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O Orçamento 2023 fornece um plano para uma economia resistente hoje 
e no futuro 

TORONTO — Hoje, o Ministro das Finanças Peter Bethlenfalvy divulgou o Orçamento 2023 do Ontário: 
Construir um Ontário Forte. É um plano que navega a atual incerteza da economia global com uma 
abordagem responsável e dirigida para ajudar as pessoas e as empresas hoje ao mesmo tempo que ergue 
uma base fiscal forte para as gerações futuras.  

“A economia do Ontário mantém-se resistente, mas o caminho que temos pela frente continua incerto”, disse 
o Ministro Bethlenfalvy. “O nosso governo tem o plano certo para navegar estes desafios. Estamos a construir 
o Ontário para que possamos ter uma economia forte para o futuro e a infraestrutura necessária para apoiar 
o crescimento em toda a província”. 

O plano do governo é executar ações significativas para potenciar o crescimento pela diminuição dos custos, 
construir mais depressa projetos de infraestrutura chave e atrair mais emprego e investimento para ajudar as 
empresas, famílias e os trabalhadores. Os destaques incluem:  

• O lançamento do novo Ontario Made Manufacturing Investment Tax Credit (Crédito Fiscal para 
Investimento em Fabrico Feito no Ontário), que providenciará um crédito de 10 por cento 
reembolsável em Corporate Income Tax (Imposto sobre o Rendimento das Sociedades) para ajudar os 
fabricantes locais a baixar os seus custos, investir em trabalhadores, inovar e tornar-se mais 
competitivos. 

• Desenvolver a Estratégia de Minerais Essenciais do Ontário (Critical Minerals Strategy) que ajuda a 
melhorar as conexões da cadeia de abastecimento entre indústrias, recursos e trabalhadores do 
Norte do Ontário com os fabricantes no Sul do Ontário, incluindo o fabrico de veículos elétricos (VE) e 
baterias com base no Ontário. O governo está a investir três milhões de dólares em 2023–24 e três 
milhões de dólares adicionais em 2024–25 no Programa de Exploração Júnior do Ontário (Ontario 
Junior Exploration Program) para ajudar mais companhias a pesquisar potenciais depósitos de 
minerais e atrair mais investimentos neste setor em crescimento. O governo também continua o 
trabalho para construir as estradas para o Ring of Fire. 

• Atraindo mais de 16 mil milhões de dólares em investimentos por construtores de automóveis e 
fornecedores de baterias e de materiais de baterias VE de todo o mundo para posicionar o Ontário 
como um líder global na cadeia de abastecimento de VE ainda antes do anúncio mais recente de uma 
subsidiária da Volkswagen AG para estabelecer uma fábrica de baterias VE em St. Thomas, Ontário.  

• Continuando a aliviar o engarrafamento, criar emprego e ligar comunidades começando a construção 
de projetos de infraestrutura chave, incluindo a ponte sobre o futuro Bradford Bypass, a fase seguinte 
de construção da nova Highway 7 entre Kitchener e Guelph, continuar o trabalho para alargar a 
Highway 401 desde Pickering até ao Ontário Oriental, assim como avançando com os planos para 
construir a Highway 413. 
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• Providenciando 224 milhões de dólares em 2023–24 para um novo fluxo de capital do Fundo de 
Desenvolvimento de Capacidades (Skills Development Fund) para alavancar os conhecimentos do 
setor privado e aumentar os centros de formação, incluindo os centros de formação dos sindicatos, 
para proporcionar oportunidades de formação mais acessíveis e flexíveis para os trabalhadores.  

• Melhorando o Programa de Designação de Imigrantes do Ontário (Ontario Immigrant Nominee 
Program) com 25 milhões de dólares adicionais durante três anos para atrair mais trabalhadores 
qualificados, incluindo profissionais com procura nas profissões especializadas, para a província.  

Trabalhando para os trabalhadores, mantendo os custos baixos e proporcionando serviços melhores, todos 
terão uma oportunidade para ter um lugar e beneficiar do plano do Ontário. Os destaques incluem:  

• Apoiar o completo acompanhamento de cuidados para os socorristas sofrendo com a lesão da 
síndrome pós-traumática e outras desordens paralelas de saúde mental no First Responders Wellness 
and Rehabilitation Centre do Runnymede Healthcare Centre, avançando com o projeto de instalações 
duplas com vista à construção em Toronto e Peel, com um investimento adicional de 9,6 milhões de 
dólares para acelerar o desenvolvimento em direção à etapa seguinte de aprovação. 

• Fornecer apoio financeiro a mais idosos propondo alterações para alargar o programa de Guaranteed 
Annual Income System (GAINS - Sistema de Rendimento Anual Garantido), com início em julho de 
2024, para que mais cem mil idosos sejam elegíveis para o programa e o benefício ajustado 
anualmente à inflação. 

• Pedir ao governo federal para deferir o Harmonized Sales Tax (HST - Imposto de Vendas 
Harmonizado) em todos os novos projetos de larga escala propositadamente construídos para a 
habitação no sentido de responder à continuada crise de acessibilidade de habitação. O Ontário 
apoiaria esta medida uma vez que ela ajudaria a aumentar a construção de mais unidades 
habitacionais para arrendamento, ao mesmo tempo que auxiliaria a criação de emprego, encorajaria 
o desenvolvimento económico e apoiaria o crescimento.  

