
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  

 
A Cidade lança o programa «Patio Brampton» para apoiar os restaurantes 

locais durante a COVID-19 
 

 
BRAMPTON, ON (24 de junho de 2020) – Hoje, o Governo de Ontário (Government of Ontario) deu 
autorização para que a Região de Peel (Region of Peel) entre na 2.ª Fase da reabertura, permitindo 
que os restaurantes e bares de Brampton abram as áreas exteriores para refeições. Para apoiar esta 
alteração, a Cidade de Brampton lançou o programa «Patio Brampton». Com este programa será mais 
fácil para os restaurantes e bares alargarem os seus pátios e manterem o distanciamento físico no 
exterior. Através do programa «Patio Brampton», mais residentes poderão sair para usufruir do tempo 
de verão e apoiar as empresas locais. 
 
As empresas locais desempenham um papel fundamental na economia de Brampton, e o Município 
está empenhado em apoiar a sua recuperação dos impactos da pandemia COVID-19. O programa 
«Patio Brampton» acelerará o processamento de candidaturas e a emissão de licenças, e permitirá a 
dispensa do pagamento de taxas relativas aos pátios no passeio, no parque de estacionamento e na 
borda do passeio até 1 de janeiro de 2021. 
 
Estarão disponíveis duas opções para o alargamento dos espaços exteriores: 

• Alargamento temporário dos pátios em propriedade privada – esta opção permitirá novos 
pátios temporários e alargamento temporário dos pátios de restaurantes e bares em 
propriedade privada, incluindo parques de estacionamento. 

• Alargamento temporário dos pátios em propriedade municipal ou no direito de 
passagem público – esta opção permitirá a criação ou o alargamento de pátios em 
propriedade municipal, incluindo direitos de passagem públicos (passeios). 

 
Os pátios temporários só serão autorizados para restaurantes estabelecidos, bares e outros 
estabelecimentos de alimentos e bebidas. As empresas têm de possuir uma licença/um registo 
empresarial válido de funcionamento. Os espaços de estacionamento acessíveis devem permanecer 
disponíveis para uso e acesso do parque, e os alargamentos temporários dos pátios não podem 
localizar-se numa via de incêndio ou em triângulos de visibilidade. Deve ser mantido um número 
razoável de espaços de estacionamento normalizados para servir os utilizadores dos restaurantes e 
bares. 
 
Está disponível um formulário de candidatura para Alargamento Temporário dos Pátios (Temporary 
Patio Expansion) no website (website) da Cidade e pode ser enviado online para a Secretaria 
Municipal (City Clerk’s Office). O processo de análise da candidatura e o calendário serão transmitidos 
aos proprietários dos restaurantes, enquanto protegem a saúde e a segurança dos funcionários 
durante a pandemia COVID-19.  
 
Para obter mais informações sobre a obtenção de uma licença, visite a página «Patio Brampton» (the 
Patio Brampton page).  
 
A Cidade de Brampton está empenhada na recuperação coletiva da comunidade da COVID-19 e na 
saúde e segurança dos funcionários e residentes. O programa «Patio Brampton» irá garantir que as 
empresas continuem a operar em segurança, respeitando as medidas de distanciamento físico e 

https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Patio-Brampton.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Patio-Brampton.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Patio-Brampton.aspx


 

 

outras diretrizes ou ordens de saúde pública emitidas pelo Governo de Ontário (Government of 
Ontario). 
 
Estratégia de recuperação económica 
As empresas locais desempenham um papel fundamental na economia de Brampton. No mês 
passado, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprovou a Estratégia de 
Recuperação de Brampton (Brampton’s Economic Recovery Strategy), que inclui ações de apoio às 
pequenas empresas, aos restaurantes e turismo. Como parte desta estratégia, o Município lançou a 
sua campanha «Apoie o que é local» (Support Local), incentivando os residentes a explorarem, 
selecionarem e comprarem localmente durante e após a COVID-19. 
 
Para obter 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. 
 
 
Citações 
 
«À medida que avançamos para a 2.ª Fase e os nossos restaurantes abrem os seus pátios, queremos 
garantir o nosso apoio quanto ao alargamento dos seus espaços de forma célere para aumentar o seu 
potencial de serviços, assegurando que respeitam as diretrizes de distanciamento físico da Saúde 
Pública de Peel (Peel Public Health) e da Província. Aproveitemos plenamente os muitos e 
maravilhosos pátios que temos em Brampton este verão, apoiando simultaneamente os nossos 
restaurantes locais.» 
Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton  
 
«Temos uma grande variedade de restaurantes na nossa cidade diversa. À medida que avançamos 
para a recuperação, agora mais do que nunca é importante que apoiemos o que é local (Support 
Local). O programa “Patio Brampton” permitirá aos nossos restaurantes locais terem mais espaço para 
que desfrutemos do tempo de verão nos seus pátios, experimentando refeições novas e apoiando 
simultaneamente as nossas empresas locais.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Co-líder (Co-
lead), Grupo de Trabalho de Apoio Económico (Economic Support Task Force); Cidade de 
Brampton 
 

«Gostaria de incentivar os restaurantes locais a candidatarem-se a uma licença para alargamento do 
pátio através do programa “Patio Brampton”. Estamos empenhados em simplificar o mais possível o 
processo para permitir que as empresas tenham rapidamente a possibilidade de fornecer um serviço 
seguro e vasto à nossa comunidade.» 

- Michael Palleschi, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 2 e 6; Co-líder 
(Co-lead), Grupo de Trabalho de Apoio Económico (Economic Support Task Force); Cidade de 
Brampton 

  
«O nosso Grupo de Trabalho de Reabertura e Recuperação (Reopening and Recovery Working 
Group) tem estado a trabalhar para garantir que estamos preparados para cada fase da reabertura, 
encontrando o equilíbrio certo entre apoiar a nossa economia e manter a segurança pública como 
principal prioridade. A reabertura dos pátios da nossa cidade é um elemento fundamental da nossa 
recuperação e estamos empenhados em uniformiza-la o mais possível.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; Líder 
(Lead), Grupo de Trabalho de Reabertura e Recuperação 
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«O Conselho e respetivos funcionários estão empenhados em apoiar as empresas locais à medida 
que recuperam dos impactos contínuos da pandemia COVID-19, enquanto continuam a proteger a 
saúde e a segurança dos funcionários e residentes. Os funcionários trabalham diligentemente para 
processar licenças e candidaturas no âmbito do programa “Patio Brampton” para que os bares e 
restaurantes possam servir novamente a nossa comunidade em segurança.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
  
«Obter aprovações rápidas é um assunto urgente para muitos restaurantes este ano. Elogiamos a 
Cidade de Brampton por acelerar a aprovação do alargamento de pátios dos restaurantes, em toda a 
cidade. Esta política ajuda os restaurantes locais a servirem os seus clientes em segurança durante a 
época de verão encurtada devido à pandemia. Agradecemos ao Presidente do Conselho Municipal 
(Mayor), ao Conselho (Council) e aos funcionários.» 
 

- Todd Letts, Presidente Executivo (CEO), Câmara de Comércio de Brampton (Brampton Board 
of Trade) 
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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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