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Entrega de um Plano de Cuidados e Oportunidades
O Ontário Continua a Investir em Cuidados de Saúde, Cuidados Infantis e Saúde Mental
Hoje, o governo publicou o Orçamento de 2018, que inclui novos investimentos significativos em
cuidados de saúde, cuidados infantis, cuidados domiciliares e saúde mental, bem com novas
medidas para criar mais oportunidades de emprego para indivíduos de toda a província. O
Orçamento também enfatiza iniciativas que deixam a vida mais viável financeiramente e oferece
maior segurança financeira durante tempos de rápidas mudanças económicas.
A economia do Ontário está a ficar mais forte, com a menor taxa de desemprego em quase
duas décadas. No entanto, com o aumento do custo de vida e com empregos estáveis de longo
prazo cada vez mais difíceis de se encontrar, muitas pessoas estão a lutar para cuidar de si
mesmas e de suas famílias. À medida que as mudanças na economia aumentam as
desigualdades na nossa sociedade, o governo tem um plano para construir um Ontário mais
equitativo e melhor, apoiando a todos na província com os cuidados e oportunidades que
precisam para prosperar.
Charles Sousa, Ministro das Finanças, apresentou o Orçamento na legislatura hoje. Se passar,
O Ontário expandirá o OHIP+ com receitas médicas grátis para todos com 65 anos ou mais,
melhorará os serviços de cuidados de saúde mental e de tóxico-dependência, e introduzirá préescola grátis para crianças de dois anos e meio até serem elegíveis para o jardim de infância.

Investir em Cuidados
O Ontário está a ajudar a reduzir a pressão crescente que indivíduos e famílias sentem, dandolhes toda a oportunidade de cuidar de seus entes queridos com a:


Introdução do novo programa de Casas Saudáveis Para os Idosos (Seniors’ Health
Home Program). Este programa reconhece os custos adicionais que os idosos incorrem
para morar em suas casas, onde preferem estar. Oferece um benefício de até $750,
anualmente, para lares elegíveis, encabeçados por idosos com 75 anos ou mais, para
ajudá-los a viver independentemente e ajudar com os custos de manutenção de suas
casas.



Introdução do novo programa de Medicamentos e Tratamentos Dentários (Ontario Drug
and Dental Program), que reembolsa 80 por cento - até o máximo de $400 por indivíduo,
$600 por casal e $700 por família de quatro pessoas com dois filhos, de receitas médicas
e tratamentos dentários elegíveis, por ano, para quem não tem benefícios de saúde no
trabalho ou que não estão cobertos pelo OHIP+ ou outros programas do governo.



Provisão de cuidados infantis de qualidade a preços viáveis através do programa préescolar grátis para crianças, desde os dois anos e meio de idade, até serem elegíveis
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para o jardim de infância. Isso poupa, em média, $17.000, para uma família com um
filho, e incrementa a economia que as famílias realizam com o jardim de infância de
tempo integral. Está demonstrado que os programas de ensino na primeira infância
melhoram o desempenho académico da criança no decorrer de sua vida.


Provisão de melhor e mais rápido acesso a cuidados de saúde mental e de tóxicodependência para centenas de milhares de crianças, jovens e adultos adicionais, em
todo o Ontário – trazendo o financiamento total para mais de $17 bilhões durante
quatro anos.



Melhoria dos hospitais ao oferecer melhor acesso a cuidados de saúde, reduzindo o
tempo de espera, abordando problemas de capacidade e melhor atendimento das
necessidades da crescente população do Ontário, com um número cada vez maior de
idosos, através de um investimento adicional de $822 milhões em 2018-19 – o maior
investimento único do governo em hospitais em quase uma década. A província está
investindo também cerca de $19 bilhões durante o período de10 anos, para construir e
modernizar hospitais e prover mais cuidados de saúde com mais rapidez.



Criação de 30.000 novos leitos de cuidados de longo prazo, durante os próximos 10
anos -- adicionando 5.000 novos leitos até 2022 - para ajudar indivíduos que não podem
mais viver independentemente e possibilitar paz de espírito às pessoas que cuidam
delas. Esses novos leitos são além dos 30.000 já existentes que estão sendo
redesenvolvidos.



Construção de uma sociedade equitativa com mais escolhas e independência através do
investimento de $1,8 bilhão para aprimorar os serviços prestados para 47.000 adultos
com dificuldades de desenvolvimento, e a reforma do sistema de assistência social para
que o mesmo foque mais nas pessoas do que em regras e regulamentos.

Deixar a Vida Mais Viável
As famílias encontram pressões cada vez maiores - seja no trabalho, a caminho do trabalho, ou
em suas carteiras - e tudo isso tem um impacto real na vida das pessoas e na nossa habilidade
de cuidar de nossos entes queridos. O Ontário está a tomar medidas para deixar a vida mais
viável e prover maior segurança financeira em tempos de rápidas mudanças económicas:


Prover medicamentos receitados totalmente grátis para todos de 65 anos ou mais,
através do OHIP+, garantindo assim que nenhum idoso passe sem os remédios de que
precisa. Através da eliminação do dedutível anual e do co-pagamento no plano Ontario
Drug Benefit, o idoso no Ontário poupa em geral $240 por ano. Essa expansão do
OHIP+ dá prosseguimento à introdução de receitas médicas grátis para todos com
menos de 25 anos no Orçamento do Ontário - 2017.



