MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

ORÇAMENTO DE 2017 DO ONTÁRIO

Melhorar a Educação
Desde o ABC no início das nossas vidas até completarmos os estudos pós-secundários, a educação forma o
alicerce sobre o qual construímos uma vida melhor. Um maior número de estudantes do Ontário, 85,5%, estão
a formar-se das escolas secundárias. Em 2016, 68% dos adultos do Ontário tinham as credenciais do ensino
pós-secundário, observando-se um aumento em comparação a 2002, cujo valor era 56% - as taxas mais altas
de qualquer país da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos.
É por esse motivo que o Ontário está a investir $6,4 mil milhões nos próximos três anos para continuar a
desenvolver um sistema educacional robusto, para que nossos estudantes alcancem sucesso agora e nos
anos futuros. O plano do Orçamento de 2017 equilibrado inclui um novo investimento de $5,5 mil milhões,
ampliando-se no compromisso do Orçamento de 2016.

Orçamento de 2017 do Ontário

Como ajudamos
Ontário está a tomar as seguintes medidas:


Prover quase $16 mil milhões, durante 10 anos, para ajudar a construir e melhorar escolas.



Apoiar a educação pós-secundária e o treinamento de estudantes indígenas, inclusive com o
aumento da capacidade dos nove institutos pertencentes ou operados pelos Institutos Aborígines
em Ontário, Aboriginal Institutes in Ontario.



Melhorar o desempenho cognitivo, emocional, social e físico dos estudantes com programas
enfocados no seu bem estar e saúde mental.



Criar mais 40.000 novas oportunidades de aprendizagem laboral, em empresas, para estudantes
e recém-licenciados, através da estratégia de início rápido de carreira Career Kick-Start, com
experiência de trabalho na vida real, o que possibilita às empresas treiná-los e equipá-los para
seus empregos.



Aumentar o salário mínimo para quem ganha nessa faixa - para $35.000 (de $25.000) - para que
tenham um alicerce financeiro mais sólido antes de terem que começar a pagar à Província pelo
financiamento do OSAP.



Melhorar e modernizar instalações para que haja um melhor acesso à educação pós-secundária
por toda a província, inclusive instalações novas em Markham, Brampton e Milton.



Expandir os programas e serviços oferecidos a estudantes adultos, promovendo um acesso mais
fácil a treinamento de capacidades e atualização para mais 90.000 adultos, aproximadamente,
através do plano de aprendizagem ao longo da vida, Ontario Lifelong Learning and Skills Plan.



Melhorar o programa Second Career para oferecer treinamento a trabalhadores que perderam
seus empregos e para ajudá-los a conseguir um emprego novo.
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