
Governo do Canadá Apresenta o Plano de Ação Económico 2012—Um Plano 

para Empregos, Crescimento e Prosperidade em Longo Prazo 

O Ilustre Jim Flaherty, Ministro das Finanças, apresentou hoje o Plano de Ação 

Económico 2012, uma pauta abrangente para estimular os pontos fortes do 

Canadá em longo prazo e estimular a criação de empregos. 

“Nesse orçamento, nosso Governo se prepara não apenas para o futuro próximo, 

mas também para a próxima geração, ”afirmou o Ministro Flaherty. “As reformas 

que apresentamos hoje são significativas, responsáveis e necessárias. Elas 

garantirão que, por todo o governo, nós nos foquemos em permitir e sustentar o 

crescimento económico do Canadá em longo prazo.” 

 

O Plano de Ação Económico 2012 adota medidas importantes para enfrentar os 

desafios e ajudar a aproveitar as oportunidades da economia global, ao mesmo 

tempo que garante a sustentailidade dos programas económicos e a robustez das 

finanças públicas para as gerações futuras. 

 

Apoio aos Empregos e às Oportunidades   

O Governo tem por enfoque estimular o crescimento económico e à criação de 

empregos—inovação, investimento, educação e qualificações. O Plano de Ação 

Económico 2012 estimulará a criação de empregos e o crescimento das seguintes 

formas: 

 

 Fazendo grandes investimentos de mais de um bilhão de dólares em apoio 

à ciência e tecnologia. 

 Proporcionando 500 milhões de dólares para fomentar o desenvolvimento 

de empresas embrionárias com propostas inovadoras. 

 Garantindo o desenvolvimento responsável dos recursos e adotando um 

processo de “uma revisão para cada projeto”, incluindo prazos claramente 

definidos para projetos económicos de grande porte e medidas que 

continuem a proteger o meio ambiente.   



 Abrindo novos mercados, expandindo o comércio internacional e levando 

produtos canadianos para o mundo. 

 Ampliando o Crédito para Contratação em Pequenas Empresas durante o 

período de um ano para tornar mais atraente para as pequenas empresas 

crescer e contratar mais trabalhadores. 

 Investindo 150 milhões de dólares ao longo de dois anos no novo Fundo de 

Melhoria da Infraestrutura Comunitária.   

 Fornecendo 5,2 bilhões de dólares durante o periodo de 11 anos para a 

renovação da Guarda Costeira Canadiana.   

 Enfocando melhor o Seguro Emprego (EI) na criação de postos de trabalho, 

removendo os desincentivos ao trabalho e apoiando os canadianos 

desempregados ao conectá-los mais rapidamente com as vagas do 

mercado.  

 Proporcionando 275 milhões de dólares no período de três anos para 

apoiar a educação das Primeiras Nações, além de construir e reformar 

escolas nas reservas. 

 Construindo um sistema económico de imigração, rápido e flexível, para 

atrair imigrantes com as qualificações e a experiência que nossa economia 

precisa. 

 

Programas Sociais Sustentáveis 

Para garantir que os programas sociais do Canadá estejam implantados quando as 

futuras gerações deles precisarem, estamos adotando medidas responsáveis para 

nos preparar hoje para as pressões demográficas em longo prazo. Para isso, o 

Plano de Ação Económica irá: 

 Aumentar gradualmente a idade de qualificação para o Seguro da Terceira 

Idade (OAS) e os benefícios do Suplemento de Renda Garantido (GIS), 

passando de 65 para 67 anos a partir de abril de 2023, estando totalmente 

implantado até 2029. 



 Permitir que os canadianos adiem o acesso às pensões do OAS para que 

possam receber a pensão com valor mais alto mais tarde. 

 Implantar um regime de inscrição proativo para o OAS e GIS, visando 

reduzir a dificuldade enfrentada por idosos ao preencher o processo de 

requisição e baixar os custos administrativos do Governo. A inscrição 

proativa será implantada por etapas entre 2013 e 2015.  

Gestão Responsável dos Gastos 

O Plano de Ação Económico 2012 é nosso plano para criar empregos, crescer e 

prosperar em longo prazo. Um componente importante de nosso plano para 

baixar impostos, baixar o endividamento é reequilibrarmos o orçamento no 

médio prazo. Durante o ano passado, encontramos medidas justas, equilibradas e 

moderadas para reduzir o déficit. Estas medidas proporcionarão uma economia 

contínua de 5,2 bilhões de dólares, o que representa menos de 2% dos gastos 

com programas federais esperados em 2016–2017. Mais de 70% das economias 

encontradas estão relacionadas a eficiências operacionais.   

“Permaneceremos nessa rota para continuarmos a criar empregos de alta 

qualidade e [estimular o] crescimento económico em longo prazo para os 

canadianos” afirmou o Ministro Flaherty. “Não aumentaremos os impostos. 

Manteremos nossa abordagem consistente, pragmática e responsável para com a 

economia, e adotaremos as medidas necessárias para melhorar a confiança em 

nosso futuro.” 
 


