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ORÇAMENTO DE 2017 DO ONTÁRIO

Criar Oportunidades e Segurança
Ontário compromete-se a ajudar as pessoas a adquirir as capacidades de que necessitam para
encontrar um bom emprego, e receberem um rendimento seguro e previsível na reforma. A Província
também está a criar oportunidades para que as empresas cresçam e prosperem, ajudando as de
pequeno e médio porte a incrementar suas operações e tornarem-se maiores através de investimentos
em tecnologias transformativas para criar os empregos de amanhã, atraindo investimentos do mundo
inteiro.
Para construir comunidades vibrantes e inclusivistas, Ontário continua a investir em infraestrutura e
serviços sociais, bem como a transformar o sistema judiciário. Para garantir que estas oportunidades
existam em todas as regiões da província, o governo está a encorajar um ambiente que seja bom para
todos, contribuindo assim para a prosperidade do Ontário.

Apoio a
Pessoas

Apoio a Empresas

através de maior acesso a
programas de educação e
treinamento, ajudando-as a
desenvolver capacidades e a
ganhar experiência de
trabalho.

com reforços à inovação,
aumento do acesso a
financiamento e ajuda às
firmas para aumentar suas
exportações.

Apoio a
Comunidades
com investimentos em serviços
sociais que as tornam mais
vibrantes, e renovando e
expandindo a infraestrutura de
transportes através do maior
investimento da história do
Ontário.

Como ajudamos as pessoas
Ontário está a tomar as seguintes medidas:







Ajudar os estudantes e recém-licenciados para que tenham uma vantagem inicial em suas
carreiras através dum maior número de oportunidades de aprendizagem no trabalho e de apoio
através da nova estratégia de início de carreira Career Kick-Start Strategy.
Transformando o programa de assistência aos estudantes Ontario Student Assistance Program
(OSAP) para possibilitar propinas gratuitas para mais de 210.000 estudantes.
Abrindo portas e criando oportunidades para adultos através de melhorias na educação e no
desenvolvimento de capacidades essenciais através do novo programa de aprendizagem ao
longo da vida Ontario Lifelong Learning and Skills Plan.
Fortalecendo a segurança na reforma dos trabalhadores de hoje através da liderança que
assumimos nas melhorias do plano de reformas Canada Pension Plan, bem como modernizando
os programas de pensão empregatícia.
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Como ajudamos as empresas
Ontário está a tomar as seguintes medidas:






Ajudar as pequenas empresas a crescerem, tornando-se empresas de médio e grande porte, e
reduzindo o fardo regulatório através da iniciativa Business Growth Initiative.
Estabelecimento de um novo projecto piloto de ciber-segurança para reduzir riscos, fortalecer as
instituições privadas da província e criar empregos.
Apoio a investimentos que mantêm o Ontário na liderança de investigações de ponta, e no
desenvolvimento de tecnologias transformativas, criando assim os empregos de amanhã. Isso
inclui o novo Vector Institute de inteligência artificial e a criação da rede de inovação de veículos
autónomos Autonomous Vehicle Innovation Network.
Criar e reter mais de 37.000 empregos por toda a província durante o programa de 10 anos de
$2,7 mil milhões em Empregos e Prosperidade (Jobs and Prosperity Fund), que ajuda o governo
a colaborar com empresas para fortalecer a produtividade, inovação e exportações.

Como ajudamos as comunidades
Ontário está a tomar as seguintes medidas:





Investimento em transportes públicos, tais como aumentar a frequência dos serviços da rede
ferroviária GO e melhorando estradas para melhor conectar comunidades.
Seguindo em frente com um plano piloto de rendimentos básicos para ver se isso proverá maior
segurança e oportunidade num mercado laboral em fluxo, melhorando também os resultados de
saúde, emprego e habitação.
Criar comunidades mais seguras através da modernização do treinamento de agentes da polícia,
melhorias na governação cívica e nas interações entre a aplicação da lei e populações
vulneráveis.
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