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Primeiro-Ministro esboça resposta ao COVID-19 no Canadá

11 de Março de 2020

Ottawa, Ontário
O COVID-19 é um desafio global em rápida evolução. O Governo do Canadá está 
trabalhando em colaboração com parceiros locais, provinciais, territoriais e 
internacionais para minimizar seus impactos na saúde, econômicos e sociais no 
Canadá e em todo o mundo. Trabalhamos em colaboração com profissionais de saúde 
pública e médicos treinados do Canadá para implementar os planos, infraestrutura e 
recursos necessários para proteger a saúde e a segurança de todos os canadenses.

O primeiro ministro, Justin Trudeau, descreveu hoje a resposta de todo o governo do 
Canadá ao COVID-19, estabelecendo um Fundo de Resposta de COVID-19 de mais de 
US $ 1 bilhão. Essa abordagem abrangente inclui medidas já em andamento para 
responder ao surto, bem como novos investimentos para limitar a propagação do vírus 
no Canadá e preparar-se para seus possíveis impactos mais amplos em nosso 
pessoal, nossa economia e nossas pequenas empresas.

Além de continuar nosso trabalho para garantir uma resposta coordenada em todo o 
país, o Governo do Canadá está propondo novos investimentos para responder no 
Canadá e em todo o mundo. Esses investimentos incluirão ações para:

• Ajudar os canadenses a tomar decisões bem informadas e medidas para 
proteger sua saúde e suas comunidades, fornecendo US $ 50 milhões para 
apoiar os esforços de comunicação e educação pública da Agência de Saúde 
Pública do Canadá COVID-19.

• Apoiar ainda mais a preparação para a saúde pública, fornecendo US $ 500 
milhões às províncias e territórios para necessidades críticas dos sistemas de 
saúde e apoiar os esforços de mitigação, conforme necessário. Isso pode incluir 
ajuda para apoiar o acesso a testes, aquisição de equipamentos e aprimorar a 
vigilância e o monitoramento. Considerações financeiras não devem e não serão 
um obstáculo para os hospitais e sistemas de saúde tomarem os preparativos 
necessários.

• Oferecer apoio aos trabalhadores em quarentena ou que tenham sido 
direcionados ao auto-isolamento que reivindicarão benefícios da doença do 
"Employment Insurance (EI)" renunciando ao período de espera obrigatório de 
uma semana para que possam ser pagos pela primeira semana de sua 
reivindicação. Estamos explorando medidas adicionais para apoiar outros 
canadenses afetados, incluindo apoio à renda para aqueles que não são 
elegíveis para benefícios de doença de EI.

• Introduzir aprimoramentos ao " Work-Sharing program" para ajudar os 
empregadores e seus trabalhadores que estão passando por uma crise nos 



negócios devido ao COVID-19. O " Work-Sharing" ajuda a manter os 
trabalhadores empregados e em condições de receber suporte de renda, mesmo 
que suas horas de trabalho possam ser reduzidas. Esses aprimoramentos 
dobrarão o tempo que os empregadores e trabalhadores poderão usar o "Work-
sharing" de 38 a 76 semanas e simplificarão os processos para que a ajuda 
possa ser acessada o mais rápido possível.

• Apoiar medidas federais de saúde pública, como vigilância aprimorada, aumento 
de testes no Laboratório Nacional de Microbiologia e apoio contínuo à 
preparação nas comunidades Primeiras Nações e Inuit, fornecendo US $ 100 
milhões. Além dos US $ 50 milhões iniciais fornecidos para apoiar a resposta 
imediata à saúde pública.

• Aprimorar a capacidade do Canadá em pesquisa e desenvolvimento, incluindo 
pesquisas sobre contramedidas médicas, antivirais, desenvolvimento de vacinas 
e suporte a testes clínicos, fornecendo US $ 275 milhões em financiamento 
adicional além do recente anúncio de US $ 27 milhões para financiar pesquisas 
de coronavírus no Canadá.

• Garantir o fornecimento adequado de equipamentos de proteção individual, 
como máscaras cirúrgicas, protetores faciais e roupas de isolamento, 
fornecendo US $ 50 milhões à Agência de Saúde Pública do Canadá para apoiar 
as compras em províncias e territórios, bem como atender às necessidades 
federais.

