - $64 milhões

• Fabricação de Produtos e Peças 
Aeroespaciais - $63 milhões

• Cultivo de vegetais e de melão - 
$59 milhões

• Aquicultura animal - $34 milhões
• Indústria Farmacêutica e 

Medicinal - $29 milhões

• Outros ramos - $268 milhões

Permanecem como vital importância à economia e ao modo de vida 
os principais setores da agricultura, da pesca e do turismo. Ao mesmo 
tempo, grandes esforços estão estabelecidos para a diversificação 
da economia. A Ilha do Príncipe Eduardo ampliou o enfoque para 
incluir setores emergentes no ramo aeroespacial, no da tecnologia da 
informação, no dos serviços financeiros, no da energia renovável, no das 
biociências e de manufatura (inclusive o processamento de alimentos 
com valor agregado). Nos últimos cinco anos, o governo da província 
vem investindo próximo de $100 milhões em pessoal, em inovação e em 
infraestrutura estratégica.

Setores Emergentes

Ramo Aeroespacial
Durante os últimos 15 anos, o ramo aeroespacial vem se desenvolvendo 
no setor com crescimento mais rápido, com dez empresas responsáveis 
pelas vendas que ultrapassam $362 milhões, anualmente.

Novas tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs)
O setor diversificado das NTICs da Ilha do Príncipe Eduardo, com mais 
de 100 empresas, conta com a mão de obra altamente especializada 
em NTICs, criando produtos e serviços, inclusive vídeo games, soluções 
de E-saúde, instrumentos de gestão de serviço público e software 
personalizado. 

Energia Renovável 
Como líder no desenvolvimento da energia eólica, nos últimos quatro 
anos, a energia produzida pelo vento alcançou 64 megawatts e a 
energia proveniente de recursos renováveis aumentou em mais de 50 
por cento.

Biociências
Atualmente, este setor consiste em mais de 35 companhias, as quais 
empregam mais de 900 pessoas, inclusive 20 PhDs. As receitas públicas 
ultrapassam $100 milhões ao ano e cerca de $70 milhões são investidos 
anualmente em pesquisa e desenvolvimento.

Entre em contato conosco:

Innovation PEI (Inovação PEI [Ilha do Príncipe Eduardo])
Discagem Gratuita: 1-800-563-3734
Email: innovation@gov.pe.ca
www.innovationpei.com


