
DIRETORIA DE 
EMPREENDEDORISMO





OBJETIVO GERAL

• Promover em conjunto com a Diretoria Técnica, Diretoria
de Educação e Extensão e Diretoria de Convivência com o
Semiárido o fomento de iniciativas de empreendedorismo,
dentro dos principio e métodos da extensão rural,
voltadas para o beneficiamento, agregação de valor e a
comercialização de produtos agrícolas e não agrícolas no
meio rural e assim constituir alternativas sustentáveis de
trabalho e renda e novas oportunidades de negócios como
estratégia de erradicação da pobreza no meio rural do
Estado do Piauí.



DIRETRIZES

• Fortalecer o processo de beneficiamento e agregação de
valor de produtos e serviços agrícolas e não agrícolas da
agricultura familiar entre jovens, mulheres e
comunidades tradicionais, valorizando a geração de
alternativas sustentáveis de trabalho e renda e novas
oportunidades de negócios como estratégia de
erradicação da pobreza no meio rural do Estado do Piauí.

• Disseminação de tecnologias sustentáveis de
beneficiamentos da produção agrícola, agroindustrial,
pecuária e não-agrícola da agricultura familiar.



DIRETRIZES

• Fortalecer processos de formação de pessoal na área de
gestão para consolidar a sustentabilidade dos
empreendimentos e recursos naturais, valorizando a
educação ambiental; a gestão participativa, o manejo
adequado do solo; a valorização da Agroecologia.

• Estimular a educação contextualizada para o
desenvolvimento da cultura do empreendedorismo
através do desenvolvimento e disseminação de novos
conhecimentos e tecnologias apropriadas bem como o
resgate e valorização do conhecimento das populações
locais.



• Reestruturação da DIREM, com apoio da DIRAD e DIGER;

• Reuniões com futuros parceiros: UFPI, IFPI, Sebrae, Embrapa, 
CVT Agroecologia (Campo Maior), NEA (José de Freitas), 
FUNACI, UNISOL,  dentre outros;

• Visitas em José de Freitas e Campo Maior;

• Visita técnica ao Instituto Nacional do Semiárido (C. Grande);

• Ações de apoio ao Canindé Solar (Oeiras, José de Freiras e CM);

• Elaboração de Projetos: Cajuína, CENTAF, PT EMBRAPA, SUPARC

• Participação no CEDERPA, ATER Leite, Eventos PNAE – SEDUC / 
CECANE/UFPI, Programa Água Doce e Feira Agroecológica UFPI;

• Circuito Piauí Solar – Sebrae / Emater
• São João do Piauí e Picos
• Piripiri e Campo Maior

Ações desenvolvidas (junho – setembro)

















Ações futuras
• Ações integradas com as demais diretorias, no âmbito dos 

programas/projetos existentes;

• Continuidade no apoio ao Projeto Canindé Solar;

• Sisteminha Embrapa e Desidratador Solar;

• CENTAF (PPP, Parceria Embrapa); Turismo Rural Cinturão Verde;

• Boas práticas no processamento dos alimentos (Margens das Rod.); 

• Projeto Juventude Empreendedora Agroecológica 
• Egressos das EFAS;
• EFA Soinho;
• Bons exemplos a serem seguidos;
• Captação de recursos;
• Inovação no campo; 
• Desafio de ideias e fomento a criação de Startps (AgTech);
• EMATER, UFPI, IFPI, Funaci, Embrapa e Startse.



Obrigado pela atenção!

Diretoria de Empreendedorismo (DIREM)

direm.emater@gmail.com

mailto:direm.emater@gmail.com