• Abordar o surto mundial e ajudar os países mais vulneráveis a se prepararem e 
responderem ao vírus contribuindo com US $ 50 milhões adicionais para apoiar 
os esforços da Organização Mundial da Saúde e de outros parceiros.

Para apoiar as empresas, caso a economia sofra um aperto nas condições de crédito, 
o Governo agirá rapidamente para estimular a economia, fortalecendo o investimento 
em agências federais de empréstimos, como o "Business Development Bank of 
Canada and Export Development Canada". Essa parceria entre as corporações 
financeiras da Coroa do Canadá e instituições financeiras do setor privado, em 
resposta às condições de crédito durante a crise financeira de 2008-2009, forneceu US 
$ 11 bilhões em apoio adicional a 10.000 empresas. Além disso, acordos flexíveis 
podem ser feitos para empresas que tentam cumprir as obrigações de pagamento à 
Agência de Receita do Canadá.

Por meio dessas e de outras medidas, o Governo do Canadá continuará protegendo a 
saúde e a segurança de todos os canadenses, garantindo resiliência econômica e 
contribuindo para a resposta internacional ao COVID-19.

Citações
"Nossa mensagem para os canadenses é clara: para todos os trabalhadores e 
empresas, em todas as províncias e territórios, estamos à sua disposição e 
resolveremos isso juntos".
-The Rt. Hon. Justin Trudeau, Primeiro Ministro do Canadá

“Os canadenses têm uma história de união para enfrentar grandes e sérios desafios, 



sejam eles quais forem. Trabalhamos em estreita colaboração com nossos colegas 
provinciais e territoriais, e continuaremos a fazê-lo. O anúncio de hoje é mais uma 
prova do nosso compromisso em manter os canadenses em segurança e fornecer a 
eles a ajuda necessária ".
-O HON. Chrystia Freeland, Vice-Primeira Ministra do Canadá

“Os recursos anunciados hoje ajudarão nossos hospitais e clínicas em todo o país a 
responder a qualquer aumento na demanda. Eles também aumentarão nossa 
capacidade de educar os canadenses sobre as ações que podemos tomar para limitar 
a disseminação do COVID-19. Agradeço a todos os trabalhadores e organizações de 
saúde que trabalham tão duro para proteger a saúde dos canadenses. Estamos ao seu 
lado e garantiremos que você tenha os recursos necessários para continuar seu 
trabalho vital. ”
-O HON. Patty Hajdu, Ministro da Saúde

'' Os fundamentos da economia canadense são fortes. Mas sabemos que o COVID-19 
está impactando a atividade econômica global e nossa forte posição fiscal significa que 
estamos bem posicionados para responder a qualquer desafio. Este anúncio 
demonstra que o governo está pronto para agir para proteger os canadenses e garantir 
que nossa economia permaneça forte ''.
-O HON. Bill Morneau, Ministro das Finanças

Alguns Fatos
Desde 4 de fevereiro de 2020, o Governo do Canadá implantou aproximadamente 16 
toneladas de equipamentos de proteção individual na China, para apoiar sua resposta 
contínua ao surto. 

Em 11 de fevereiro de 2020, o Governo do Canadá forneceu US $ 2 milhões à 
Organização Mundial da Saúde para ajudar países vulneráveis a preparar e responder 
a eventos de coronavírus.

Em 5 de março de 2020, o Primeiro Ministro criou um Comitê de Gabinete ad hoc sobre 
a resposta federal à doença de coronavírus (COVID-19). Presidido pelo Vice-Primeiro 
Ministro e vice-presidido pelo Presidente do Conselho do Tesouro, o comitê se reúne 
regularmente para garantir liderança, coordenação, engajamento e preparação de todo 
o governo para limitar os impactos à saúde, econômicos e sociais do vírus.

Em 6 de março de 2020, o Governo do Canadá anunciou um investimento de US $ 27 
milhões para financiar a pesquisa de coronavírus. Isso apoiará 47 equipes de pesquisa 
de todo o Canadá, com foco na aceleração do desenvolvimento, teste e implementação 
de medidas para lidar com o surto de COVID-19.
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