Prover um crédito fiscal de transportes públicos que poupa até $450, por ano, para os
idosos, desde 1º de julho de 2017, e que baixa o custo de transporte em cerca de $720
por ano para o viajante que transfere entre a rede GO/UP Express e a TTC.
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Redução das contas de eletricidade residenciais desde 1º de julho de 2017, em 25 por
cento em média, e em 40 ou 50 por cento para famílias de áreas rurais e de baixa renda.

Criar Oportunidades para as Pessoas
O Ontário está a ajudar as pessoas a se adaptarem e prosperarem numa economia em
mudanças para garantir que a província continue a ser o melhor local para se viver, trabalhar e
fazer negócios. Dentre as ações estão:


Fazer com que as tarifas dos cursos pós-secundários e universitários sejam grátis para
mais de 225.000 estudantes de todas as idades. Tarifas grátis ou reduzidas são
possíveis para estudantes de famílias de renda anual baixa ou média; as tarifas são
grátis para quem ganha até $90.000, e estudantes de famílias que ganham até $175.000
também são elegíveis a receber generosa ajuda.



Preparar os estudantes para bons empregos provendo $132 milhões durante três anos
para desenvolver programas de educação pós-secundária que respondam às novas
necessidades dos alunos e dos empregadores - inclusive o fortalecimento de parcerias
com empresas locais, oferecendo mais flexibilidade e aprendizagem vivenciada,
aumentando o número de licenciados em ciências, tecnologia, engenharia e matemática
(science, technology, engineering and mathematics, STEM) em 25 por cento, de 40.000
para 50.000 por ano.



Planejar para criar e reter mais de 70.000 empregos através da renovação e ampliação
do subsídio para Empregos e Prosperidade (Jobs and Prosperity), com um acréscimo
de $900 milhões, nos próximos 10 anos.



Prover $935 milhões em novos financiamentos durante três anos através do plano de
Bons Empregos e Crescimento (Good Jobs and Growth Plan) para apoiar empresas,
estudantes e licenciados, e para ajudar a atrair bons empregos, que remuneram bem.



Transformar o local de trabalho num ambiente mais equitativo para todos, abordando
a desigualdade de gênero em salários e aumentando a transparência no processo de
contratação de funcionários através da proposta legislação que, se passar, exigirá que
todos os cargos anunciados publicamente incluam a taxa de remuneração ou a
escala salarial.



Prover um aumento, já há muito esperado, para 1,2 milhão de pessoas, em todo o
Ontário, através do aumento do salário mínimo para $14 por hora no dia 1º de janeiro de
2018 e para $15 por hora em 1º de janeiro de 2019.

Desde a recessão, a província alcançou ou ultrapassou os objectivos de seus alvos fiscais todos
os anos e prevê um superávit fiscal em 2017-2018. A partir de 2018-19, o Ontário está a optar
por fazer mais investimentos nos cuidados e serviços com que o povo desta província conta. O
resultado é que a província irá registar um pequeno déficit de menos de um por cento do PIB.
O Orçamento traça uma trajetória de retorno ao equilíbrio até 2024-25, continuando o longo
histórico de gestão fiscal responsável em nossa província.
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Citação
“A economia do Ontário está a ficar mais forte, empresas estão a criar números recorde de
empregos e a taxa de desemprego é a menor em quase duas décadas. Nosso Orçamento está
equilibrado. Temos um superávit de $600 milhões. Estamos agora a usar a nossa posição fiscal
fortalecida para deixar a vida das famílias mais viáveis e criar novas oportunidades para
empresas em toda a província. O Orçamento de 2018 incluirá novos investimentos em cuidados
de saúde, cuidados infantis e cuidados para os idosos para ajudar ainda mais famílias a
prosperar.”
— Charles Sousa, Ministro das Finanças

Factos Rápidos


O governo está a optar por fazer novos investimentos de $20,3 bilhões durante os
próximos três anos para apoiar serviços públicos vitais, com que o povo do Ontário
conta, enfatizando áreas de prioridade tais como cuidados de saúde, educação,
cuidados infantis, os idosos, serviços sociais, expandir a economia e criar bons
empregos.



Desde a recessão, a economia do Ontário ganhou mais de 800.000 novos empregos. A
taxa de desemprego tem estado em declínio constante, alcançando a taxa mais baixa
dos últimos 17 anos em fevereiro de 2018, e mantendo-se abaixo da média nacional
durante 34 meses consecutivos.



Desde 2014, a economia do Ontário tem crescido mais do que a do Canadá e de todos
os demais países do G7.

Recursos Adicionais


Leia o Orçamento 2018 do Ontário: Um Plano de Cuidados e Oportunidades
o

Para maiores detalhes a respeito do plano do governo, leia as folhas de factos:









Orçamento 2018 do Ontário - 10 Principais Destaques
Para Deixar o Seu Dia a Dia Mais Viável
Mais Cuidados Infantis, Maior Escolha
Cuidados Para Com os Idosos do Ontário
Acesso Melhor e Mais Rápido a Cuidados de Saúde
Um Plano de Cuidados
Aumentar a Competitividade do Ontário e Criar Bons Empregos
Ênfase Económica e Fiscal do Ontário
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