
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

A Cidade de Brampton recebe as classificações abonatórias de 
Certificação de Acessibilidade da Fundação Rick Hansen (Rick Hansen 

Foundation Accessibility Certification) para dez instalações 

BRAMPTON, ON (1 de outubro de 2020) – Dez espaços da Cidade de Brampton foram selecionados 
para receber uma breve descrição sobre a acessibilidade dos edifícios através do programa de 
Certificação de Acessibilidade da Fundação Rick Hansen [Rick Hansen Foundation Accessibility 
Certification™ (RHFAC)]. Ao receber estas classificações abonatórias RHFAC, a Cidade irá 
compreender melhor os níveis de acessibilidade dos edifícios e identificar melhorias de acessibilidade 
a realizar no futuro. 

As dez instalações selecionadas são: 

• Teatro Lester B. Pearson (Lester B. Pearson Theatre) 

• Teatro The Rose (The Rose Theatre 

• Tribunal POA (POA Courthouse) 

• Centro Comunitário e Biblioteca Gore Meadows (Gore Meadows Community Centre and 
Library) 

• Centro Comunitário Cassie Campbell (Cassie Campbell Community Centre) 

• Câmara Municipal (City Hall) 

• Instalação BFES de Aparelhos e Manutenção (BFES Apparatus and Maintenance Facility) 

• Terminal Brampton Gateway (Brampton Gateway Terminal)  
• Terminal Bramalea Transit (Bramalea Transit Terminal) 

• Biblioteca Springdale (Springdale Library) 

A Fundação Rick Hansen (Rick Hansen Foundation) irá atribuir 250 classificações abonatórias em 
municípios selecionados em Ontário, graças ao financiamento do Governo de Ontário (Government of 
Ontario). O programa RHFAC utiliza profissionais especializados para atribuir classificações de 
prioridade usando a metodologia RHFAC a empresas e edifícios públicos, com vista a ajudar os 
gestores e proprietários imobiliários a determinar formas para remover barreiras identificadas, tornando 
os seus espaços e comunidades mais acessíveis. 

Atualmente, aceitam-se candidaturas para classificações abonatórias RHFAC para a segunda fase do 
programa até 30 de novembro de 2020. Saiba mais e apresente a sua candidatura em 
www.rickhansen.com/ontarioratings 

Factos rápidos 

• Estima-se que as classificações RHFAC comecem no final deste ano, estando a conclusão 
prevista para o outono de 2021. 

• As organizações classificadas através do programa RHFAC obterão uma classificação com 
cartão de pontuação e um relatório das principais áreas de êxito e melhorias para o seu 
espaço. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rickhansen.com%2Fontarioratings&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C682396587f8849db06db08d866533d3b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637371854986182496&sdata=H%2BtfKOfeoaby8mLW3u4%2FzzlHoTiYgNtV1qEWK5O%2FyH4%3D&reserved=0


 

 

• O programa possui dois níveis de certificação: Certificado de Acessibilidade da Fundação Rick 
Hansen (RHF Accessibility Certified) e Certificado de Acessibilidade Gold da Fundação Rick 
Hansen (RHF Accessibility Certified Gold). 

• A Cidade de Brampton e o seu Comité Consultivo para a Acessibilidade (Accessibility Advisory 
Committee) estão empenhados em garantir que pessoas de todas as idades e capacidades 
usufruam das mesmas oportunidades, dado que vivem, trabalham, divertem-se, visitam e 
investem em Brampton. 

Citações 

«A Cidade de Brampton é um Mosaico pela sua diversidade, e estamos empenhados em remover 
barreiras para as pessoas com deficiências, para que todos possam participar plenamente na nossa 
comunidade diversa. Saúdo a oportunidade de receber as classificações RHFAC para as dez 
instalações municipais selecionadas. Recordo com agrado a primeira vez que tomei conhecimento da 
certificação da Fundação quando conheci o Rick em Ottawa e ele incentivou a candidatura da Cidade. 
Ao compreendermos melhor os níveis de acessibilidade dos nossos espaços, podemos continuar a 
trabalhar com vista a tornar a nossa Cidade mais inclusiva e acessível para todos.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«Na qualidade de representante do Conselho no Comité Consultivo para a Acessibilidade (Accessibility 
Advisory Committee) apraz-me saber que dez dos nossos espaços municipais receberão 
classificações abonatórias RHFAC. A remoção de barreiras torna a nossa cidade acessível a todos, e 
ao compreendermos os níveis de acessibilidade dos nossos edifícios, poderemos fazer melhorias 
fundamentadas em matéria de acessibilidade, articuladas com e superando os regulamentos 
provinciais AODA, permitindo que todos os residentes usufruam das instalações municipais.» 

- Pat Fortini, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8, Membro do Conselho 
do Comité Consultivo para a Acessibilidade (Accessibility Advisory Committee Council Member), 
Cidade de Brampton; Membro, Comité Consultivo para a Acessibilidade da Região de Peel (Region of 
Peel Accessibility Advisory Committee) 

«Na Cidade de Brampton estamos empenhados em construir uma Cidade Mosaico pela sua 
diversidade, que sirva as pessoas de todas as capacidades. Com a atribuição das classificações 
RHFAC aos nossos dez espaços selecionados, teremos uma melhor perceção sobre como tornar as 
nossas instalações mais acessíveis para todos os residentes de Brampton e estaremos, assim, em 
posição para fazer melhorias em matéria de acessibilidade no futuro.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe 650 000 pessoas e 70 000 
empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades diversificadas, 
atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e ambiental. 
Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável e próspera. 
Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

 
 
 

CONTACTO DE IMPRENSA 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton  
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

