
 

 

Estratégia de Defesa "Canada First"  

A partir dos grandes investimentos realizados pelo governo em matéria de defesa nos últimos dois 
anos, a Estratégia de Defesa “Canada First” elabora um mapa detalhado para a modernização das 
Forças Canadenses. Ela estabelece atribuições e missões claras para as Forças Canadenses, 
delineando um nível de objetivo que permitirá às FC manter a capacidade de prestar serviços 
excelentes no país, ser um parceiro forte e confiável para a defesa da América do Norte e projetar 
luma imagem de líder no exterior ao contribuir de forma significativa em operações além-mar.  

A Estratégia de Defesa “Canada First” tem como base uma extensa e rigorosa análise dos riscos e 
ameaças a serem enfrentados pelo Canadá nos próximos anos assim como a visão do governo 
para a defesa. Através de um financiamento estável e previsível para a defesa, inclusive 
investimentos equilibrados nos quatros pilares sobre os quais repousa a força militar – pessoal, 
equipamento, capacidade operacional e infraestrutura – a Estratégia aumentará a envergadura das 
Forças Armadas e substituirá sua capacidade fundamental. Ela também apresenta oportunidades 
sem precedentes para a Indústria Canadense na sua tentativa de atingir a excelência em nível 
mundial.  

O financiamento estável e previsível permite planejar a segurança exigida para continuar a reforma 
das Forças Canadenses. A Estratégia de Defesa “Canada First” garante uma força militar moderna, 
de primeira classe, bem treinada, bem equipada e pronta a enfrentar os desafios do século 21.   

Abastecimento para a Defesa "Canada First"  

O governo do Canadá está cumprindo com o “Canada First” o compromisso de consolidar a força 
de defesa, de combate e de atribuições múltiplas do Canadá. O Ministério da Defesa Nacional está 
comprando equipamento e serviços de apoio conexos para as Forças Canadenses. O Governo 
está se abastecendo de forma mais rápida e mais econômica, por um preço justo para os 
canadenses e com os benefícios certos para a Indústria Canadense. Há muito tempo fazia-se 
necessário investir nesses setores-chaves para fortalecer as Forças Canadenses.  

*Para obter informações adicionais sobre a Estratégia de Defesa "Canada First" consulte o link a seguir (Fr, Eng, Sp, 
Port): http://www.forces.gc.ca/site/focus/first/June18_0910_CFDS_english_low-res.pdf 


