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A Análise Económica do Outono 2022 do Ontário toma medidas num tempo de 
incerteza económica e inflação global 

TORONTO — Hoje, o Ministro das Finanças, Peter Bethlenfalvy, divulgou a Perspetiva Geral Económica e Revisão 

Fiscal 2022 do Ontário – Plano para Construir do Ontário (Ontario’s Plan to Build): Uma Atualização do Progresso. 

Compreende o primeiro, de sempre, relatório de progresso no seu plano de construir o Ontário, assim como 

novas medidas específicas que fazem adiantar o seu plano para desenvolver a economia, responder à falta de 

força de trabalho da província e ajudar as famílias e empresas a manter os custos em baixo. 

O governo também fornece uma atualização da perspetiva económica e fiscal do Ontário, destacando a maneira 

como o seu plano flexível e responsável está a posicionar a província para estar pronta para gerir a incerteza e 

risco enquanto o mundo enfrenta uma inflação alta e desafios económicos emergentes. 

“Juntos, chegámos tão longe”, disse o Ministro Bethlenfalvy. “Desde atrair investimentos e bons empregos, 

formar milhares de trabalhadores qualificados e ajudar a manter os custos em baixo para as famílias, fizemos um 

progresso significativo. Ao navegarmos estes tempos de incerteza económica, o nosso governo está a melhorar o 

seu plano através de novas medidas específicas que apoiam as famílias, idosos e pequenas empresas”. 

Os destaques das medidas específicas que fazem adiantar o plano do governo incluem: 

• Lançar um registo voluntário de crédito de energia verde para reforçar a competitividade, atrair empregos e 

dar às empresas mais escolha na maneira como alcançam os seus objetivos ambientais e de sustentabilidade, 

conforme possibilitado pela legislação proposta. 

• Fornecer às pequenas empresas do Ontário $185 milhões em medidas de alívio nos impostos de rendimentos 

nos próximos três anos, beneficiando cerca de 5 500 pequenas empresas através da proposta de extensão de 

eliminação progressiva da taxa fiscal das pequenas empresas.  

• Equiparar, automaticamente, as reduções de impostos prediais para as pequenas empresas em todos os 

municípios que adotem a subclasse "propriedade de pequenas empresas". 

• Introduzir alterações que permitam a uma pessoa com deficiência que esteja no Programa do Ontário de Apoio 

a Pessoas com Deficiências (Ontario Disability Support Program - ODSP) para ficarem com mais do dinheiro que 

ganham ao aumentar a isenção nos ganhos mensais de $200 para $1 000 por mês. Isto permitiria que cerca de 

25 000 indivíduos atualmente inseridos na força de trabalho fiquem com mais dos seus ganhos e poderá 

encorajar mais 25 000 indivíduos,  aproximadamente, a participar na força de trabalho. 

• Planear para ajustar anualmente à inflação o montante máximo mensal para o programa de Auxílio às Crianças 

com Deficiências Graves (Assistance for Children with Severe Disabilities), a começar em julho de 2023. 

• Ajudar a gerir os custos crescentes para pessoas de baixo rendimento com deficiências ao planear ajustar 

anualmente à inflação os subsídios básicos no âmbito do Programa do Ontário de Apoio a Pessoas com 

Deficiências (ODSP), a começar em julho de 2023.  

https://budget.ontario.ca/2022/fallstatement/index.html


• Investir $40 milhões adicionais em 2022-23, para um total de $145 milhões, para o último ciclo de 

financiamento do Fundo de Desenvolvimento de Capacidades (Skills Development Fund), que já auxiliou mais 

de 393 000 pessoas a tomar o passo seguinte nas suas carreiras em indústrias com procura. 

• Investir $4,8 milhões adicionais durante dois anos, a começar em 2023-24, a expandir o programa Crédito 

Duplo (Dual Credit), encorajando mais estudantes secundários a entrar na carreira de profissões especializadas 

ou na educação à primeira infância.  

• Propor alargar os cortes nas taxas de imposto de gasolina e imposto de combustíveis de modo que a taxa na 

gasolina e nos combustíveis (diesel) se mantenha a 9 cêntimos por litro até 31 de dezembro de 2023.  

• Ajudar a gerir os custos para cerca de 200 000 dos idosos do Ontário com rendimentos mais baixos, propondo 

duplicar o pagamento do Guaranteed Annual Income System (Sistema de Rendimento Anual Garantido) para 

todos os recipientes durante 12 meses, a começar em janeiro de 2023, com um aumento máximo de quase $1 

000 por pessoa em 2023.   

• Propor alargar as despesas elegíveis para o Ontario Production Services Tax Credit (Crédito Fiscal do Ontário 

para os Serviços de Produção) de modo a incluir as tarifas de localização para ajudar a atrair a produção de 

filmes e televisão doméstica e estrangeira  para a província e incentivar mais filmagem no local em 

comunidades de todo o Ontário.   

