
QUESTÃO 

O Canadá continua sendo o único país do G8 que não tem uma estratégia nacional de redução da pobreza, 
apresar do fato de que 4.8 milhões de Canadenses atualmente vivem na pobreza. 

CONTEXTO 
O Canadá é o 15° país mais rico do mundo com base no PIB per capita mas, 1 em cada 7 canadenses são incapazes de 

satisfazer suas necessidades básicas de sobrevivência. Devido a falta de empregos seguros  com renda suficiente, 4.8 

milhões de canadenses não podem acessar moradia adequada, cuidados de saúde, cuidados infantis e alimentos nutritivos. 

A pobreza é mais do que a falta de rendimento adequado; é toda uma experiência que impede os indivíduos de 

participarem plenamente na sociedade canadense. Indivíduos que vivem em situação de pobreza, experienciam habitações 

precárias, fome e alimentação inadequada, doença e doenças evitáveis, emprego precário, aumento do estresse e 

isolamento social, sentimentos de inadequação, diminuição das oportunidades para desenvolver e aprender, discriminação 

e estigmatização (Dignidade para Todos: Um Plano Nacional Contra a Pobreza no Canadá). 

Canadá está se tornando um lugar menos acessível para viver. O salário mínimo médio em todo o Canadá é de apenas um 

centavo a mais do que o salário mínimo médio em 1975, quando ajustado pela inflação, apesar do fato de que os custos de 

habitação, alimentação, transporte, assistência infantil e de cuidados de saúde têm aumentado inexoravelmente. 

O custo da pobreza supera em muito o custo de reduzi-la. De acordo com um relatório do Conselho Nacional de 

Previdência, a pobreza custa aos contribuintes mais de US $ 24 bilhões por ano. E o custo total dos sem-abrigo foi estimado 

em $ 7.05 bilhões por ano. No entanto, seria necessário apenas metade desse montante a cada ano para erradicar a falta 

de moradia no Canadá.  Além disso, um investimento de US $ 1 em crianças com menos de 6 anos de idade poupa $ 9 das 

despesas futuras. 

Todas as províncias e territórios do Canadá, com exceção de British Columbia, adotaram ou estão actualmente a 

desenvolver uma estratégia de redução da pobreza. Uma característica fundamental entre estas estratégias é a 

necessidade de um compromisso significativo no nível federal para reduzir a pobreza. Grande parte do trabalho que as 

províncias e territórios se comprometeram a fazer para reduzir a pobreza requer apoio substancial e colaborativo federal . 

Precisamos de uma estratégia nacional de redução da pobreza que aborde as causas profundas da pobreza em formas 

concretas, estratégicas e mensuráveis. Esta estratégia terá objectivos atingíveis que incidem sobre as necessidades e 

participação das pessoas afectadas pela pobreza. Transparência, prestação de contas\ indicadores claros de progresso 

farão uma Estratégia de Redução da Pobreza Nacional eficaz. 

PERGUNTAS  
1. Quais as  medidas de redução da pobreza  no Canadá pelas quais o seu partido vai lutar? 

2. Será que o seu partido apoiará uma nova Estratégia Nacional de Redução da Pobreza que irá trabalhar em colaboração com 
províncias, territórios e municípios para reduzir a pobreza no Canadá 

RECURSOS: 
 Para mais informações e fichas técnicas adicionais nesta série: http://spno.ca/canada-votes-2015  
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