• Investir em habitação de apoio com 202 milhões de dólares adicionais todos os anos no Programa de 
Prevenção de Sem-abrigo (Homelessness Prevention Program) e no Programa de Habitação de Apoio 
para os Povos Indígenas (Indigenous Supportive Housing Program) para ajudar quem sinta ou esteja 
em risco de ficar sem abrigo, lutando com doenças mentais e abuso de drogas, quem quiser fugir à 
violência entre parceiros íntimos e apoiar as organizações comunitárias que fornecem habitação de 
apoio.  

• Ajudar mais estudantes do Ontário a vir a ser médicos, investindo 33 milhões de dólares adicionais 
durante três anos para adicionar 100 lugares de cursos universitários a começar em 2023, assim 
como 154 lugares de formação médica pós-graduação, para dar prioridade aos residentes do Ontário 
formados localmente ou no estrangeiro, a começar em 2024 e continuando nos anos seguintes. Os 
residentes do Ontário também continuarão a ter prioridade para lugares nos cursos universitários em 
escolas de medicina na província. 

• Começando no outono de 2023, expandir o programa para permitir às farmácias receitar 
medicamentos de venda livre para mais doenças comuns, incluindo acne suave a moderado, aftas, 
dermatite das fraldas, infeções fúngicas, parasitas intestinais e náusea e vómitos na gravidez.  



• Fornecer 425 milhões de dólares adicionais durante três anos para conectar mais pessoas com 
serviços de saúde mental e dependências, incluindo um aumento de cinco por cento no 
financiamento de prestadores de serviços de base comunitária, financiados pelo Ministério da Saúde, 
de saúde mental e dependências.  

• Continuar o compromisso do Orçamento 2022 de investir mil milhões de dólares durante três anos 
para ter mais pessoas conectadas com os serviços de cuidados no conforto das suas casas e 
comunidade. O governo está, agora, a acelerar os investimentos para levar o financiamento em 
2023–24 até 569 milhões de dólares, incluindo cerca de 300 milhões de dólares para apoiar o 
aumento de percentagem em contratos para estabilizar os trabalhadores dos cuidados ao domicílio e 
na comunidade. Este financiamento também aumentará os serviços nas casas de saúde e melhorará a 
qualidade dos cuidados, tornando mais fácil e rápido a conexão das pessoas com os cuidados.  

• Melhorar os resultados de longo prazo para os jovens que deixam o sistema de bem-estar das 
crianças, investindo 170 milhões de dólares durante três anos para apoiar o programa Ready, Set, Go 
para ajudar os jovens a alcançar a independência financeira através do desenvolvimento das 
capacidades para a vida, apoios para continuarem educação pós-secundária, formação e vias para o 
emprego. 

“Com a nossa abordagem pensada e transparente, nós temos um plano para equilibrar o orçamento ao 
mesmo tempo que apoiamos as famílias, os trabalhadores e as empresas em todo o Ontário”, disse o 
Ministro Bethlenfalvy. “Continuaremos com esta abordagem que é construir um Ontário de que as pessoas 
desta província se possam orgulhar, não somente hoje, mas também no futuro. Um Ontário que seja forte”. 

O governo também está a fornecer uma atualização da perspetiva económica e social do Ontário, com um 
plano que trará o equilíbrio orçamental em 2024-2025, três anos antes do previsto no último Orçamento. 

FACTOS RÁPIDOS 

• O défice para o Ontário nos anos 2022–23 deficit está projetado a 2,2 mil milhões de dólares — 17,7 
mil milhões menos que a perspetiva publicada no Orçamento 2022 e 4,4 mil milhões inferior à 
perspetiva publicada em Finanças do Terceiro Trimestre 2022–23. 

• O governo projeta um défice de 1,3 mil milhões de dólares em 2023–24 e está no bom caminho para 
publicar um excedente de 0,2 mil milhões em 2024–25, três anos do previsto no Orçamento 2022. O 
governo também projeta um excedente de 4,4 mil milhões de dólares em 2025–26. Apesar de esta 
ser uma atualização positiva, persistem significativas incertezas económicas e geopolíticas. 

• O PIB real do Ontário cresceu numa estimativa de 3,7 por cento em 2022 e está projetado que cresça 
0,2 por cento em 2023, 1,3 por cento em 2024, 2,5 por cento em 2025 e 2,4 por cento em 2026. Para 
os fins de um prudente planeamento fiscal, estas projeções são ligeiramente inferiores à média das 
projeções do setor privado. 

• O rácio líquido da dívida em relação ao PIB está projetado para ser 37,8 por cento em 2022-23 – o 
nível mais baixo desde 2011-12. Durante a perspetiva a médio prazo, o rácio líquido da dívida em 
relação PIB do Ontário está agora projetado para ser 37,8 por cento em 2023-24, 37,7 por cento em 
2024-25, diminuindo para 36,9 por cento em 2025-26. 

RECURSOS ADICIONAIS 



Leia o Orçamento 2023: Construir um Ontário Forte  

Leia os Destaques do plano do governo 

Leia a Perspetiva económica e fiscal 

Leia a Perspetiva Económica e Revisão Fiscal 2022 do Ontário — Plano para Construir do Ontário: Uma 
Atualização do Progresso  

CONTACTOS PARA A IMPRENSA 

Emily Hogeveen 
Gabinete do Ministro 
647-294-6166 
Emily.Hogeveen@ontario.ca 

Scott Blodgett 
Divisão de Comunicações 
416-728-9791 
Scott.Blodgett@ontario.ca 
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