Um Plano de
Cuidados e
Oportunidades
Aumentar a Competitividade do Ontário e Criar Bons
Empregos
A economia do Ontário está a mudar rapidamente. À medida que essas mudanças ampliam as
desigualdades dentro de nossa sociedade, o governo tem um plano de construir um Ontário
melhor, mais justo ao apoiar a todos na província com as oportunidades de que precisam para
prosperar.

Bons Empregos e Planos
de Crescimento

Tarifas de Cursos PósSecundários e
Universitários Grátis

$935 milhões em novos
investimentos, nos próximos
três anos, para apoiar
empresas, investir em
estudantes e licenciados, e
ajudar a atrair bons empregos,
que remuneram bem.

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.

Apoio a Empresas
no Norte
Prover $85 milhões adicionais,
nos próximos três anos, para
apoiar a criação de empregos
e inovações no norte.

Como estamos a criar mais oportunidades para as pessoas
O Ontário está a:
 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 os estudantes de famílias que ganham até
$175.000 também são elegíveis a receber generosa ajuda.
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Preparar estudantes para bons empregos provendo $132 milhões, nos próximos três
anos, para desenvolver programas de educação pós-secundária, de acordo com as
necessidades, em evolução, dos alunos e empregadores.



Modernizar o programa de formação de aprendizes no Ontário através de um
investimento de $170 milhões, durante três anos, para prover, aos alunos, mais
oportunidades de aprendizagem nos vários ofícios.



Prover mais oportunidades para aprender-praticando, para estudantes e recémlicenciados, através de um investimento adicional de $12 milhões no fundo Career Ready
Fund.



Prover um aumento salarial, há muito esperado, para 1,2 millhão de pessoas em todo o
Ontário, aumentando o salário mínimo para $14 por hora em 1º de janeiro de 2018, e
$15 por hora em 1º de janeiro de 2019.



Ajudar recém-chegados qualificados a encontrar emprego através do investimento de
$45,6 milhões adicionais no programa transicional Ontario Bridge Training Program.

Como estamos a melhorar a nossa competitividade comercial
O Ontário está a:


Ajudar as empresas a manter sua competitividade através de uma redução da taxa fiscal
da renda de pequenas empresas de 22 por cento.



Propor o aumento dos créditos fiscais para investigações e desenvolvimento para
encorajar empresas a investir, estimulando assim a inovação na economia do Ontário.



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



Ajudar empresas a se manter competitivas e dar, a todas as regiões, a oportunidade de
atrair investimentos significativos do sector privado, através do investimento adicional de
$500 milhões, nos próximos 10 anos, no novo fundo da província, o New Economy Fund.



Defender os trabalhadores e as empresas do Ontário com a expansão do comércio
internacional e com a promoção de novas oportunidades económicas e parcerias
comerciais, por todo o mundo.



Apoiar o desenvolvimento regional económico com o investimento de $200 milhões
adicionais, nos próximos 10 anos, para criar e reter cerca de 38.000 empregos, e atrair
mais de $1,6 bilhão em investimentos locais.



Continuar a investir $120 milhões anuais para reduzir os custos de eletricidade de várias
instalações industriais no norte.
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Como estamos a investir em infraestrutura
O Ontário está a:


Construir uma infraestrutura moderna e eficiente através do investimeto de cerca de
$230 bilhões, a partir de 2014-15, em projetos prioritários como hospitais, escolas,
transportes públicos, pontes e estradas.



Continuar a melhorar o sistema de transportes públicos na Grande Toronto e na Área de
Hamilton (GTHA) com a implementação do serviço ferroviário expresso GO Regional
Express Rail -- um investimento de $21,3 bilhões que está a transformar o sistema de
transportes pendulares num sistema regional de transporte rápido. O número semanal de
viagens, em toda a rede ferroviária GO, crescerá de cerca de 1.500 a quase 6.000 até
2025, com mais bilhetes de ida e volta, passes diários e serviço de 15 minutos para os
viajantes e famílias da região.



Investir em grandes projetos de transporte público por toda a GTHA para prover
transportes rápidos, eficientes e confiáveis, inclusive: o projeto do metropolitano ligeiro
Eglinton Crosstown Light Rail Transit (LRT) com 25 estações, conectando 54 rotas de
autocarro, três estações do metro, três linhas do GO Transit e do UP Express; o LRT
Hurontário para conectar o GO Transit com o sistema de transportes de Mississauga e
de Brampton, com serviço esperado a partir de 2022.



Reduzir o a congestão e oferecer mais opções de transporte para viajantes e suas
famílias, com um investimento de $79 bilhões em transportes públicos, nos próximos 10
anos, inclusive apoio para o metro ligeiro Ottawa Light Rail Transit, para o projeto de
trânsito rápido ION de Waterloo, e do sistema de autocarros expressos em Londres, o
London Bus Rapid Transit System.



Implementar iniciativas para sustentar uma estratégia transformativa de integração das
tarifas de transporte regionais na GTHA, inclusive a introdução de um desconto para
usuários do cartão PRESTO quando transferem entre o GO Transit ou o UP Express e a
TTC.



Expandir a conectividade de banda larga da internet em comunidades rurais e do norte,
com um investimento adicional de $500 milhões, durante três anos.
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