MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

ORÇAMENTO DE 2017 DO ONTÁRIO

Ajudando a Si e à Sua Família
Pessoas em todo o Ontário trabalham duro todos os dias para construir um futuro melhor para si mesmos e as
suas famílias, de forma a cuidar dos seus entes queridos, ajudar os seus filhos a progredir na escola, atualizar
as suas habilidades e criar novas empresas.
O governo está a ajudar, tornando o seu dia a dia mais sustentável. Estamos a reforçar os serviços públicos
que mais contam - provendo creches licenciadas a preços acessíveis para mais 100.000 crianças, e cobrindo
o custo de medicamentos receitados a crianças e jovens - ao mesmo tempo que reduzimos o custo de coisas
como eletricidade e educação pós-secundária.

Redução de 25%

Mais 100.000
Crianças

Medicamentos
Receitados Gratuitos

nas contas de eletricidade da
casa, em média, através do plano
proposto Fair Hydro Plan.

terão acesso a creches de
qualidade,
licenciadas, a preços acessíveis.

Para todos de 24 anos ou menos,
através do OHIP+: Pharmacare para
Crianças e Jovens.

Propinas Gratuitas

Plano de Moradias Equitativas

para mais de 210.000 estudantes póssecundários através do novo OSAP.

para ajudar mais pessoas a comprar ou arrendar
moradias a preços acessíveis.

Como ajudamos
O Ontário está a tomar as seguintes medidas:
 Reduzir o fardo das pessoas que estão a cuidar dos seus entes queridos, oferecendo mais apoio
através de programas de ajuda diurna, alívio, treino e educação.
 Ajudar as famílias a obterem o melhor atendimento de saúde possível através de melhor acesso,
redução de tempo de espera e tornar o atendimento ao paciente mais agradável.
 Ajudar os idosos a cobrirem os custos de transporte público através do proposto programa de alívio
fiscal, intitulado Ontario Seniors’ Public Transit Tax Credit.
 Apoiar, até 2018-2019, 40 novos Centros de Atendimento aos Idosos, cujos programas e atividades
são oferecidos aos idosos para que possam permanecer saudáveis, ativos e independentes.

