
Ottawa, 22 de março de 2011 
 

O GOVERNO DE HARPER LANÇA A NOVA FASE DO PLANO DE AÇÃO 
ECONÓMICO DO CANADÁ – UM PLANO QUE INCLUI IMPOSTOS 
BAIXOS PARA FOMENTAR EMPREGOS E CRESCIMENTO  

O Ministro das Finanças, o Excelentíssimo Jim Flaherty, 
apresentou hoje um plano de orçamento que lança a Nova Fase 
do Plano de Ação Económico do Canadá, um plano que inclui 
impostos baixos para fomentar empregos e crescimento que 
manterá o governo no caminho certo para voltar a orçamentos 
equilibrados a médio prazo. 

“O nosso governo vai tirar proveito do sucesso do plano de 
incentivo,” disse o Ministro Flaherty. “O setor privado continua 
progredindo assim como o crescimento e a criação de empregos, 
o nosso governo fomentará as condições certas para a 
prosperidade económica a longo prazo, enquanto permanece no 
caminho certo para voltar ao equilibrio a médio prazo.”  

No âmbito das políticas implementadas em 2006 que mantém 
impostos baixos fomentando o crescimento sustentável, a Nova 
Fase do Plano de Ação Económico do Canadá enfocará o apoio à 
criação de emprego, o apoio às famílias e comunidades, 
investindo em inovação, educação e capacitação e preservando o 
benefício fiscal do Canadá. 

Apoiar a criação de emprego  

O governo apoiará a criação de emprego ajudando empresas e 
empresários a serem prósperos, mantendo os impostos baixos, 
investindo em projetos de importância nacional e mantendo o 
Canadá como um dos melhores lugares para fazer investimentos. 
Essas prioridades da Nova Fase do Plano de Ação  económico do 
Canadá são implementadas da seguinte forma: 

• Com a implementação de um Crédito para Contratação 
temporário para Pequenas Empresas para incentivar 
contratação adicional nesse setor vital. 



• Estendendo o programa de partilha de trabalho e a Iniciativa 
com Enfoque em trabalhadores mais velhos para ajudar os 
canadianos a continuarem trabalhando. 

• Apoiando a fabricação e o setor de processamento elevando o 
índice de dedução de capital acelerado por dois anos para 
investimento em máquinas e equipamento de fabricação e de 
processamento. 

• Legislando um investimento anual permanente de $2 bilhões 
no Fundo de Imposto sobre a Gasolina para fornecer um 
financiamento para infraestrutura previsível e a longo prazo 
para os municípios.   

• Investindo para promover a inovação nos importantes setores 
agrícolas, silvícolas e de mineração do Canadá.  

 

Apoiar as famílias e as comunidades  

 

O governo dará apoio às famílias e às comunidades de modo que 
todos os canadianos possam desfrutar de uma boa qualidade de 
vida e que as comunidades permaneçam vibrantes e seguras. A 
Nova Fase do Plano de Ação Económico do Canadá investe nessas 
metas da seguinte forma: 

• Aumentando o Suplemento de Rendimento Garantido (GIS) 
para os idodos que dependem exclusivamente de seu Seguro 
de Velhice e do GIS e que correm o risco de encontrar 
dificuldades financeiras. Essa medida fornecerá um novo 
benefício complementar anual de $600 para idosos solteiros e 
de $840 para casais. Essa medida representa um investimento 
anual de mais de $300 milhões que melhorará a segurança 
financeira de mais de 680 000 idosos em todo o país.  

• Atraindo mais trabalhadores da área da saúde para as 
comunidades rurais e afastadas que têm um serviço deficiente 
perdoando $40 000 do componente federal dos Empréstimos 
para Estudantes do Canadá para novos médicos generalistas e 
até $20 000 para auxiliares de enfermagem e enfermeiros.  



• Introduzindo um novo valor de Crédito de Impostos para 
Cuidadores de Familiares de $2 000 que darão um subsídio de 
imposto para cuidadores de parentes dependentes doentes 
incluindo, pela primeira vez, cônjuges, parceiros e filhos 
menores de idade. 

• Introduzindo um Novo Crédito de Imposto na área de Artes 
para Crianças de até $500 por criança em honorários 
aprovados vinculados às atividades artísticas culturais, 
recreacionais e de desenvolvimento.  

