
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  

A Cidade introduz novas ferramentas digitais para facilitar o avanço do 
processo de desenvolvimento durante a COVID-19 

BRAMPTON, ON (24 de abril de 2020) – A Cidade de Brampton introduziu novos processos e 
ferramentas inovadores no seu departamento de Planeamento e Desenvolvimento para facilitar o 
avanço dos projetos de desenvolvimento durante a pandemia COVID-19, enquanto protege a saúde e 
a segurança dos residentes e funcionários. 

Os promotores imobiliários e construtores podem agora apresentar eletronicamente todas as 
candidaturas de desenvolvimento, incluindo planos de subdivisão, requalificação e plantas, no sítio 

Web (website) da Cidade. Desde a implementação desta aplicação, em 20 de março, a Cidade 

recebeu 25 novas candidaturas de desenvolvimento. Os funcionários processaram todas as 
candidaturas em regime de teletrabalho, usando o software de videoconferência com as partes 
interessadas. 

A partir de 20 de abril, as candidaturas para licenças de construção de residências também podem ser 
apresentadas eletronicamente. Os funcionários da Divisão de Construção (Building Division) estão a 
realizar inspeções de edifícios ocupados (incluindo segundas unidades) virtualmente. As 
apresentações de candidaturas industriais, comerciais e institucionais (ICI) (Industrial, Commercial and 
Institutional) mais significativas continuarão apenas por marcação. 

Os funcionários emitiram aprovações para muitos processos de desenvolvimento e continuam a 
trabalhar nos seguintes projetos importantes durante a pandemia COVID-19, incluindo: 

• As aprovações de aproximadamente 22 000 metros quadrados de espaço de trabalho e 800 
unidades residenciais, 

• A Autoridade Coordenadora da Construção (Chief Building Official) da Cidade emitiu uma 
licença de construção para o projeto Maple Lodge Farms que vai criar 250 novos postos de 
trabalho. 

• A reabilitação do Shoppers World (RioCan) que propõe transformar o local numa comunidade 
urbana de utilização mista com mais de 5000 unidades residenciais. 

Em março e abril, a Cidade emitiu 34 % mais licenças do que durante o mesmo período em 2019. As 
licenças importantes emitidas incluem:  

• Maple Lodge Farms – valor de construção de $2,5 milhões 
• Shell, 6475 Mayfield Road – valor de construção de $2,95 milhões 
• 17 Knightsbridge Road – valor de construção de $1,2 milhões 
• 1 Knightsbridge Road – valor de construção de $500 000 

Para mais informações sobre os esforços da Cidade para apoiar a comunidade em resposta à COVID-
19, visite www.brampton.ca/COVID19 ou siga @CityBrampton no Twitter, Facebook e Instagram. 
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Citações 

«Como Cidade bem gerida (Well-Run City) continuamos empenhados em fomentar os negócios em 
Brampton, enquanto protegemos a saúde e a segurança da nossa comunidade. Estes novos 
processos e ferramentas inovadores irão facilitar os progressos em matéria de construção na nossa 
cidade e gerar novos postos de trabalho, mantendo o distanciamento físico durante a pandemia 
COVID-19.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton 

«Embora as instalações da Cidade estejam encerradas, o Conselho e os funcionários continuam a 
envidar esforços para prestar serviços de formas alternativas, com vista a promover os negócios. As 
novas tecnologias que estão a ser usadas no Departamento de Planeamento (Planning Department) 
irão servir eficazmente as empresas de Brampton, apoiar a economia local e manter os funcionários e 
os residentes em segurança.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional, Distritos 3 e 4; Presidente, Comité de Planeamento e 
Desenvolvimento (Planning and Development Committee) 

«Com ênfase na saúde e na segurança, continuamos a promover o crescimento da nossa cidade 
durante este período desafiante. Ao encontrar novas formas de prestação de serviços, a Cidade de 
Brampton continuará a ser o destino preferido dos promotores imobiliários e construtores.» 

- Pat Fortini, Conselheiro Regional, Distritos 7 e 8; Vice-presidente, Comité de Planeamento e 
Desenvolvimento (Planning and Development Committee) 

«Os funcionários da Cidade de Brampton permanecem unidos e dedicados com vista a apresentar 
programas e serviços de formas alternativas e seguras durante este período desafiante. Os processos 
e ferramentas introduzidos no Departamento de Planeamento (Planning Department) vão permitir que 
continuemos a servir a comunidade de promotores imobiliários e construtores, enquanto protegemos a 
saúde e o bem-estar dos funcionários e do público durante esta emergência.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo, Cidade de Brampton 
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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 
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