
QUESTÃO 

A recessão global de 2008-09 pesou na economia canadense e nos empregos. A proporção de 
pessoas que trabalham está diminuindo. A qualidade dos postos de trabalho está se 
deteriorando. Mais pessoas estão em empregos precários. O governo federal continua a focar na 
redução da dívida por meio de cortes de programas e de serviços, em vez de investir no 
crescimento económico e no emprego. 

CONTEXT0 

A taxa de emprego, que mede a proporção da população empregada, caiu de 63,7% em Fevereiro de 2008 para 61,3% em 
Fevereiro de 2015. O crescimento do emprego estagnou no último ano e meio. Muitos desempregados já desistiram de 
procurar trabalho ou foram forçados a aceitar o empregos precários. 

Segundo relatos de dois grandes bancos canadenses, o nível de emprego precário aumentou significativamente após a 
recessão de 2008. Os empregos de baixa qualidade são normalmente associados com salários mais baixos, menos 
previsibilidade de renda, bem como agendamento de trabalho. A incerteza e a instabilidade do emprego precário aumenta 
o nível de estresse em indivíduos e famílias. Emprego precário tem mantido indivíduos e famílias em situação de pobreza. 

O governo federal tem ignorado pedidos de vários setores para lidar com a economia lenta e o fraco mercado de trabalho. 
Ao contrário, ele tem criado consecutivas políticas econômicas austeras que eliminaram mais de 28.000 postos de trabalho 
no serviço público e têm  cortado serviços em áreas como o de saúde pública, proteção ambiental, segurança alimentar e 
inspeção, direitos humanos, assuntos para veteranos,  ciência e pesquisa. 

Ao mesmo tempo, ele perdeu bilhões de dólares em receitas com cortes de impostos para as corporações e os ricos. Em 
2013, Corporate  Canada tinha $ 626 bilhões em dinheiro não utilizado que poderia ter sido investido na economia e na 
criação de emprego. 

O voto é uma oportunidade que os indivíduos têm de manifestar a sua opinião sobre a economia e emprego de qualidade 
no Canadá. Eles podem escolher um governo que vai colocar o crescimento económico e bons empregos no topo da lista 
de prioridades. Eles podem escolher um governo que irá criar um sistema fiscal que é justo e inclusivo. 

PERGUNTAS  

1 O que seu partido fazerá para aumentar o número de emprego 
e melhorar a qualidade do trabalho? 

2. Qual é a posição do seu partido em relação a equilibrio de  
orçamento versos  crescimento económico e emprego? 

3. Será que o seu partido apoiará um sistema fiscal mais justo e 
progressivo para ambas  empresas e  indivíduos? 

RECURSOS: 

 Para mais informações e fichas técnicas adicionais nesta 

série:http://spno.ca/canada-votes-2015  
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