“Estamos num tempo de inflação elevada que está a penalizar os orçamentos domésticos ao aumentar os preços 

de produtos e serviços de todos os dias”, disse o Ministro Bethlenfalvy. “Mas estou confiante na resiliência da 

economia do Ontário, nos seus trabalhadores e nas suas pessoas. E continuo confiante no plano do nosso 

governo em manter a nossa flexibilidade fiscal de modo que possamos prestar apoio específico às pessoas e 

empresas presentemente, ao mesmo tempo que construindo para o futuro”.  

Destaques do primeiro, de sempre, do Relatório de Progresso do Construir o Ontário"  

• Atraiu $16 milhares de milhões em investimentos na indústria automóvel no Ontário através de fabricantes de 

automóveis e fornecedores globais de baterias para automóveis elétricos e materiais para baterias durante os 

últimos dois anos. 

• Atraiu $2,5 milhares de milhões de investimentos no último ano que apoiarão a transformação no setor do aço 

e ajudarão a tornar a província num produtor mundial líder de aço baixo em carbono. 

• Apoiando uma estimativa de $8,7 milhares de milhões em poupanças de custos e apoio para as empresas do 

Ontário em 2022, com $4 milhares de milhões a ir para pequenas empresas, através de ações como o baixar os 

custos salariais e providenciando alívio no preço da eletricidade. 

• Libertando o potencial económico dos minerais críticos, incluindo no Círculo de Fogo, com a primeira, de 

sempre, Estratégia de Minerais Críticos (Critical Minerals Strategy) e um compromisso de perto de $1 milhar de 

milhão para apoiar infraestruturas críticas herdadas, tais como as estradas de todas as estações para o Círculo 

de Fogo. 

• Continuando o apoio às profissões especializadas, com o Ontário a ver mais de 71 700 novos registos nos 

programas de aprendizagem, mais de 25 000 Certificados de Aprendizagem (Certificates of Apprenticeship) e 5 

600 Certificados de Qualificação (Certificates of Qualification) entre 2018 e 2020.    

• Adicionando mais de 11 700 trabalhadores de cuidados de saúde, incluindo enfermeiros e trabalhadores de 

apoio pessoal desde 2020, assim como mais de 800 enfermeiros educados internacionalmente que se 

tornaram enfermeiros licenciados no Ontário através de programas financiados pelo governo.   



• Aproximadamente $25,1 milhares de milhões na expansão e reabilitação de estradas nos próximos 10 anos 

para ligar comunidades, lutar contra os engarrafamentos e manter as pessoas e os produtos a movimentarem-

se pela província, incluindo construir a Autoestrada 413 e a Bradford Bypass, e expandir a Autoestrada 401. 

FACTOS RÁPIDOS 

• Uma vez que as condições económicas globais se mantêm incertas, conduzidas por uma variedade de fatores 

para além do controlo do governo, o governo criou cenários de Crescimento Rápido e Crescimento Lento que a 

economia poderá ter nos próximos anos para providenciar maior transparência sobre como os cenários 

económicos alternativos poderão causar impacto nas finanças do Ontário. 

• O governo está comprometido em eliminar o défice estrutural da província à luz da incerteza económica e dos 

desafios fiscais existentes e a redobrar os seus esforços para fazer regressar as finanças do Ontário ao 

equilíbrio. 

• Agora, o governo projeta um défice de $12,9 milhares de milhões em 2022-23, quase $7 milhares de milhões, 

inferior à perspetiva publicada no Orçamento 2022. 

• Durante o médio prazo, o governo projeta um declínio de défices de $8,1 milhares de milhões em 2023-24 e de 

$0,7 milhares de milhões em 2024-25. Incluindo 2022-23, isto representa um melhoramento cumulativo de 

$18,1 milhares de milhões na perspetiva de défice e uma redução cumulativa de $26,1 milhares de milhões nas 

necessidades de empréstimo, quando comparados com o Orçamento 2022. 

RECURSOS ADICIONAIS 

Perspetiva Geral Económica e Revisão Fiscal 2022 do Ontário — Ontario’s Plan to Build: Uma Atualização do 

Progresso  

Ler os Antecedentes: Perspetiva Geral Económica e Fiscal  

Ler os destaques do Plano para Construir do Ontário: Uma Atualização do Progresso  

Ler mais sobre o plano do governo para manter os custos em baixo e quando o governo vai dar medidas de alívio 

Leia o Orçamento 2022: Ontario’s Plan to Build  

CONTACTOS PARA A IMPRENSA 

Emily Hogeveen 

Gabinete do Ministro 

647-294-6166 
Emily.Hogeveen@ontario.ca 

Scott Blodgett 
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