Garantindo a
recuperação da
Austrália
A recuperação da Austrália em
relação à COVID-19 está bem
encaminhada
Nossa volta por cima

O plano

Diante da COVID-19, a Austrália alcançou
resultados de líder mundial em saúde, com menos
infecções, internações e mortes do que a maioria
dos outros países.

Este Orçamento é a próxima etapa do plano
econômico do Governo para garantir a
recuperação da Austrália.

O apoio emergencial do Governo ofereceu um
socorro crucial para a economia durante a
primeira recessão da Austrália em quase 30 anos.
A economia recuperou-se fortemente e deverá
voltar aos níveis pré-pandemia nove meses mais
cedo do que o previsto no último Orçamento, com
a recuperação da taxa de desemprego devendo
ser cinco vezes mais rápida do que na recessão dos
anos 90.
Embora ainda não estejamos fora da pandemia,
estamos em uma posição melhor do que a maioria
dos outros países do mundo para enfrentar os
desafios econômicos que estão por vir.
Este Orçamento baseia-se neste sucesso para
garantir a recuperação da Austrália.

Ele cria empregos, garante serviços essenciais e
constrói uma Austrália mais resiliente e segura.
Ele faz isto através de:
•

Redução de impostos sobre a renda pessoal;

•

Incentivos fiscais para empresas;

•

Novos locais para formação e aprendizagem;

•

Mais infraestrutura; e

•

Financiamento recorde para escolas,
hospitais, cuidados para idosos, saúde
mental e NDIS (Sistema Nacional de Seguro
para Deficiências).

Isto garantirá a recuperação da Austrália e fará
diminuir a taxa de desemprego.
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Criando empregos e reconstruindo nossa
economia
•

•

•

•

•

•

Um adicional de $7,8 bilhões em redução de
impostos para pessoas com renda baixa ou
média, no valor de até $1.080 para
indivíduos ou $2.160 para casais com renda
dupla
Estendendo o lançamento temporário total
como despesas e a compensação retroativa
temporária de prejuízos, para oferecer um
adicional de $20,7 bilhões em abatimento
fiscal nas estimativas futuras, para ajudar
investimentos empresariais e criar empregos
Um adicional de $15,2 bilhões ao longo de
dez anos, para financiar compromissos de
infraestrutura
Estendendo o período de início de
construção do HomeBuilder e a Garantia da
Casa Nova (New Home Guarantee)
Investindo em ambientes e qualificações
para aumentar a economia digital da
Austrália
Apoiando nossos setores e regiões mais
atingidos, incluindo 1,2 bilhão em suporte à
aviação e ao turismo

•

$2,3 bilhões para melhorar e expandir os
cuidados de saúde mental e a prevenção do
suicídio

•

Investindo em nossas pré-escolas

Melhorando a proteção e a segurança
econômica das mulheres
•

Combatendo a violência contra mulheres e
crianças

•

Garantindo que não haja assédio sexual nos
locais de trabalho australianos

•

Melhorando a acessibilidade e a qualidade
dos serviços de saúde para mulheres

•

Reforçando a segurança econômica das
mulheres, ao melhorar a acessibilidade aos
cuidados infantis e apoiar o emprego e a
segurança financeira das mulheres

Construindo uma Austrália mais resiliente e
segura
•

Mantendo os australianos seguros, ao
investir em nossa capacidade de segurança
nacional e de aplicação da lei

•

Ajudando o setor agrícola a atingir seu
objetivo de aumentar a produção para $100
bilhões até 2030

•

Mantendo a energia segura, acessível e
confiável

•

Impulsionando a inovação médica e
biotecnológica

•

Libertando o potencial das nossas regiões

•

Dando suporte às comunidades afetadas por
desastres naturais

Garantindo os serviços essenciais
•

•

•
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Protegendo a saúde dos australianos, ao
estender a resposta da saúde em relação à
COVID-19 e investindo ainda mais no
programa de vacinação contra a COVID-19
Dando suporte às pessoas com deficiências,
ao financiar totalmente o NDIS com um
adicional de $13,2 bilhões
Fornecendo $17,7 bilhões para financiar
reformas nos cuidados para idosos e garantir
que os australianos mais velhos sejam
tratados com respeito, cuidado e dignidade
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