
ELETRIFICAÇÃO DOS TRANSPORTES 
• CAD$ 434 milhões nos próximos dois anos. 

DIVERSIFICAÇÃO DO MERCADO 
• Criação de uma plataforma de serviços para 

as jovens empresas de alta tecnologia. 

• CAD$ 5,8 milhões em cinco anos para 
aumentar a presença de empresas 
quebequenses no exterior. 

AUMENTO DO POTENCIAL 
DA ECONOMIA 

• CAD$ 1,7 bilhões para aumentar a 
participação no mercado de trabalho. 

• CAD$ 250 milhões para impulsionar os 
investimentos nos setores da agricultura 
e agroalimentar.

• CAD$ 75 milhões para encorajar o 
empresariado e promover a participação 
dos jovens na economia.

Québec.ca/sao-paulo

PERFIL FINANCEIRO E 
ECONÔMICO DO QUÉBEC

 PIB nominal previsto para CAD$ 450,6 bilhões 
em 2019.

 Taxa de desemprego de 5,4 % em 2019.

 Redução da dívida pública para 45 % do PIB 
até 2020-2021.

 Orçamento equilibrado para os próximos cinco anos.

UM PROJETO ECONÔMICO AMBICIOSO 
• Criar mais riqueza signifi ca que estamos abrindo caminho 

para o desenvolvimento e o crescimento que, em última 
análise, nos trará maior autonomia fi nanceira.

ESTÍMULO AO INVESTIMENTO PRIVADO 
• CAD$ 1,6 bilhão em benefícios fi scais para empresas 

nos próximos cinco anos.

• CAD$ 1 bilhão para o crescimento dos negócios e 
a manutenção das matrizes.

APOIO AOS PROJETOS INOVADORES
• CAD$ 320 milhões para promover pesquisa, inovação 

e iniciativas empreendedoras.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
• Mais de CAD$ 329 milhões em seis anos para acelerar 

o desenvolvimento e adoção da inteligência artifi cial.

PROMOÇÃO DA PESQUISA E DO KNOW-HOW 
EM MATÉRIAS DE INOVAÇÃO NO EXTERIOR

• CAD$ 6,6 milhões ao longo de cinco anos para a 
implantação de pesquisa e apoio à inovação para os 
quebequenses que desejam expandir suas atividades 
internacionalmente.

COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
• Aproximadamente CAD$ 1 bilhão ao longo dos dois 

próximos anos.

APOIO ÀS COMUNIDADES 
• CAD$ 585 milhões para apoiar as comunidades e 

empresas no processo de transição energética.

• Aumentar as possibilidades de exportação no 
setor hidroelétrico.
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• CAD$ 3,7 bilhões até 2023-24 para 
aumentar a participação no mercado 
de trabalho, estimular investimentos 
e exportações, e promover a inovação 
e o empreendedorismo em setores-
chave.

• Investimento de CAD$ 20,2 bilhões no 
Plano de Infraestrutura do Québec.

Orçamento do 
QUÉBEC 2019-2020
CAD$ 115,6 bilhões

@QuebecBrasil@QuebecnoBrasil


