
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    
 

A Cidade celebra a Semana Nacional da AccessAbility (National 
AccessAbility Week) de 31 de maio a 6 de junho de 2020 

BRAMPTON, ON (4 de junho de 2020) – A Cidade de Brampton está a celebrar a Semana Nacional da 
AccessAbility (National AccessAbility Week) até 6 de junho. A Semana Nacional da AccessAbility 
(National AccessAbility Week) celebra os contributos valiosos de canadianos com deficiência, e 
reconhece as pessoas, as comunidades e os locais de trabalho que estão a trabalhar com vista a 
remover barreiras para acessibilidade e inclusão 

A Cidade de Brampton e o seu Comité Consultivo para a Acessibilidade (Accessibility Advisory 
Committee) dedicam-se a garantir que as pessoas de todas as idades e capacidades possam usufruir 
das mesmas oportunidades, uma vez que vivem, trabalham, divertem-se, visitam e investem em 
Brampton. O Comité Consultivo para a Acessibilidade (Accessibility Advisory Committee) disponibiliza 
um fórum, onde as pessoas com deficiência podem levantar questões e preocupações. Também 
aconselha e orienta o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) sobre assuntos 
relacionados com os programas, políticas e práticas da Cidade. 

Durante a pandemia COVID-19, a Cidade continua a apoiar os residentes com deficiência através dos 
Grupos de Trabalho para os Seniores e de Apoio Social. Este apoio incluiu compras de mercearia, 
acesso à alimentação e fornecimento de formatos de informação alternativos. Visite 
www.brampton.ca para obter recursos de acessibilidade e qualquer conteúdo municipal online em 
formatos alternativos (alternate formats). 

Classificação da Certificação de Acessibilidade da Fundação Rick Hansen (Rick Hansen 
Foundation Accessibility Certification) 
Em março, a Cidade anunciou que Brampton foi selecionada como um dos dez municípios em Ontário 
onde as organizações locais se podem candidatar para uma Certificação de Acessibilidade da 
Fundação Rick Hansen (RHFAC) (Rick Hansen Foundation Accessibility Certification) complementar, 
um programa que classifica a acessibilidade dos edifícios para as pessoas com deficiência. 

Incentivamos as organizações sem fins lucrativos, públicas e privadas de Brampton a aproveitarem a 
classificação gratuita da RHFAC para uma melhor compreensão do nível de acessibilidade dos seus 
edifícios e identificação de formas para fazer melhorias. Os edifícios que atingirem uma classificação 
suficientemente elevada receberão o Certificado de Acessibilidade da Fundação Rick Hansen (Rick 
Hansen Foundation Accessibility Certified) ou o Certificado de Acessibilidade Gold (Accessibility 
Certified Gold). 
 
O novo programa complementar RHFAC é financiado pelo Governo de Ontário (Government of 
Ontario) em parceria com a Fundação Rick Hansen (Rick Hansen Foundation) com o objetivo de tornar 
as comunidades mais acessíveis. Brampton foi selecionada pelo seu número de habitantes e respetiva 
diversidade geográfica. Aproximadamente 25 locais em Brampton serão elegíveis para classificações 
RHFAC. As organizações devem enviar as suas candidaturas para www.rickhansen.com/freerating.   
 
Para obter mais informações sobre o programa RHFAC, visite 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://letsconnect.brampton.ca/accessibility-support
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Alternate-Format-Request.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http%3A//www.rickhansen.com/freerating
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20200311cc_Agenda.pdf#page=26


 

 

Prémios de Acessibilidade 
Os Prémios de Acessibilidade (Accessibility Awards) é um programa municipal de agradecimento que 
reconhece indivíduos, empresas e organizações em Brampton que se mostram empenhadas em 
matéria de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. 

As nomeações para os Prémios de Acessibilidade 2020 (2020 Accessibility Awards) abrirão em 
setembro. Incentivamos os residentes a verificarem o sítio Web (website) da Cidade no outono para 
obterem mais informações e um formulário de nomeação online. Os vencedores do prémio de 2019 
podem ser encontrados aqui (here). 
 
Os prémios serão apresentados em dezembro na Câmara Municipal de Brampton (Brampton City 
Hall). 
 
Citações 
 
«Brampton é um Mosaico intercultural e a Cidade está empenhada em remover barreiras para as 
pessoas com deficiência e aumentar a acessibilidade na nossa comunidade diversa. Incentivo todos os 
cidadãos de Brampton a juntarem-se a nós na celebração da Semana Nacional da AccessAbility 
(National AccessAbility Week) e comemorarem os esforços de todos que trabalham no nosso país 
para tornar Brampton e o Canadá acessível e inclusivo para todos.» 
 
- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«Como membro dos Comités Consultivos para a Acessibilidade da Cidade de Brampton e da Região 
de Peel (City of Brampton's and Region of Peel’s Accessibility Advisory Committees), orgulho-me do 
trabalho que os nossos membros estão a fazer para tornar Brampton acessível e inclusiva para 
pessoas de todas as capacidades, Durante esta Semana Nacional da AccessAbility (National 
AccessAbility Week), incito todas as pessoas a celebrarem os nossos conterrâneos canadianos com 
deficiência pelos seus contributos valiosos, como forma de reconhecimento das pessoas, das 
comunidades e dos locais de trabalho em Brampton e em todo o país. Vamos agradecer a todos os 
que trabalham para remover barreiras em prol da acessibilidade e da inclusão.» 

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

«Na Cidade esforçamo-nos por garantir que as pessoas de todas as idades e capacidades usufruam 
das mesmas oportunidades em Brampton, construindo espaços inclusivos e flexíveis para todos. 
Agradeço aos funcionários da organização pelo trabalho que desenvolvem para que os nossos 
serviços, programas e instalações sejam acessíveis a todos. Juntemo-nos a eles na celebração da 
Semana Nacional da AccessAbility (National AccessAbility Week).» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/671


 

 

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. 

 
 
 

 
 
 

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

