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Os residentes de Brampton são convidados a dar a sua opinião sobre 
projetos municipais importantes 

BRAMPTON, ON (7 de julho de 2020) – A Cidade de Brampton está em crescimento e os residentes 
contribuem para determinar o aspeto que terá nos próximos anos. Em julho, os residentes têm a 
oportunidade de dar a sua opinião sobre cinco projetos novos e estimulantes. 

A lista de todas as oportunidades de envolvimento está disponível em www.brampton.ca/engage. 

Extensão do Metro Ligeiro 

Até 31 de julho, incentivamos os residentes a visitarem uma casa aberta virtual e darem a sua opinião 
sobre a Extensão do Metro Ligeiro (LRT) (Light Rail Transit Extension). A extensão do Hurontario LRT 
planeado na Main Street, do Terminal Brampton Gateway na Steeles Avenue até à Estação Brampton 
GO, é a principal prioridade da Cidade em matéria de transportes e do projeto de construção 
municipal. Será recomendada uma linha preferida com base no número de critérios associados ao 
ambiente natural, social, económico e cultural, bem como nos fatores de transportes. 

Reavaliação do Williams Parkway 

O Município está a construir ruas para satisfazer as necessidades dos seus residentes. Até 1 de 
agosto está disponível um inquérito online relativo à Reavaliação do Williams Parkway (Williams 
Parkway Review). Os residentes podem enviar comentários sobre o que consideram mais importante 
para eles: um percurso pedestre mais largo, uma ciclovia mais segura, faixa de circulação dedicada ou 
mais espaço para carros. 

Corredor para ciclismo em Vodden Street East/West 

Descrito como principal prioridade na Visão Brampton 2040 (Brampton 2040 Vision), o Município está 
a construir um corredor ocidente-oriente contínuo e interligado com faixas separadas para bicicletas. 
Este corredor para ciclismo proporcionará aos ciclistas uma opção de ciclismo mais confortável e 
segura e dará acesso aos trilhos norte-sul existentes. Os residentes podem saber mais e partilhar 
opiniões sobre aproximadamente 7 km de estruturas para ciclismo ao longo de Vodden Street, 
Howden Boulevard e Hanover Road. O inquérito estará disponível até 31 de julho. 

Terceira Instalação de Transportes 

Os Transportes de Brampton (Brampton Transit) é uma das redes de transportes do Canadá em mais 
rápido crescimento. A fim de acompanhar o rápido crescimento da procura, o Município planeia uma 
terceira instalação de transportes para manutenção e operações. Até 15 de julho está disponível uma 
casa aberta virtual online para o público saber mais sobre o projeto e dar a sua opinião. 

Estratégia para o Turismo 

Os residentes, visitantes e partes interessadas são convidados a darem a sua opinião sobre a primeira 
Estratégia para o Turismo (first ever Tourism Strategy) da Cidade. A Estratégia abordará o crescimento 
do turismo de Brampton a curto e longo prazo, centrando-se na recuperação económica e nas 
iniciativas locais/hiperlocais em harmonia com a Estratégia de Recuperação Económica da Cidade. A 
Estratégia para o Turismo identificará oportunidades que visam aumentar o turismo doméstico. As 
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oportunidades de envolvimento incluem um inquérito aos residentes disponível até 20 de julho, 
entrevistas aos residentes e uma consulta pública virtual na terça-feira, 14 de julho pelas 19:00. 

Citações 

«Os residentes estão no centro de tudo o que fazemos, e a sua opinião é fundamental para que 
continuemos a construir uma Cidade Multicultural Verde, Saudável e Segura (Green, Healthy and Safe 
and Mosaic City). Incentivo todos os cidadãos de Brampton a participarem nestas oportunidades de 
envolvimento públicas, e a saberem mais sobre os vários projetos municipais transformadores em 
curso.» 
- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«A saúde e o bem-estar da nossa comunidade são de extrema importância para a Cidade de 
Brampton. Continuamos a encontrar novas formas de servir os nossos residentes durante a pandemia 
de COVID-19. A opinião da comunidade é fundamental para o trabalho que fazemos, e estas casas 
abertas e inquéritos virtuais permitirão o envolvimento dos residentes a partir do conforto dos seus 
lares.» 
- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), 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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