• Introduzindo um novo Crédito de Imposto para Bombeiro 
Voluntário para bombeiros voluntários que realizam pelo 
menos 200 horas de serviço em suas comunidades.  

• Fornecendo cerca de $870 milhões no decorrer de dois anos 
para tratar da questão da mudança climática e da qualidade do 
ar, incluindo a extensão do programa ecoENERGY Retrofit – 
Homes que ajudará os proprietários a tornar suas casas mais 
eficientes do ponto de vista energético e que reduzirá o fardo 
do alto custo da energia. 

 

Investir em Inovação, Educação e Capacitação  

O governo incentivará a pesquisa em tecnologias de ponta e dará 
aos canadianos a oportunidade e os incentivos para adquirir as 
competências necessárias aos empregos oferecidos no mercado 
de trabalho atual. A Nova Fase do Plano de Ação Económico do 
Canadá deu passos importantes para tratar dessas prioridades da 
seguinte forma:  

• Fornecendo $80 milhões em novo financiamento no decorrer 
de três anos por meio do Programa de Auxílio à Pesquisa 
Industrial para ajudar pequenas e médias empresas a acelerar 
a adoção de informações-chave e de tecnologias de 
comunicação por meio de projetos colaborativos com as 
faculdades.  

• Criando 10 novas Cadeiras de Excelência em Pesquisa no 
Canadá, algumas das quais serão nas áreas pertinentes à 
Estratégia da Economia Digital do Canadá. 



• Aumentando os orçamentos dos três conselhos federais de 
subsídios de $47 milhões anuais, incluindo apoio a custos 
indiretos.  

• Melhorando a comercialização e o apoio à apresentação de 
novas tecnologias no mercado apoiando vínculos de pesquisa 
entre faculdades, universidades e empresas. 

• Aumentando e expandindo o programa “Empréstimos e 
Subsídios para Estudantes” para estudantes pós-secundários 
em tempo parcial e integral.  

• Incentivando a habilitação de competências tornando os 
honorários devidos em razão de concursos ocupacionais, 
comerciais e profissionais passíveis de isenção de imposto. 

 

Preservar o Benefício Fiscal do Canadá  

O plano do governo em três etapas elaborado no Orçamento de 
2010 para voltar ao equilíbrio orçamentário está em vias de gerar 
uma poupança de $17,6 bilhões ao longo de cinco anos. A Nova 
Fase do Plano de Ação Económico do Canadá complementa essas 
medidas com outras para conseguir uma poupança adicional ao 
longo de cinco anos da seguinte forma: 

• Gerando mais de $500 milhões em novas economias a partir 
da rodada de 2010 de revisões estratégicas. 

• Protegendo a integridade e a transparência do sistema fiscal 
canadiano ao fechar brechas fiscais. 

• Lançando uma vasta Revisão Estratégica e Operacional ao 
longo de um ano das despesas ministeriais em 2011-12. 
 

A previsão para o déficit em 2010-2011 é de que seja 25% 
inferior ao de 2009-2010, e a redução prevista para 2011-2012 é 
de mais de 25%. Sem incluir qualquer meta para a poupança no 
âmbito da Revisão Estratégia e Operacional, espera-se que o 
excedente chegue a $4,2 bilhões para 2015-2016.  

“Seguindo em frente, o governo Harper manterá seu foco nas 
prioridades estabelecidas na Nova Fase do Plano de Ação  



Económico do Canadá, cuja pedra angular será o retorno ao 
equilíbrio orçamentário,” disse o Ministro Flaherty. “Ao dar 
enfoque aos investimentos que fomentam o crescimento  
económico sustentável, nosso governo visa melhorar a qualidade 
de vida de todos os canadianos, enquanto preserva os serviços 
públicos e a cultura que nos define enquanto nação.” 

___________________________________ 
Para informações adicionais, a mídia pode entrar em contato 
com:  

Annette Robertson 
Secretário de Imprensa 
Gabinete do Ministério das Finanças 
613-996-7861 

 

Jack Aubry 
Relações com a Mídia 

Ministério da Finanças 
613-996-8080 

Para receber avisos de e-mail de novas publicações, queira se 
inscrever em www.fin.gc.ca/scripts/register-eng.asp 
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